
TILBEHØR TIL MULTICARE 



MULTICARE INTENSIV TERAPISENG 
Multicare er udviklet og produceret i Europa i tæt 
samarbejde med sygeplejersker og terapeuter på 
intensivafdelinger. Sengen understøtter: 
 
Forebyggelse af sengelejekomplikationer  
F.eks. ved hjælp af automatisk, programmerbart sidelæns tilt 
(ALT), der understøtter venderegimet og forebygger trykskader 
og lungekomplikationer 
 

Personalets arbejdsmiljø 
F.eks. ved håndfri betjening vha. fodpedaler af det sidelæns tilt 
og af højdeindstillingen. Og ved ergonomisk korrekt placering af 
betjeningspanelet i god arbejdsstilling samtidig med, at man er i 
øjenhøjde med patienten 
 

Patientsikkerheden 
F.eks. ved udstigningsalarm og automatisk tilkobling af sengens 
bremser, hvis sengen efterlades ulåst 
 

Tidlig mobilisering 
Forskellige funktioner i sengen understøtter alle faserne fra den 
allertidligste mobilisering, hvor patienten er passiv, til den 
løbende aktivering og involvering af patienten i mobiliseringen 

 



TILBEHØR TIL MULTICARE 

•  Dropstativ 
•  Urinposeholder 
•  Tube-holder (følger sengens 

bevægelse) 
•  Sæt stabiliseringspuder 
•  Oxygenholder horisontal 
•  Oxygenholder vertikal 
•  Sengehest-forlænger 
•  Monitorhylde 
•  Skriveplade ved fodenden 
•  Ekstra madrasovertræk, underdel 
•  Ekstra madrasovertræk, overdel 
•  Glat betræk 
•  M.fl.  



SÆRLIGE FUNTIONER – læs evt. mere i produktbrochuren 

MobiLift®:   Et særligt håndtag, der kan foldes op som håndtag til patienten, hvorfra han/hun 
   kan både støtte og hæve sengen ved udstigning. Sammen med grebet i senge-  
   hesten til den anden hånd giver det god støtte og mulighed for aktiv deltagelse fra 
   patientens side ved mobilisering og udstigning 

i-Brake®:   Sengen slår selv bremserne til, når sengen sluttes til strøm 
i-Drive®:   Motoriseret 5. hjul (der hæves, når det ikke bruges) letter transport med sengen  

   over længere afstande 
Ergoframe®:  Udvider sengebunden ved bækkenområdet, når ryglænet hæves for at reducere  

   vævskompression 
 
 
 
 
 
•  Udstigningsalarm kan stilles til at give alarm hvis patienten enten forlader sengen eller forsøger 

at forlade sengen (to indstillinger) 
•  Røntgenkassetteholder er integreret i selve sengebunden = man kan tage billedet uden at flytte 

på patienten overhovedet 
•  30 graders stop: Hold én knap inde og sengens hovedgærde indstiller sig automatisk til præcist 

30 graders vinkel 
•  Motoriseret forlængelse af liggefladen 
•  Lommelygte i en af fjernbetjeningerne 
 
 



TEKNISKE SPECIFIKATIONER 



UNDERVISNING 

•  Undervisning af sundhedsfagligt 
personale tilrettelægges lokalt og 
tilpasses i forløb, hvor både dag- og 
aftenvagt får lejlighed til at deltage. 

•  Teknisk personale certificeres lokalt via 
et 2-dages forløb tilrettelagt, så der er 
god tid til at blive fortrolig med, 
hvordan man vedligeholder sengen.  

Vi har god erfaring med at undervise i 
sengene og modtager som regel rigtig 

positiv feedback for forløbene.  



MULTICARE PRODUCERES AF LINET  
OG ANVENDES PÅ HOSPITALER VERDEN OVER 

•  LINET er Europas største producent af 
hospitalssenge 

•  Effektiv serieproduktion på egen fabrik: høj 
kvalitet og sikker levering (også store antal) 

•  Referencer fra de mest moderne og 
anerkendte hospitaler i verden – herunder i 
Sverige, Norge og Finland.  

•  Alle produkter er testet og opfylder 
gældende sikkerhedsstandarder for 
hospitalssenge 

•  Alle produkter gennemgår en 
kvalitetskontrol inden de forlader 
produktionslinjen og virksomheden er ISO 
9001, ISO 13485 og ISO 14001 certificeret 

 
 
 

 http://www.linet.com/en/ 

 
 
 

Karolinska Universitetshospital i Stockholm er 
et af Europas største universitetshospitaler. 
Hospitalet er sammen med Karolinska 
Institutet et medicinsk center med et højt 
internationalt ry. 
 
Karolinska har i alt 66 Multicare-senge til 
deres intensiv-patienter.  
 
Karolinska og LINET Sverige har desuden, i 
samarbejde, udviklet en særlig version af 
Multicare, der er godkendt til at anvendes i 
trykkammer.  


