Soft Tilt™ 2.0

Innovativ trykaflastning og
repositionering
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Soft Tilt 2.0

Soft Tilt er et innovativt system, designet med
to længdegående vinger/sider koblet til et
elevationssystem, der sikrer, at liggefladen og den
overliggende madras kan vinkles fra 0 og op til
80 grader i breddeaksen.
Soft Tilt tilbyder sammen med Invacare Nordbed
og SB755 plejesengene:
Kontinuerlig automatisk trykaflastning
 ffektiv hjælp til forflytning og håndtering af
E
sengeliggende borgere
 ryghed og ro for borgerne.
T
Ud over fordelene for borgeren medvirker
Soft Tilt til at skabe:
• Optimalt arbejdsmiljø
• Bedre anvendelse af personaleressourcer

Automatisk og manuel
trykaflastning og forflytning
Soft Tilt består af to længdegående vinger/sider, som kan vinkles og som monteres på plejesengens
liggeflade under madrassen. Vinklingen af siderne foregår enten manuelt eller automatisk. I forbindelse
med forflytninger kan Soft Tilt anvendes manuelt i intervallet 0° – 80° ved hjælp af en håndbetjening.
Ved behov for automatisk og kontinuerlig trykaflastning, anvendes en programmerbar kontrolboks.
Kontrolboksen kan programmeres til at tilte borgeren fra side til side i intervallet 0° – 40°.

Optimering af arbejdsmiljøet

Komfort og sansestimulering

For plejepersonaler, som arbejder alene hos
borgeren, er Soft Tilt et ideelt redskab. Ved
hjælp af håndbetjeningen kan siderne manuelt
eleveres op til 80°. Den manuelle funktion
letter arbejdet i forbindelse med sejlpålægning,
brug af glidestykker og personlig pleje. Soft
Tilt fungerer også som effektiv hjælp ved
udstigning af sengen til stående position.

Soft Tilt tilbyder, med en automatisk, stille
og rolig positionering, borgeren en behagelig
og uforstyrret nattesøvn. Denne komfortable
sansestimulering giver ro og tryghed og
forbedrer søvnkvaliteten markant for borgere, der
ellers er urolige i nattetimerne.

Unikke egenskaber og fordele
Komfortabel, automatisk
redistribuering af tryk
Når Soft Tilt er indstillet til
automatisk funktion, eleveres den
ene side en anelse først. Når den
anden side har nået den endelige
position (max 40°), sænkes den
første side til vandret igen.
Således oplever borgeren et trygt og
behageligt positionsskift.

Følger plejesengen

30 min

5 sec

Soft Tilt monteres enkelt på
plejesengen og følger liggefladens
bevægelser med henblik på at skabe
en komfortabel position for borgeren
samt understøtte udstigning af
sengen.

A

30 min

B

5 sec

Programmerbar
kontrolboks
Soft Tilt leveres med
en kontrolboks med en
forprogrammeret indstilling (auto)
samt mulighed for yderligere to
programmeringer. De indstillede
programmer aktiveres ved et tryk
på en enkelt tast.

Manuel funktion
Når Soft Tilt anvendes manuelt, kan
siderne vinkles op til 80°. Denne funktion
anvendes i forbindelse med pleje- og
forflytningsopgaver.

Sansestimulering

Intuitiv håndbetjening

Betræk

Soft Tilt kan programmeres til at
vippe liggefladen stille fra side til
side. Denne ”kramme”/”vugge”
funktion skaber tryghed og ro for
borgeren.

Den intuitive og enkle
håndbetjening, bruges når Soft
Tilt anvendes manuelt.

Soft Tilt leveres med betræk
med elastiske stropper til at holde
madrassen på plads. Betrækket
kan maskinvaskes.

Invacare plejesenge - kompatible med Soft Tilt 2.0

Invacare® NordBed Optimo
Invacare® NordBed Ultra

Invacare® SB 755

Tekniske data
For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der
kan downloades på www.invacare.dk.

80°

Soft Tilt 2.0

Max vinkel
ved manuel
anvendelse

Max vinkel ved
automatisk
anvendelse

Tidsinterval
ved automatisk
anvendelse

80°

40°

0 – 180 minutter

Max brugervægt

165 kg

Tungeste del af
produktet
18 kg

Betræk

80°

SWL 185 kg

Testet i hht IEC 60601-2-52

Stelfarve

NB: Soft Tilt må ikke anvendes af patienter under 12 år eller patienter med
kropsstørrelse ækvivalent med en 12 år gammel eller mindre. Soft Tilt må alene
anvendes i kombination med Nordbed Optimo 90, NordBed Ultra og SB755.
Soft Tilt produceres af GDV technology på vegne af Invacare.
Testet i henhold til IEC 60601-2-52
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