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Human Care
Human Care produserer og tilbyr løsninger innen forflytning for mennesker 
med spesielle behov. Våre produkter streber etter å være en naturlig del av 
livet for alle brukere. 

Human Care ble grunnlagt i 1993,  har siden den gang skapt en historie 
  innen pasientbehandling å være stolt av. 20 års erfaring gjenspeiles i et 
bredt utvalg av kvalitetsprodukter som tilfredsstiller alle våre kunders behov.  
Våre hovedproduktområder er: Rullatorer, takløftsystemer, sykehussenger og 
transportstoler for personer med nedsatt mobilitet. 

Vårt hovedkontor ligger i Stockholm, med datterselskap i USA, Canada, 
 Storbritannia og Australia. I tillegg samarbeider vi med distributører i mer  
enn 20 land. Det viktigste for oss er sikkerhet, kvalitet og brukervennlighet.  
Vi bestreber oss på å sikre og forbedre kvaliteten på alle våre produkter.  
I hver detalj, i alle aspekt, holder våre produkter det de lover. 

Velkommen til Human Care.
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Det er hva vi har tilbudt personer med redusert mobilitet i mer enn 20 år. Ditt Liv. Din måte. Vårt fokus er 
enkelt. Vi er her for våre brukere. Våre produkter skal være en naturlig del av livet til de som har behov for 
dem. Å møte det behovet er det som driver oss videre, motiverer oss. 

Vår misjon er å forbedre kvaliteten på omsorg for mennesker med spesielle behov. Å bli tatt vare på av 
andre- å være i deres hender - er en spesiell situasjon. Det krever tillit og respekt - og ikke minst - sikker-
het for både bruker og omsorgsperson. Våre løsninger er driftssikre, av høy kvalitet og innovative. Med et 
lavt vedlikeholdsbehov og effektive rutiner for installasjon, tilbyr vi et kvalitetsprodukt for både brukere 
og helsepersonell. I hver detalj, i alle aspekter, holder våre produkter det de lover. 

Your Life. Your Way.

Senger på gulvnivå hindrer fallskader 
uten bruk av sikring*

Fall er allment kjent som en betydelig helserisiko. I tillegg til kostnader. Smerter, kostnader, komplikasjoner, utvidet 
rehabilitering og til og med dødsfall, er kun noen av konsekvensene av fall fra seng. 

Fallskader fører til smerte - 
og kostnader

Risikoen for fall. Pasienter som er i fare for å falle er ikke beskyttet fra virkningen av et fall dersom sengen 
kun kan senkes til 20 cm over gulvet. Avstanden til gulvet - selv om den virker liten og ufarlig - kan fremdeles 
føre til alvorlige skader.

Unngå fallskader. I en seng som er utstyrt med en minimumshøyde på 10 cm, er avstanden fra sengen til 
 gulvet liten nok til å unngå farlige fall.  Dermed er risikoen for fall fra seng unngått, og brukeren opprettholder 
sin sikkerhet og verdighet. Vårt utvalg av senger - med alle avanserte og topp moderne funksjoner som 
 forventes av ledende hjelpemidler - reduserer risikoen for fall fra seng til et enestående lavt nivå.

Forbedre arbeidsstillingen. En utfordring i dagens helsevesen er omsorgpersoners arbeidsstilling. For 
å løse dette problemet kan våre lave senger heves helt opp til 80 cm, og skaper en optimal arbeidshøyde for 
omsorgspersoner, og reduserer dermed risikoen for ryggskader.

10 cm. Det er forskjellen på å falle eller rulle ut av sengen. 10 cm. En liten avstand som utgjør en stor forskjell 
på et lengre sykehusopphold og kostnader - eller å unngå det. Vårt sortiment av senger har som mål å forebygge 
fallskader og gi mulighet for god omsorg. Verdighet. Senger på gulvnivå har ikke behov for ekstra sikring og skaper 
omsorg med verdighet. Man kan velge å kalle det “verdighet”. Vi velger å si “omsorg”. Menneskelig omsorg. 

