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Multicare – Fordele ved
®

Multicare® intensiv terapiseng har
forskellige teknologier indbygget
i sig, som er specielt sammensat
til at understøtte de særlige behov
hos kritisk syge patienter og det
specialiserede intensivpersonales
daglige pleje-, terapi- og
behandlingsopgaver.
De forskellige funktioner forebygger
sengelejekomplikationer og
understøtter patientens vitale
funktioner og bidrager desuden
til mere effektive og mindre fysisk
belastende arbejdsgange for
personalet.
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— Færre lungekomplikationer takket
være automatisk sidekip

Patienten

— Sikkerhed ved mobilisering takket
være udstigningshjælp
— Færre faldulykker takket være
intelligente sengeheste, indbygget
udstigningsalarm og bremser, der
automatisk slår til

— Mindre fysisk belastning og
nemmere patienthåndtering

Personalet

— Vejning af patient ved hjælp af
indbygget vægt i lejet
— Behandlings- og terapifunktioner til
understøttelse af lungedræn

— Lavere omkostninger i forbindelse
med f.eks. VAP, faldulykker,
infektioner og tryksår hos patienten

Ledelsen

— Det specialiserede intensivpersonale
kan bruge sin tid mere effektivt på
pleje, terapi og behandling
— Reduktion af omkostninger pga.
kortere indlæggelser på intensiv
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Understøtter plejepersonalet
SIDEKIP VED HJÆLP
AF LIGGEFLADEN
— Når man bruger sidekip, hjælper tyngdekraften
og aflaster både personale og patient
— Hjælp til vending og lejring på en sikker og
skånsom måde for både personale og patient
— Rutinemæssige plejeopgaver som vask,
personlig hygiejne, linnedskifte osv.
understøttes på en ergonomisk måde til gavn
for arbejdsmiljøet

.
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RYGSKADER
Ergonomisk korrekt
arbejdsstilling

Multicare® med
sidekipfunktion.

Ergonomisk ukorrekt arbejdsstilling
52% af sygeplejerskerne klager over kroniske rygsmerter.

En standard hospitalsseng uden sidekip. Stor risiko for
skader i lændeområdet.

SIDEKIP SOM ARBEJDSREDSKAB
Kan minimere den fysiske belastning hos intensivpersonalet og optimere arbejdsgange
f.eks. ved forflytning til andet leje og ved arbejdet med tidlig mobilisering.

MERE SKÅNSOM HÅNDTERING VED LEJRING, VENDING OG
FORFLYTNING
FÆRRE RYGSKADER OG MINDRE FYSISK
BELASTNING
LAVERE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED ARBEJDSSKADER
OG SYGEFRAVÆR
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Støtte til patienten
og personalet

8

LINET | Multicare

MOBI-LIFT®
— Udstigningshåndtag, der hjælper patienten
med at rejse sig fra sengen på en sikker
måde med mindre belastning for personalet
— Kombineres med udstigningshåndtaget i
sengehesten for et ergonomisk korrekt smalt
greb med begge hænder ved mobilisering
— Indbygget knap i håndtaget hæver og
sænker liggefladen, så den også kan hjælpe
patienten med at komme fra siddende til
stående stilling

I-DRIVE POWER®
— Motoriseret 5. hjul kan aktiveres for at aflaste
personalet, der skubber sengen
— 5. hjul er kun synligt under sengen, når
funktionen anvendes, ellers er det skjult,
så der er almindelig frihøjde under hele
liggefladen
— Sensorer i håndtaget sikrer, at sengen
ikke kan sættes i gang ved en fejl
(dødmandsfunktion)

LINET | Multicare

9

Patientsikkerhed
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INTELLIGENTE
SENGEHESTE
Der er sensorer i sengehestene, der hjælper
med at forebygge utilsigtede hændelser,
f.eks. at liggefladen kippes til siden mens
sengehesten er slået ned.

I-BRAKE®
Et system, der sørger for, at bremserne
automatisk slås til, når sengen sættes til
strøm på stuen for at forebygge faldulykker,
som f.eks. kan opstå, når nogen læner sig op
ad en seng, der ikke er låst.

