Invacare®

SB® 755 Bred

Højere, bredere og større...

Invacares populære SB 755 leveres også i 2 brede varianter: 1050 mm og 1200 mm. Begge yder endnu mere komfort
til højere og større borgere (max. brugervægt: 200 kg). De to brede modeller giver ekstra god plads, og komfort til
store borgere, som nu får ekstra god plads at bevæge sig på. Ryglænstilbageføringen på SB 755 bred er tillige blevet
endnu bedre og tilbyder optimal komfort til disse borgere. Liggefladen tilbyder en særlig god siddeposition, og den er
designet med fokus på reduktion af shear- og friktionskræfter.
SB 755 bred er attraktiv og moderne; det smarte og strømlinede design er let at rengøre og sengen passer således
godt ind borgerens private hjem og på institutioner. SB 755 bred er testet i henhold til den nye sikkerhedsstandard IEC
60601-2-52.

Komfort for både brugere og personale

Saml den, flyt den .....nyd den!

I SB 755 bred indgår flere forskellige nøglefunktioner som alle er
med til at minimere shear- og friktionskræfter i forbindelse med
forflytninger i sengen. Da Invacare altid stræber efter at tilgodese
alle borgeres behov, er det en fornøjelse at vi her kan tilbyde
integreret liggefladeforlængning med 100 mm i både hoved- og
benende til høje borgere.

Samling og adskillelse er gjort specielt enkelt med
tanke på transport og opbevaring. Sengen kan
opbevares på en transportvogn og køres direkte fra
lastbil til soveværelse.
Alle Invacares SB 755 senge er testet efter de nye og
skærpede sikkerhedskrav i IEC standarden for senge.

Egenskaber

Ryglænstilbageføring - forbedret
funktionalitet. Optimal komfort når
ryglænet aktiveres minimerer shear- og
friktionskræfter.

Optimal inddeling af liggefladen
i overensstemmelse med
antropometriske statistikker, sikrer
optimal komfort

Integreret forlængning af liggefladen
med 100 mm i både hoved- og benende.
Liggefladen forlænges enkelt med
50,100, eller 200 mm efter behov.

Tekniske data
For flere oplysninger om dette produkt, inkl. brugermanual, se venligst Invacares website: www.invacare.dk
Udvendig bredde / Udvendig
Indvendig
længde /
bredde:
Indvendig længde

Højdeindstilling

Mål på
liggefladedele

Frihøjde

Rygvinkel

Lårvinkel

Minimum vinkel
under vandret

SB 755 Bred
1050 mm

1150 mm
1050 mm

2130mm
350-820 mm
2080mm
Total height:
Mattress:2000mm 1600-2070mm

800 - 260 260 - 680 mm

150 mm

0 - 73°

0 - 28°

0 - 16°

SB 755 Bred
1200 mm

1300 mm
1200 mm

2130mm
350-820 mm
2080mm
Total height:
Mattress:2000mm 1600-2070mm

800 - 260 260 - 680 mm

150 mm

0 - 73°

0 - 28°

0 - 16°

Benstøtteløft

Vinkel

Max.
brugervægt

Dokumenteret
maskinvaskbar1
Godkendt i henhold til IEC 60601-2-52
NB: SB 755 bred må ikke anvendes af børn under
12 år eller af patienter, hvis kropsstørrelse svarer
til en normal 12 årig, eller mindre.

SB 755 Bred

0 - 18°

over vandret : 25°
under vandret: 14°

SWL 235 kg
200 kg

Stel- og træfarve
Aluminium grå

Bøg
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