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Trusted Solutions,
ERGOMOVE™ TEKNOLOGI OPTIMAL SIKKERHED
FOREBYGGER FALDULYKKER
Passionate People®

NordBed Ultra
Udviklet til borgere med en
demensdiagnose

Nordbed Ultra kan enkelt tilpasses således at de mange særlige behov, borgere med en
demensdiagnose har, tilgodeses.
Bedst mulig sikkerhed, for borgere med demens, skabes blandt andet ved at sikre høj grad af
uafhængighed og mobilisation.
Med en laveste højde på 25 cm, i kombination med svagt lys under sengen, forbedres borgerens
mulighed for at komme sikkert ud af sengen og risikoen for skader, som følge af fald, reduceres. En
tynd madras, placeret på gulvet, til beskyttelse ved fald, kan i særlige tilfælde anbefales. Anvendelse af
sengeheste kan endvidere, for nogen borgere, forebygge fald.
For at sikre optimale arbejdsvilkår for personalet kan Nordbed Ultra indstilles til en arbejdshøjde på
85 cm. Nordbed Ultra kan, med alle sine indstillingsmuligheder, tilpasses forskellige stadier af den
demente borgers udvikling

Hjemlig og æstetisk
Gavle og sider på Nordbed Ultra kan beklædes med blødt
stof i forskellige farver. Dette tilfører sengen et særligt
hjemligt udtryk og stoffets tydelige og fine struktur, føles
behageligt for borgeren og stimulerer berøringssansen
(taktilsansen).
Borgere med en demensdiagnose har ofte svært ved at
finde sig til rette i og genkende nye omgivelser. Derfor er det
særlig vigtigt at benytte muligheden for, at tilpasse Nordbed
Ultra til den enkelte borgers behov, for således at fremme
genkendeligheden og styrke trygheden.
Et bredt udvalg af gavle, sidepaneler og sengeheste,
i forskellige farver og træsorter, gør det muligt at
individualisere den enkelte plejesengs udtryk og således
styrke genkendeligheden for borgeren.

Perfekt til borgere med en demensdiagnose
Indstilling til lav højde øger sikkerheden for mobile borgere
Nordbed Ultra kan tilpasses:
Således at sengen er genkendelig som en traditionel seng
Således at sengen ligner moderne senge (box madrasser) og derved er let genkendelig
Med forskelligt stofmaterialer, med tydelig struktur, på gavle og sider, kan der skabes et
hyggeligt og sikkert sengemiljø
•
Med en let belysning under sengen kan borgeren bedre orientere sig om natten og
faldskader minimeres
•
•
•
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EXCLUSIVE
EGENSKABER

ErgoMove teknologi
Den unikke ErgoMove
teknologi bringer borgere
til en komfortabel og aktiv
siddeposition, uden at
borgeren glider nedad i løbet
af processen og der er derfor
ikke behov for repositionering
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Op og Ud funktion
Sikker og enkel forflytning
Understøtter et ergonomisk
bevægemønster

Minimerer risiko for shear
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Laveste højde 25 cm
Standard hjul på 10 cm medvirker
til at sikre en lav højde og
reducerer faldrisiko
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Optimale inddeling af
liggefladen
i overensstemmelse med
antropometriske statistikker

Egenskaber
Personlig profil:
• Programerbar med LCD håndbetjening (option)
Personlig indstilling af Ergomove og udstigningshøjde
Integreret forlængelse af liggefladen
• + 10 cm i både hoved- og benende

A
 nti Trendelenburg og som option Trendelenburg
• Støtte til plejepersonale i forbindelse med
repositionering af borger
• Letter redistribuering af tryk
Nat belysning
• Nem at betjene
• Øger sikkerheden og forebygger fald

 arverne er enkle at kende fra hinanden - til støtte for
F
især svagtseende borgere
Mest anvendte taster har let genkendelige farver.
Farverne er udvalgt i samarbejde med eksperter
 ed henblik på at forenkle valget af den ønskede
M
funktion, tændes der lys over tasterne, når blot én tast
aktiveres.

Håndbetjening

 est anvendte taster er placeret øverst på
M
håndbetjeningen og indstillingstasterne nederst og
håndbetjenngen er som standard låsbar



Tydelige farver

Tekniske data
Ved behov for yderligere information om produktet henvises til brugermanualen som kan hentes på
Invacares hjemmeside www.invacare.dk

NordBed Ultra

Udvendig
bredde
Udvendig
bredde

Udvendig
længde
Indvendig
længde

Højdeindstilling

100 / 90 cm

213 / 200 cm

25 - 85 cm

Mål på
liggefladddele

Frihøjde

80-17-30-65 cm

15º

Lårvinkel

49°

80°
Benstøtteløft

NordBed Ultra

19°

AntiTrendelenburg /
Trendelenburg
+/- 15°

Max.
brugervægt

Total vægt

200 kg

Produktets
tungeste del

105 kg

55 kg

Dokumenteret
maskinvaskbar
Ja

NB: Plejesengen må ikke anvendes af børn under 12 år eller af patienter, hvis kropsstørrelse svarer til en normal 12 årig, eller
mindre.

Stelfarve

Aluminium grå
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