MULTI ZONE
UDSTIGINGSALARM
Der er indbygget udstigningsalarm, der
enten kan indstilles til at give en alarm,
hvis patienten forsøger at klatre over
sengehesten. Eller til at give en alarm, hvis
sengen helt forlades.

KALD
Som option kan man få patientens kaldeknap
integreret i sengehesten.
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Lunger og kredsløb
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LUNGETERAPI MED AUTOMATISK
SIDELÆNS KIP
Lejet kan indstilles til at gennemføre individuelt målrettet systematisk sidekip
op til 30 grader til hver side. Lejringen til skiftevis sideleje bidrager til at dræne
lungerne og forebygge lungekomplikationer, f.eks. VAP.

HALVSIDDENDE STILLING
Den halvsiddende stilling bidrager til at lette vejrtrækningen for patienten og
giver en øget komfort for patienten. Den halvsiddende stilling bruges også i
tidlig mobilisering efter lang tids sengeleje fra liggende stilling til siddende og
stående stilling.
UNDERSTØTTER LUNGEDRÆN OG MEDFØRER
MINDRE BEHOV FOR MANUEL HÅNDTERING
FÆRRE LUNGEKOMPLIKATIONER MED MÅLRETTET
SIDELEJRING OG DEN HALVSIDDENDE STILLING
LAVERE OMKOSTNINGER FORBUNDET MED OPSTÅEDE
LUNGEKOMPLIKATIONER, F.EKS. VAP OG ARDS
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Forebyggelse af tryksår

Virtuoso® med “Zero Pressure” og 3-celle-teknologi.

Multicare® fås med integreret madras, som betjenes fra samme
betjeningspanel som selve sengen. Fordelen ved integreret madras er, at
den taler sammen med selve lejets vægt og sensorer og f.eks. løbende
sikrer korrekt tryk under patienten. også når trykfordelingen ændringer sig,
f.eks. ved lejring, indstilling af ryglæn til 30 grader osv. Men alle former for
eksterne madraser kan anvendes som alternativ, både aktive og passive.

OptiCare® eller Symbioso 200® integreret madras
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ERGOFRAME®
Dobbelt tilbageføring af liggefladen giver patienten bedre komfort og
mindsker kompression af lungerne og af maven.

SIDELÆNS KIP
Når man bruger det sidelæns kip, f.eks.
ved de reglemæssige lejringer, så hjælper
tyngekraften til, og det giver meget mere
skånsom håndtering, mindsker risiko for
sheer og gør opgaven væsentlig lettere
for personalet. Sidekip kan indstilles
med fodpedal, så personalet har begge
hænder fri til patienten.
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Praktisk og ergonomisk

MULTIKONTROL
Lettilgængeligt kontrolpanel
placeret så man er i øjenhøjde
med patienten. Brugervenligt
og intuitivt for personalet
med symboler og indbygget
kvikguide på skærmen.

I-DRIVE
Det motoriserede,
nedfældbare 5. hjul gør det
uhyre enkelt at manøvrere
og transportere sengen med
patient og udstyr.
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RØNTGENKASSETTE
HOLDER
Gør det muligt at tage billeder af
patientens lunger uden overhovedet
at flytte eller bevæge patienten, da
kassetteholderen er integreret i selve
liggefladen.

INDBYGGET VÆGT
I LEJET
Viser patientens vægt blot ved et tryk på
multikontrolskærmen. I forhold til vejning
med ekstern vægt er dette både meget
tidsbesparende, mindre anstrængende
for personalet og mindre risikabelt for
patienten.

FODBETJENING
En ekstra måde at betjene hhv.
højdeindstillingen og sidekippet på.
F.eks. i situationer, hvor man vil bevare
sterile hænder, eller hvor man har
brug for at have begge hænder fri til
patienten.

LYS I PATIENTENS
BETJENINGSPANEL
Så patienten bedre kan orientere sig om
natten.
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Fokus på hygiejne
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DESIGNET TIL DISINFEKTION
Søjlekonstruktionen og alle overflader er designet med et minimum af
samlinger med fokus på enkel rengøring og desinfektion.
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Tidlig mobilisering i 4 faser

Sådan understøtter Multicare
den faglige indsats
20
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Multicare understøtter tidlig mobilisering i alle faser under indlæggelsen på intensivafdelingen. Tidlig
mobilisering i 4 faser er udviklet i tæt samarbejde med terapeuter og viser, hvordan lejet og liggefladen
kan aktiveres og understøtte den faglige indsats.

