
Bredt sortiment

NordBed™ Tilbehør

Trusted Solutions,
Passionate People®



Invacare Nordbed plejesenge omfatter et bredt sortiment af tilbehør, der gør det muligt at tilpasse 
plejesengenes design, og dermed møde forskellige borgeres smag - samtidig med, at diverse 
funktionstilbehør kan monteres i henhold til de individuelle behov.

Gavle

Gavlsortiment Bøg Eg Umber Bøg/lys blå Lys blå Hvid

Una ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Nora ✔ ✔ ✔
Astrid ✔ ✔ ✔
Nanna ✔ ✔ ✔
Runa ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Una

Anvendes sammen med 
integrerede sengeheste, delte 
sengeheste eller sidepaneler

Una / Una Lav

Kan anvendes i kombination med 
sidepaneler

Astrid

Aftagelig gavlplade, der letter 
adgang til benenden. Kan 
anvendes i kombination med 
integrerede sengeheste, delte 
sengeheste eller sidepaneler

Nora 

Kan anvendes i kombination med 
integrerede sengeheste, delte 
sengeheste eller sidepaneler

Nanna

Kan anvendes i kombination med 
sidepaneler og Ane sengeheste

Runa

Kan anvendes i kombination med 
sidepaneler og Ane sengeheste

NordBed 
Tilbehør

Moderne gavle med hjemligt udseende, der passer til forskellige behov og enhver smag. Tilbydes i 
forskellige træsorter og farver. Alle gavle kan enkelt monteres/afmonteres uden brug af værktøj.



Sidepaneler

Kompatibel med Una, Astrid og 
Nora gavle

Kompatibel med Runa gavle og 
Ane sengeheste

Sengeheste

Freya

Integrerede sengeheste udført i 
træ: 200 cm, 210 cm og 220 cm

Embla

Integrerede sengeheste udført i 
aluminium: 200 cm

Embla extendable 

Integrerede sengeheste udført 
i aluminium, forlængbar: 200  - 
220 cm 

Kompatibel med Nanna gavle og 
Ane sengeheste

Sengeheste anvendes af mange forskellige årsager: af sikkerhedsmæssige årsager, for at sikre, at borgeren 
ikke falder ud af sengen, i forbindelse med repositionering og som støtte i forbindelse med ud- og 
indstigning af seng, etc.

Invacares sortiment af sengeheste kan alle anvendes til disse formål, uden at forringe arbejdsvilkårene for 
personalet.

Et udvalg af sidepaneler udført i træ tilfører et hjemligt og æstetisk udtryk

Ane 

3/4 længde metalsengeheste

Ane høj model

3/4 længde metal sengeheste til 
høje madrasser

Freya sengehestforhøjer

Freya sengeheste kan forhøjes 
med enten 6 cm eller 10 cm, 
til brug sammen med høje 
madrasser



Embla sengehestforhøjer

Embla sengeheste kan forhøjes 
med enten 6 cm eller 10 cm, 
til brug sammen med høje 
madrasser og de kan forlænges 
fra 200 - 220 cm

Sengeheste

 Overtræk til sengeheste

Polstret betræk 

Anvendes sammen 
med Freya og Embla 
integrerede sengeheste

Net betræk

Anvendes sammen 
med Freya og Embla 
sengeheste

Polstret betræk

Anvendes sammen med 
Ane metalsengeheste

Polstret betræk 

Anvendes sammen 
med Freya og Embla 
integrerede sengeheste 
med sengehestforhøjere

Overtræk til sengeheste anvendes til flere formål: De polstrede versioner anvendes med henblik på at skåne 
borgeren, når blandt andet ekstremiteter rammer direkte ind i sengehestene. Netversionen anvendes med 
henblik på at sikre, at borgeren ikke får ekstremiteter ind imellem ribber i sengehesten og samtidig sikres, at 
borgeren fortsat kan se ud på omgivelserne.

Alle sengeheste kan sænkes hhv eleveres, mens betrækket er påmonteret.

Alle betræk kan enkelt på- og afmonteres og de kan alle vaskes ved 90°C.

Una Nora Astrid Nanna Runa

Freya ✔ ✔ ✔

Embla ✔ ✔ ✔

Ane ✔ ✔

* Gavle uden rille til integrerede sengeheste



Tilbehør - Repositionering 

Støttegreb

H40 x B30 cm

Vores støttegreb og tilbehør til mobilisering er udviklet med henblik på at fremme borgerens mulighed 
for selv at forflytte sig i sengen, og i forbindelse med ind- og udstigning af sengen. På denne måde øges 
mobiliteten, og borgeren bliver mindre afhængig af hjælp ude fra.

Støttegreb

H40 x B90 cm

Svingbart støttegreb

Det svingbare støttegreb gør 
det muligt for borgeren at løfte 
benene ud over grebet før 
dette er svinget ud. Grebet kan 
anvendes parvis eller enkeltvis

“Stand-up” støtte 

Letter ind- og udstigning af 
sengen

“Sit-up” støtte   

Støtter borgeren, når denne skal 
forflytte sig til siddende stilling 
og evt. skal ud af sengen 

Sengegalge   

Sengegalgens håndtag kan 
justeres i højde og dybde

Holder til håndbetjening

Monteres på 
sengeramme og giver 
øgede muligheder 
for at anvende 
håndbetjeningen

Dækplader

Anvendes for at dække 
siden, når sengen er 
forlænget

Andet tilbehør

Afstandsfender

Forebygger skader på 
væg, når sengen flyttes. 
Kan anvendes på alle 
sider af sengen
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Elektrisk tilbehør

Standard håndbetjening 
til Optimo og Ultra

Leveres med anti-
Trendelenburg. 
Håndbetjeningen kan 
tillige leveres med eller 
uden Trendelenburg

Håndbetjening med 
kontakt der kan aktivere 
natbelysning

Leveres med anti-
Trendelenburg og 
natbelysning under 
sengen. Håndbetjeningen 
kan tillige leveres med 
eller uden Trendelenburg

 
LCD håndbetjening

Med individuel 
hukommelse 
(Remember Me™) 
funktion og mulighed 
for dataudlæsning på 
motorer.

Med henblik på at imødekomme forskellige behov, tilbydes flere forskellige håndbetjeninger

 
LED Lys 

LED lys der aktiveres via 
fjernbetjening. Oplyser 
området foran sengen, 
så du får en tryg ind- og 
udstigning om natten.

Optimo & Ultra
Madrashøjde cm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Freya (200 cm, 210 cm og 220 cm) 10 - 17 cm

Embla/Embla forlænget 10 - 17 cm

Freya/Embla sengeheste med forhøjer + 6 cm 15 - 23 cm

Freya/Emblasengeheste med forhøjer + 10 cm 19 - 27 cm

Ane 10 - 18 cm

Ane Høj 18 - 28 cm

Torill Lang/Torill Kort 14 - 19 cm


