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Optimal håndtering 
med TurnAid systemet

Har du brug for et ekstra sæt  
hænder?

TurnAid er udviklet med det formål at optimere  
situationen omkring pleje, forflytning og lejring af 
stærkt funktionsnedsatte mennesker på plejecentre,  
institutioner og i eget hjem.

TurnAid er et hjælpemiddel beregnet til montering på 
plejesenge. Det kombinerer to kendte grundfunktioner 
sengehest og elektrisk vendesystem.

TurnAid egner sig også godt til personer, der har  
risiko for tryksår, da systemets konstruktion tillader en 
forflytning i lagnet, der mindsker den gnidning der 
opstår mellem bruger og lagen.

Fleksible tilpassede løsninger:

TurnAid kan håndtere personer med en vægt op til 
350 kg. og klarer opgaven med maksimal hensyn
tagen til bruger og personale.

TurnAid monteres let på de fleste type plejesenge, 
idet der er indbygget universalbeslag samt læng
de og breddetilpasning, således den kombinerede 
løsning overholder det medicinske direktivs skrappe 
krav på området.

Varenr.: 1400
HMI nr.: 125678



Optimal håndtering 
med TurnAid systemet

Tekniske specifikationer:

Total vægt af systemet: 48,5 kg.

Længde på systemet: 190 cm.

Højde på systemet:  57 cm. 

Brugervægt min/max:  40-350 kg.

Støj niveau:  <70db (A)

Tilslutningsspænding:  240 V / 50 Hz

Eftersyn:  Eftersyn anbefales en gang årligt

Klassifikation - regel:  Klasse 1,rule 1, i henhold til bilag VIII i MDR 2017/745

IP Klasse:  IPXO= ikke spulefast og uegnet til udendørsbrug.

CE Overensstemmelse:  2017/745 MDR, medicinsk udstyr, 2006/42/EF og 2004/30/EU

Godkendelses standarder:  EN 60601-1:2006 | EN 60601-2-52:2010 | IEC 60601-1-2:2015

 IEC 60601-1:2021

TurnAid leveres med flg.:

•1 sæt sengeheste med integreret elektrisk vendesystem (højre og venstre) 

•1 monteringsbelag med el-delene: 1styreboks, 2 håndbetjeninger og div. motorkabler

•2 stk. glidelagen

•2 stk. træklagen

Tilbehør:

•Fodbetjening

•Håndbetjening

•Sengehestbeskyttere

•Glidelagner

•Træklagner

•Transport- og monteringsvogn

•Transporttaske lille/stor 

NYHED: På hånd- og fodbetjeningen kan hastigheden på motorrullerne indstilles til hhv.

                100%, 75% og 50% ved brug af Speed Control funktionen. 



TurnAid ønsker at levere de bedste behandlingsløsninger 
indenfor senge og vendesystemer. Med både borgeren 
og behandleren i fokus leverer vi services, som matcher 
de højeste standarder. Derfor er vores virksomhed ISO 
certificeret, og vi arbejder konstant med at gøre behand
ling og håndtering mere menneskelig og behagelig. 

Vi arbejder for at blive den foretrukne partner i senge og 
vendesystemer med et stort fokus på kundetilfredshed. 

For yderligere  
information kontakt:

TurnAid ApS
Vejlevej 15, Ølholm
7160 Tørring

Tlf. 4090 5060 
info@turnaid.dk
www.turnaid.dk


