
TurnAid Komplet System    
LETTERE BLIVER DET IKKE 

Specifikationer:

Total vægt af systemet 46 kg

Længde på systemet 190 cm
Bredde på systemet 10 cm
Højde på systemet 57 cm
Brugervægt min/max 40-200 kg
Max arbejdsbelastning 240 kg

Støj niveau >70db (A)

Tilslutningsspænding 230 V / 50 Hz

Eftersyn Årligt

Klassifikation -  regel Klasse 1 iht bilag IX 
93/42/EØF medicinsk 
udstyr og 2006/42/EF

IP Klasse IPXO= ikke spulefast og 
uegnet til udendørsbrug

CE Overensstemmelse 93/42EØF 
medicinsk udstyr  og 
2006/42/EF

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

Varenr.: 1000
HMI nr.: 84872

TurnAid leveres med flg.:

• 1 sæt sengeheste med integreret 
       elektrisk vendesystem (højre og venstre)
• 1 monteringsbelag med el-delene: 1 
       styreboks, 1 håndbetjening og div. 
       motorkabler
• 1 glidelagen
• 1 træklagen

Tilkøb:

• Fodbetjening
• Ekstra håndbetjening
• Glidelagner
• Træklagner
• Transport- og monteringsvogn 
• Transporttaske lille/stor

Både håndbetjening og fodbetjening er sikret mod 
fejlbetjening, så samtidigt tryk på begge betjeninger 
vil resultere i, at der intet sker. 

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

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

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 
borger og lagen.  

TurnAid kan håndtere personer med en vægt op til 200 kg 
og klarer opgaven med maksimal hensyntagen til bruger 
og personale. 

TurnAid monteres let på de fleste type plejesenge, idet 
der er indbygget universalbeslag samt længde- og bred-
detilpasning, således den kombinerede løsning overhol-
der det medicinske direktivs skrappe krav på området.
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