Fase 1
Liggefladen med sidekip kan inddrages i den
allertidligste indsats, f.eks. kan man bruge den til
Micro-shifting med helt ned til 1 grads side kip ad
gangen. Det automatiske sidekip, der indstilles i en
given cyklus af 30 graders skiftevis sideleje bidrager
til at reducere risikoen for komplikationer som f.eks.
tryksår og VAP hos den bevidstløse patient.

Fase 2
Patienter, som har været immobile og holdt sengeleje
gennem længere tid oplever tab af muskelmasse og af
styrke i arme, ben og core muskulaturen, som gør, de
har svært ved at holde sig selv oprejst i siddende og
stående stilling. Indstilling af liggefladen i halvsiddende
stilling samt i omvendt Trendelenburg kan bruges til
muskelstyrkende øvelser og vægtbærende træning
såvel som til hæmodynamisk og ortostatisk træning.

Fase 3
Træning siddende på sengekanten er første skridt på vej
mod det endelig mål – mobilisering helt ud af sengen.
Her kan patienten anvende udstigningshåndtaget og
grebet i sengehesten til langsomt at træne i at rejse sig
op. Liggefladens kipfunktion kan også anvendes, hvis
patientens fødder ikke når helt ned til gulvet. I tilfælde
af svimmelhed kan patienten nemt og sikkert hjælpes
tilbage til siddende og måske liggende stilling.

Fase 4
Når patienten er kommet ud af sengen er
det nemmere at komme tilbage fra stol til
seng igen ved at anvende samme teknikker
som i fase 3: Evt. kip af liggeflade, så
højdeindstillingen passer til patienten
kombineret med sengehestens greb og
udstigningshåndtaget.
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Tekniske specifikationer
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CERTIFICERINGER
LINET® er en virksomhed, som er certificeret iht. til internationale
kvalitetsstandarder: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, MDSAP
Produkterne er produceret i overensstemmelse med de europæiske
standarder for medicinsk udstyr og hospitalssenge: EN 60601-1,
EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, EN 60601-2-52, EN ISO 14971, EN
45501, 2014/31/EU, 2011/65/EU.

ELEKTRISKE PARAMETRE
Strømforsyning

230 V AC, 50 /60 Hz

Maksimal indgangseffekt

1,6 A370V vekselstrøm

Beskyttelse mod vand og støv

IP X4

Type af beskyttelse mod elektrisk stød

Klasse I

Niveau af beskyttelse mod elektrisk stød

Anvendt del type B

Elmotordriftstilstand (belastningsfaktor)

10% max 2min/18 min

TEKNISKE PARAMETRE
Ydre mål

215x105 cm (korteste indstilling af
liggefladen)
237x105 cm (længste indstilling af
liggefladen)

Madrasmål

208 x 86 cm

Maksimal madrashøjde

23 cm

Højdejustering

44–82 cm

Sidekip

±30°

Trendelenburg/AntiTrendelenburg

13°/16°

Vægt (med standardudstyr)

224 kg

Sikker arbejdsbelastning
(SWL)

250 kg

Varianta: 06
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Fordelene ved Multicare®
Patienten

— Sikkerhed ved mobilisering
takket være udstigningshjælp
— Færre faldulykker takket
være intelligente sengeheste,
indbygget udstigningsalarm og
bremser, der automatisk slår til

— Mindre fysisk belastning og
nemmere patienthåndtering
— Vejning af patient ved hjælp af
indbygget vægt i lejet
— Behandlings- og
terapifunktioner til
understøttelse af lungedræn

— Lavere omkostninger i
forbindelse med f.eks. VAP,
faldulykker, infektioner og
tryksår hos patienten

Ledelsen

— Det specialiserede
intensivpersonale kan bruge sin
tid mere effektivt på pleje, terapi
og behandling
— Reduktion af omkostninger pga.
kortere indlæggelser på intensiv

Certificeret dansk forhandler
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Personalet

— Færre lungekomplikationer
takket være automatisk sidekip