* Barker Barker A., Kamar J, Tyndall T. og Hill K. (2013). En redusering av alvorlige fall relaterte ulykker: er lave senger en kritisk suksessfaktor? Journal of Advanced Nursing 69 112-121)



www.humancaregroup.com

En bruker av Human Care sine produkter er en person som føler seg komfortabel med produktets 
kvalitet og pålitelighet. Til enhver tid. Årsaken til dette er vårt dype engasjement for sikkerhet, kvalitet 
og brukervennlighet. For det første er våre produkter designet og produsert for å møte kravene om 
relevante ISO og EN standarder. For det andre er hver enkelt produkstspesifikke detalj gitt omfattende 
oppmerksomhet i alle faser av designprosessen. For det tredje, når våre produkter utvikles, samarbei-
der vårt designteam med globalt ledende fysioterapeauter, utvikler topp moderne produkter som alle 
deler samme mål: nytte og glede for sine brukere. Som gir dem mulighet til å leve livet på best mulig 
måte. Deres måte. 

Omsorg og kvalitet

Human Care FloorLine-i, FloorLine-i Plus og FloorLine LTC er alle elektriske senger på gulvnivå 
med en minimumshøyde på kun 100mm fra gulvet, målt fra toppen av madrassen.

Vårt mål er å forbedre kvaliteten 
på omsorg og bevegelsesfrihet for 
mennesker med spesielle behov.” ” 

10 cm utgjør forskjellen mellom å falle - eller rulle ut 
av sengen. Disse 10 cm gjør at man unngår lengre 
sykehusopphold og derav kostnader.” ” 



Senger på gulvnivå
Human Care elektriske  senger på gulvnivå er en trygg og praktisk 
måte å ta vare på pasienter og beboere på sykehus, sykehjem og  
institusjoner. Med en seng på gulvnivå gis det en avgjørende omsorgs-
faktor for de som står i fare for å falle ut av sengen, og når de er heist 
opp, gir de en ergonomisk riktig arbeidshøyde for omsorgspersoner.
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Floorline-i Plus kan utstyres med med tilleggsutstyr som  sideskinner,  løftebøyle, forlengelsesett og oppgraderte hjul.

Not just a bed.  
A complete care management solution. 

Høyde sengebunn
 (min-maks)

Størrelse sove  
(LxB)

Størrelse seng  
(LxB)

Funksjoner inkludert Samsvar Maksimal  
brukervekt

Produktvekt

99mm - 799mm 2000mm x 900mm

Med forlengelsesett
2175mm x 900mm

2325mm x 925mm

Med forlengelsesett
2500mm x 925mm

Hjul 125mm (5”)
Batteri back up, Nødut-

løser for HLR System, Led-
sagerkontroll, Skyvehåndtak, 

Lys under seng

IEC
60601-2-52:2009 

EN1970:2002
AS/NZS 

3200.2.38:2007

MUW 185kg

SWL 250kg

150 kg

Floorline-i Plus
•	 Senkes til 99 mm fra gulvet                                                 
•	 CPR hurtigutløser for nødsituasjon
•	 En komplett omsorgsløsning

Den estetisk tiltalende FloorLine-i Plus er ikke kun 
en seng, den er en komplett omsorgsløsning. Med 
sitt omfattende utvalg av funksjoner som sjokkleie, 
elektronisk HLR funksjon og elektrisk hjertebrett gir 
FloorLine-i Plus den best mulige omsorg. 

Med elektronikk med mange muligheter er den 
klargjort for å kunne legge til mer tilbehør. FloorLine-i 
Plus er også den perfekte løsningen for å unngå fall-
skader. Minimum høyde fra gulvet er  99 mm. Sam-
tidig er det ikke lagt noen kompromisser for å oppnå 
en ergonomisk korrekt arbeidshøyde på 799 mm.
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•	 Senkes til 99 mm fra gulvet                                                 
•	 Optimal arbeidshøyde på 799 mm fra gulvet
•	 Sjokkleie

Floorline-i
FloorLine-i er et godt kjøp. Den tilbyr en rekke 
 funkjsoner som sjokkleie og elektrisk hjertebrett og 
gir førsteklasses omsorg. FloorLine-i er en optimal 
seng på gulvnivå for bruk til  pasienter og beboere på 
sykehus, sykehjem og institusjoner. 

Minimum høyde fra gulvet er  99mm. Samtidig som 
det ikke går ut over en ergonomisk korrekt arbeids-
stilling. For å minimere ryggskader og andre skader 
kan FloorLine-i heves til 799 mm for en optimal 
 arbeidshøyde for omsorgspersoner. Sengen har en 
maksinal brukervekt på 185 kg. 

