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December 2021

Hos Invacare fejrer vi julen med ekstra gode priser på 
udvalgte produkter i hele december. 

Vores juletilbud gælder i perioden fra 
1. december 2021 til 15. januar 2022. 

Ved ønske om levering inden nytår gælder det om at 
være hurtigt ude, da der er rift om de gode tilbud.

 Du kan bestille ved at kontakte vores din lokale salgs-
konsulent, eller ved at kontakte vores kundeservice på 

e-mail eller på telefon 3690 0000.

Oplys kampagnekoden “JUL 2021” når du bestiller.

Glædelig jul og godt nytår!

https://www.invacare.dk/da/help-support/sales-representative
https://www.invacare.dk/da/help-support/sales-representative
mailto:denmark@invacare.com


SoftCloud dynamiske madrasser  
SoftCloud madrasserien består af fire forskellige dynamiske madrasser. Denne serie af dy-
namiske l luftmadrasser anvendes med fordel til borgere med lav – høj risiko for at udvikle 
tryksår, og fungerer som et effektivt supplement til behandling af tryksår i alle kategorier.

SoftCloud Ace inkl. pumpe og taske 

• Komfortabel 2/1 cyklus, sikrer effektiv trykfordeling 
og kontinuerlig re-distribuering

• 3 statiske hovedceller for behagelig lejring
• 5 små celler i hæl- og lægregionen optimerer 

hælaflastning
• Indbygget sikkerhedsmadras – ”Cell-in-Cell” design
• Bred målgruppe: høj maks. brugervægt på 220 kg.
• Fås i bredderne: 83, 88, 103 og 116 cm

Læs mere om SoftCloud Ace her.

Tilbudspris fra kun kr. 9.121 ekskl. moms.
Listepris: 15.202,- / 20.441,- / 25.357,-

Varenummer: 1630818/1630819/ 1630820/1630821
HMI-nummer: 114774/114775/114776/114777

40%

Gør et godt julekøb - Spar op til 40% 

SoftCloud Air inkl. pumpe og taske 

• Komfortabel 1/1 cyklus, der optimerer komforten for 
borgeren

• 3 statiske hovedceller for behagelig lejring
• Inkontinensbetræk med lynlås med quick release, gør 

afmontering meget enkel
• Indbygget sikkerhedsmadras – ”Cell-in-Cell” design
• Fås i bredderne: 83, 88

Læs mere om SoftCloud Air her.

Tilbudspris kun kr. 8.415 ekskl. moms.
Listepris: 14.025,-

Varenummer: 1630816/1630817
HMI-nummer: 114746/114748

40%

https://www.invacare.dk/da/puder-rygge-madrasser-og-positionering/dynamiske-madrasser/softcloud-ace
https://www.invacare.dk/da/puder-rygge-madrasser-og-positionering/dynamiske-madrasser/softcloud-Air


Invacare personløftere 
Invacare sejl og personløftere understøtter gode og sikre forflytninger. Invacare Birdie 
EVO er designet til at understøtte et godt arbejdsmiljø og aflaste personalet samtidigt 
med, at det innovative design sikrer god mulighed for kontakt til borger og skaber øget 
tryghed. I kombination med vores nye OptiSling sejlprogram sikres et fremragende 
grundlag for en optimal forflytning. 
Optislings findes i 15 forskellige modeller i 6 forskellige størrelser og 3 forskellige materi-
aler. Optislings imødekommer derved de fleste behov, der måtte være ved forflytning.

Invacare Optislings løftesejl - Alle modeller

• 3 unikke materialer – net, solid og spacer (strækbart)
• Sit-On sejl i brandsikkert og miljøvenligt materiale 
• Farveindikering for størrelse
• Positioneringslomme for let påføring af sejlet
• Vaskbart ved op til 95 grader
• Brugervægt op til 300 kg.
• QR-Kode giver en let og hurtig instruktion

Læs mere om Invacare Optislings her

40%

40%

Birdie EVO med el benspredning og løfteåg

• Kurvet design på understellet sikrer ekstra bredde til 
at nå udenom alle badestole samt manuelle- og  
el kørestole

• God plads til brugerens hoved med det specialdesig-
nede løfteåg

• Re-designede kroge til løftesejl - Håndvenlige og sik-
rer, at stropperne bliver på plads

• Innovativ skubbebøjle giver kontrol og let manøvre-
ring

Læs mere om Birdie EVO her.

Tilbudspris kun kr. 8.632 ekskl. moms.
Listepris: 14.387,-

Varenummer: 1650126
HMI-nummer: 108838

Tilbudspris kun kr. 1.583 ekskl. moms.
Listepris: 2.628,- for Optisling Universal Low i spacer

Alle OptiSlings-modeller kan bestilles med 40% rabat 

https://www.invacare.dk/da/personloeftere-sejl/personloeftere-og-sejl/invacare-birdie-evo
https://www.invacare.dk/sites/dk/files/csv_migration/product_docs/sales_docs/DSAL009899_LPF_OPTISLINGS_010721_W.xlsx


Invacare NordBed Optimo Wide & Dacapo Heavy Duty Light
NordBed Optimo Wide plejesengen er udviklet til tunge borgere med brug for ekstra 
plads og højere maks. brugervægt. NordBed Optimo Wide understøtter et godt arbejds-
miljø omkring den bariatriske borger og tilbyder samtidigt høj brugerkomfort. NordBed 
Optimo Wide tilbyder lige som resten af NordBed serien mange unikke funktioner. 
For at sikre en god trykaflastning til den bariatriske borger anbefales en god trykaf-
lastende madras, der ligeledes er egnet til en højere brugervægt. Dacapo Heavy User 
Light er bygget op af tre lag skum, der tilsammen sikrer god trykaflastning, høj komfort 
samt en god stabilitet for borgeren.

