
QVINTETT SENGER  

TILBEHØR

Qvintettsengene har et stort utvalg tilbehør for en lettere, tryggere
og mer aktiv hverdag.



Grindtrekk
Effektive grindtrekk, utstyrt med gjennom-
siktig felt, kan sitte på grinden i nedfelt 
stilling. Grindtrekk i nettingmateriale er også 
tilgjengelig.

HMS art.nr.  Varenr.     Varebeskrivelse

174638 7015-70 Grindtrekk polstret/ 
transparent grind 3-60 
L200-210 cm

174637 7015-71 Grindtrekk nett grind 
3-60 L200-210 cm 

174642 7015-72 Grindtrekk polstret/ 
transparent grind 4-40 
L200-210 cm

174641 7015-73 Grindtrekk nett grind 
4-40 L200-210 cm

174640 7015-74 Grindtrekk polstrert/ 
transparent grind 3-60  
L180 cm

174639 7015-75 Grindtrekk polstret/ 
transparent grind 3-60 
L220 cm

Sengegrind QV-162
Oppfellbar sengerind som enkelt monteres på 
sengens ramme uten verktøy. Kan brukes til 
både forflytning og til å beskytte mot fall ut av 
sengen.

HMS art.nr.  Varenr.     Varebeskrivelse

017125 QV-162 Sengegrind QV-162  
h33 cm l160 cm 
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Oppreisingsstøtte
Quick-up
Oppreisingsstøtte som hjelper brukeren å 
trekke seg opp til sittende stilling og ut av  
sengen. Quick-Up kan enkelt tilpasses bruke-
rens rekkevidde uten bruk av verktøy. Quick-
Up kombineres ofte med støttehåndtaket 
FleQsi for maksimal hjelp inn og ut av sengen.

HMS art.nr. Varenr.              Varebeskrivelse

021957 8014 Oppreisingsstøtte 
Quick-Up

Løftebøyle
Løftebøyle, også kalt ”søsterhjelp”, gir  
brukeren mulighet til å forflytte seg lenger 
opp i sengen. Den gjør det også mulig for 
brukeren å løfte seg opp ved bytting av laken, 
flytting av puter og lignende.

HMS art.nr. Varenr.              Varebeskrivelse

008880 8010 Løftebøyle



Støttehåndtak Assist
Det smarte støttehåndtaket med flere 
funskjoner. Brukes som tradisjonell støtte-
grind for å gi brukeren støtte og hjelp ved 
forflytning i seng. Assist har i tillegg et inte-
grert støttehåndtak som kan roteres 360° til 
9 forskjellige posisjoner. Enkel å bruke og en 
meget god hjelp ved forflytning inn og ut av 
seng.

HMS art.nr. Varenr.              Varebeskrivelse

142249 11000200 Støttehåndtak Assist  

Oppreisingsstøtte Resolut
Enkel og fleksibel oppreisingsstøtte med godt 
design. Gjør forflytning inn og ut av sengen 
tryggere og enklere. Støtten skyves enkelt til 
siden når den ikke er i bruk. Takket være det 
unike leddet kreves ingen spesielle tilpas-
ninger for å kunne bruke Resolut på høyre 
eller venstre side av sengen.

HMS art.nr. Varenr.              Varebeskrivelse

142244 11000600 Oppreisingsstøtte 
Resolut
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Støttehåndtak SV45
Et enkelt og stabilt støttehåndtak. Gir  
brukeren god støtte ved vending eller
forflytning i seng. Monteres enkelt uten
verktøy og passer like godt på begge sider. 
SV45 har en god høyde som gjør den egnet 
også ved bruk av tykkere madrasser.
Eventuelt finnes den i en høyere modell, 
SV45H.

HMS art.nr. Varenr.              Varebeskrivelse

142252 SV45 Støttehåndtak
b30xh45 cm 

SV45H Støttehåndtak
b30xh57 cm

Støttehåndtak FleQsi
Støttehåndtaket gjør det enkelt å gå inn og ut 
av sengen. FleQsi glir på en aluminiumskinne 
og kan plasseres langs hele sengen uten å 
være avhengig av en fast plassering. Den vil 
derfor alltid være riktig plassert i forhold til 
brukerens behov. FleQsi brukes ofte i kombi-
nasjon med oppreisingsstøtten Quick-Up.