Høyde sengebunn 
(min-maks)

Størrelse sove  
(LxB)

Størrelse seng  
(LxB)

Funksjoner 
inkludert

Samsvar Maksimal brukervekt / 
Sikker arbeidsbelastning

Produktvekt

99mm - 799mm 2000mm x 900mm

Med forlengelsesett
2175mm x 900mm

2325mm x 925mm

Med forlengelsesett
2500mm x 925mm

Hjul 125mm
Batteri back up,

Automatisk bryter for 
elektrisk hjertebrett

IEC
60601-2-38:2007

EN1970:2002
AS/NZS 

3200.2.38:2007

MUW 185kg

SWL 250kg

150 kg 

Floorline-i kan utstyres med med tilleggsutstyr som  sideskinner,  løftebøyle og forlengelsesett.
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Floorline LTC kan utstyres med med tilleggsutstyr som  sideskinner,  løftebøyle og forlengelsesett.

Høyde sengebunn
(min-maks)

Størrelse sove  
(LxB)

Størrelse seng 
(LxB)

Funksjoner
 inkludert

Samsvar Maksimal brukervekt /  
Sikker arbeidsbelastning

Produktvekt

95mm - 700mm 2000mm x 900mm

Med forlengelsesett
2175mm x 900mm

2150mm x 905mm

Med forlengelsesett
2325mm x 905mm

Hjul 125mm
Batteri back up,

Automatisk bryter for 
elektrisk hjertebrett

IEC
60601-2-38:2007

EN1970:2002
AS/NZS 

3200.2.38:2007

MUW 150kg
SWL 200kg

106 kg

 Floorline LTC
•	 Kan enkelt foldes og lagres
•	 Tiltalende design, passer inn i hjemlige miljøer
•	 Senkes til 95 mm fra gulvet

FloorLine LTC er ditt valg ved langsiktig omsorg. 
Med sitt tiltalende og hjemlige design, er FloorLine 
LTC det optimale valget ved langtidsopphold. På 
grunn av sitt design er den enkel å folde sammen og 
kan effektivt settes bort for lagring. 

Med en minimumshøyde på kun 95 mm gir den en 
trygg og omsorgsfull måte å ta vare på brukere som 
er i fare for å falle ut av sengen. 



Med sitt tiltalende og hjemlige design, 
er FloorLine LTC det optimale valget ved 
langtidsopphold.
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Tilbehør
Holder for pumpe
Holder for luftpumpe. Brakett for madrasspumpe. 
Monteres på sengens fotende.

Hjelpebøyle
For å hjelpe pasienter trygt inn og ut av
seng.

Stang for infusjonsvæske (høydejusterbar) 
Justerbar stang for infusjonsvæske kan festes 
til begge sender av sengen.

Forlengelsesett
Forlenger sengen med 175mm til 2175mm.

Frittstående løftebøyle
Gir pasienten mulighet til å reposisjonere 
seg selv.

Holder for sylinder oksygentank
En holder festet til sengen for C størrelse 
oksygentank .

Løftebøyle
Gir pasienten mulighet til å reposisjonere 
seg selv.

Sideskinner
Sideskinner med braketter.

Veggbeskytter
Beskytter hodeenden av sengen. Monteres 
på nedre kryssbjelke mellom hjulene

Skyvehåndtak
Et posisjonerbart skyvehåndtak for feste i 
fotenden av sengen for bedre manøvrerbarhet 
av sengen. 

Forhøyningsklosser (60 per kart)
Klosser brukt til forhøyelse av sitte- eller 
liggeflate i senger, stoler eller bord. 

Ring til forhøyningskloss
Brukes sammen med forhøyningskloss  
for tynnere avrundede ben.
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Distributør:

AUSTRALIA
Unit 9, 271 Wells Road 

Chelsea Heights, Victoria 3196
Phone:- +61 3 8773 1111 

Fax:- +61 3 9773 4008
Email: info.au@humancaregroup.com

CANADA
10-155 Colonnade Road

Ottawa, ON K2E 7K1
Phone:- 613.723.6734

Fax:- 613.723.1058
Email: info.ca@humancaregroup.com

SWEDEN
Årstaängsvägen 21C

117 43 Stockholm
Phone:- +46 8 665 35 00

Fax:- +46 8 665 35 10
Email: info.se@humancaregroup.com

UNITED STATES
4210 S. Industrial Drive, Suite 160

Austin, TX  78744
Phone:- 512.476.7199

Fax:- 512.476.7190
Email: info.us@humancaregroup.com

NHD 
Nordisk Helse Design as 
Gigstads vei 22, 3511 Hønefoss 
Telefon: +47 99 31 61 00 
E-post: post@nhd.as 
Hjemmeside: www.nhd.as 