Dacapo Heavy Duty Light

• Højkvalitetsskum, opbygget i 3 unikke lag
• Stabil og god liggekomfort
• Åndbart og strækbart inkontinensbetræk
• Lynlåsen på 3 sider sikrer let håndtering
• Fås i 5 bredder: 85, 90, 103, 116 og 120 cm
• Maks. brugervægt på 250 kg.

Læs mere om Dacapo Heavy Duty Light her

25%

25%

NordBed Optimo Wide med trægavle og 
metalsengeheste

• 105 cm bred – Maks. brugervægt: 200 kg
• 120 cm bred – Maks. brugervægt: 250 kg
• ErgoMove - opnå en aktiv, siddende positionering
• ”Op og Ud” funktion
• Markedets mest fleksible indstillinger for højde
• Vaskbarhed i moderne vaskeanlæg
• For trykaflastning i højrisiko kan Optimo Wide med 

fordel anvendes med Soft Cloud Ace (juletilbud s. 2)

Læs mere om NordBed Optimo Wide her

Tilbudspris kun kr. 19.286 ekskl. moms.
Listepris: 25.715,- inkl. Ane sengeheste og Runa gavle.

Varenummer = konfigurerbar 
HMI-nummer: 105 cm: 15493/115496 120 cm: 11550 

Tilbudspris fra kun kr. 2.171 ekskl. moms.
Listepris: 2.895,-/3.685,-/3.811,-/4.421,-

Varenummer: 1484652/1484653/1451261/1484429/1451262 
HMI-nummer: 45271/45272/44094/40410/45313

https://www.invacare.dk/da/puder-rygge-madrasser-og-positionering/standard-skummadrasser/dacapo-heavy-duty-light
https://www.invacare.dk/da/puder-rygge-madrasser-og-positionering/standard-skummadrasser/dacapo-heavy-duty-light
https://www.invacare.dk/da/pleje-hospitalssenge/plejesenge-hospitalssenge/nordbed-optimo-bred


Dolomite StepUp
Dolomite StepUp er et meget moderne gåbord med mulighed for individuel tilpasning 
uden brug af værktøj. StepUp har et enkelt, tidløst og gennemtænkt design med en god 
balance. Tilbydes med elektrisk eller hydraulisk højdeindstilling. Hvilken version man væl-
ger, afhænger således af, hvor ofte der er behov for ændring af højden og om brugeren 
skal have hjælp til at rejse sig.

• Kan maskinvaskes uden at luftcellerne fjernes,
• Tilbydes i 3 størrelser: S, std og XL
• Baseret på anerkendt Vicair Technology med luftcel-

ler, der tilbyder optimal komfort og trykaflastning
• Forsynet med anti-skrid på undersiden, så den kan 

anvendes gående

Læs mere om Heel Pro Evolution her.

25%

Maxxcare Heel Pro Evolution hælaflaster
Heel Pro Evolution hælaflasteren tilbyder 100% trykaflastning for borgere med risiko for 
at udvikle tryksår på hælen. I tillæg til forebyggelse af tryksår, kan Heel Pro Evolution 
også anvendes som supplement i behandling af tryksår på hæl og/eller ankel.

40%
Dolomite StepUp hydraulisk eller elektrisk

• Korrekt ergonomisk og enkel breddejustering af un-
derarmstøtte

• Understøtter mulighed for en god gangfrekvens
• Dynamisk design med god plads for bruger
• Velgnet til gangtræning på hospitaler og institutioner
• Hurtig anatomisk indstilling, hvis flere skal bruge 

gangbordet i løbet af dagen
• Flere muligheder for tilbehør monteret uden værktøj
• Meget let at rengøre og vedligeholde

Læs mere om StepUp her

Tilbudspris hydraulisk model 
kun kr. 3.358 ekskl. moms.

Listepris: 5.596,-
Varenummer: 1521678
HMI-nummer: 55265

Tilbudspris elektrisk model 
kun kr. 7.041 ekskl. moms.

Listepris: 11.735,-
Varenummer: 1521679 
HMI-nummer: 55264

Tilbudspris kun kr. 463 ekskl. moms.
Listepris: 618,- / 669,- (xl)

Varenummer: 1629930/1578539/1603210
HMI-nummer: 115445/85055/102423

https://www.invacare.dk/da/puder-rygge-madrasser-og-positionering/haelaflastere/heel-pro-evolution-haelaflaster
https://www.invacare.dk/da/stokke-rollatorer-toilet-og-bad/dolomite-rollatorer/dolomite-stepup


God jul og God jul og 
godt nytårgodt nytår

Bestilling

Via kundeservice:
E-mail: denmark@invacare.com

Tlf.: 3690 0000

Eller via din lokale Invacare-konsulent.

Tilbudspriserne kan ikke kombineres med andre rabatter.
Alle oplyste priser er ekskl. moms. Tilbudet gælder til og med 15.01.2022

mailto:denmark@invacare.com
https://www.invacare.dk/da/help-support/sales-representative

