
Octave sætter nye standarder

Invacare®  Octave®



Galge 

Håndtaget er 
justerbart i højde 
og dybde.

Egenskaber og tilbehør

Forlænget liggeflade

Det er muligt at forlænge 
liggefladen med 100 mm i 
begge ender.

Stelfarve og træsort

Med en SWL på 385 kg er Invacare Octave udviklet og designet 
specielt til tunge brugere. Med elektrisk 4-delt liggeflade som 
standard, opnås der med Octave plejesengen optimal komfort og 
støtte til brugeren. Også plejepersonale og deres arbejdsforhold 
er der tænkt på - det er let at komme til brugeren, idet Octave har 
aftagelige gavle og al tilbehør af- eller påmonteres uden brug af 
værktøj. Desuden har Octave ingen sengeramme, hvilket bevirker, at 
madrassen når helt ud til kanten af sengens liggeflade.

Støttehåndtag

Gør det let for 
brugeren at komme 
ind og ud af sengen.

Tekniske data

Invacare Octave

Udvendig 
bredde Højdeindstilling

Mål på  
liggeflade Rygvinkel Lårvinkel Bendelsvinkel

1190 mm 2210 mm 
2070 mm 
Mattress: 
2000 mm

400 - 800 mm
Totalhøjde: 

1720 - 2120mm

810-340- 
330-520 mm
(4-sectioned)

0 - 57° 0 - 30° 0 - 30°

Stål

180 kg

For more comprehensive pre-sales information about this product, including the product’s user manual, please see your 
local Invacare website.

Invacare Octave

Max. 
brugervægt

SWL 385 kg 
350 kg

Udvendig 
længde 

Indvendig 
længde

NB: 

Octave sengen må ikke 
anvendes af børn under 12 år, 
eller af patienter/brugere

hvis kropsstørrelse svarer 
til en normal 12 årigs eller 
mindre.
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Grå

God komfort og godt design

Invacare Octave kan forlænges 
i begge ender og giver således 
bedre støtte til brugeren. Ved 
hjælp af betjeningsboksen er 
både bruger og hjælper i stand 
til at indstille liggefladen. Til 
trods for at Octave er en stor 
solid seng, er der ikke gået på 
kompromis med den gode kvalitet 
eller det flotte design. Grå stål og 
bøgetræsfiner kombineret med, 
at sengen er konstrueret uden 
ramme, bevirker at Octave får et 
let og tidssvarende udseende.

Levering og opbevaring

For at lette levering og transport 
mest muligt, leveres Octave på 
transportstativ. Montering og 
demontering af Octave kan på 
trods af sengens størrelse ikke 
være lettere. Ydermere betyder 
transportstativet, at sengen er 
let at opbevare på lager og let at 
transportere fra sted til sted.

Bøg