HMS art.nr. Varenr.              Varebeskrivelse

021959 8016 Støttehåndtak FleQsi

021960 8017 Tilbehørsskinne  
støttehåndtak FleQsi



Infusjonsstativ
Infusjonsstativ med adapter som passer  
i alle fire hjørner av sengen.

HMS art.nr. Varenr.              Varebeskrivelse

8019 Infusjonsstativ

Flexiarm Kobra
En fleksibel arm til håndkontroll, mobil-
telefoner og lignende. Kan leveres med holder 
for standard betjeningsboks eller for stor 
betjeningsboks. Enkel å montere, enkel å 
tilpasse.

HMS art.nr. Varenr.              Varebeskrivelse

142235 11000500 Flexiarm Kobra

11000301 Holder for standard 
håndkontroll  
varenr. 952720.

021968 11000400 Holder for stor hånd-
kontroll varenr. 952723.
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Grindforhøyere
Sengeramme 3-60 med integrert grind kan 
kompletteres med grindforhøyer Smart eller  
grindforhøyer Bue.
Ved å benytte disse kan madrasstykkelsen 
eller høyden av kombinasjonen madrass/
overmadrass økes.

HMS art.nr. Varenr.              Varebeskrivelse

173652 11002100 Grindforhøyer Smart

C554 Grindforhøyer Bue flex til 
alle integrerte grinder

C554-360 Grindforhøyer Bue flex til 
3-60/4-40 integrert grind. 
L+5cm

Kabelavlaster Galgen
Unngå at kabelen til sengens håndkontroll 
setter seg fast eller henger seg opp i 
løftemekanismen.
Galgen styrer håndkontrollens kabel vekk 
fra sengens hjul, samtidig som den holder 
kabelen borte fra løftemekanismen,  
både på høyre og venstre side.

HMS art.nr. Varenr.              Varebeskrivelse

174614 8058 Kabelavlaster Galgen



Styringssystemer
Alternative styringssystemer: Håndkontroll 
med stor trykkflate, fotkontroll for senge-
løfter og forgreningsboks for parallellkobling 
av to håndkontroller. 
IR-styring er tilgjengelig på forespørsel.

Varenr.  Varebeskrivelse

952723 Håndkontroll stor 6 knapper

952733 Fotkontroll styrer 1 motor

952716 Forgreningsboks for delt hånd/fotkontroll 

Transportvogn

Til bruk ved forflytning av seng på høykant.

Varenr.  Varebeskrivelse

8051 Transportvogn

8051-XL Transportvogn til Qvintett XL
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Qvintett ComSafe  
Sengealarm
En pålitelig og unik løsning der Qvintett 
Comsafe sengealarm er fast plassert og 
innebygd i sengen. Ingen løse kabler, ingen 
sensorer som er i veien eller alarmmatter 
som ikke ligger på rett plass. Det eneste som 
behøves er en tilslutning til byggets alarm-
system.

Varenr.  Varebeskrivelse

Comsafe1 Sengealarm Comsafe for Qvintett  
b90cm

Qvintett ComSafe

Sengealarm Innebygd 
sengealarm 
for urolige 

brukere

En pålitelig og unik løsning der Qvintett ComSafe sengealarm er fast plassert og 
innebygd i sengen. Ingen løse kabler, alarmmatter, ingen sensorer som er i veien 
eller ikke ligger på rett plass. Det eneste som behøves er en tilslutning til byggets 
alarmsystem. Veggskåner

Distansestykke fra seng til vegg. Monteres 
nede på rammen og sørger for at sengen ikke 
skader veggen når den kjøres opp og ned.

HMS art.nr. Varenr.              Varebeskrivelse

142230 11000700 Veggskåner



Batteri back-up/nødsenk
Batteri back-up med nødsenk gir trygghet i 
hverdagen.

Varenr.  Varebeskrivelse

952711 Batteri back-up og nødsenk

Avviserhjul
Monteres i ett eller flere hjørner av sengen. 
Skåner vegger ved forflytning av sengen.

Varenr.  Varebeskrivelse

8068 Avviserhjul, stk
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Benløfter Qurir
Benløfter Qurir letter det tunge arbeidet med 
å løfte bena opp i sengen. Kan betjenes av 
bruker selv eller av hjelper.

Varenr.  Varebeskrivelse

CS35 Benløfter Qurir

Egne notater:
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