
Invacare®  SB® 755

Når komfort kommer først
SB 755 er det ideelle valg for å kombinere komfort, enkel håndtering 
og sikkerhet - både til hjemmepleie og til institusjonsbruk.
SB 755 har firedelt liggeflate, og med fire motorer gir dette 
en seng med mange innstillingsmuligheter. Dette gir gode 
posisjoneringsmuligheter og høy liggekomfort for pasienten. 
Funksjonene bidrar også til forebygging av trykksår. SB 755 kan 
forlenges med 10 cm både i hode- og fotende (tilsammen 20 cm).
Alle disse egenskapene gjør SB 755 til en svært funksjonell seng som 
sikrer høy komfort både for pasient og pleier. 



Automatisk tilbakeføring 
av ryggen – forbedret 
funksjon. Øker komforten 
når man aktiverer ryggen, og 
minimerer friksjon.

Flere modeller, egenskaper og valg

Høy pasientkomfort er vårt ansvar

SB 755 har flere egenskaper som gir 
god sitteposisjon og reduserer skyv- 
og friksjonskrefter under forflytning. 
Disse inkluderer forbedret 
tilbakeføring av ryggen, samtidig 
som den opprettholder lengden 
for madrassen på liggeflaten, og 
en bendel som kan senkes under 
horisontalt.

For å imøtekomme behovene til den 
enkelte bruker på en ergonomisk 
riktig måte, har SB 755 integrert 
liggeflateforlenger på 10 cm i både 
hode- og fotenden.

Sikkerhet først

Som alltid hos Invacare er 
sikkerhet vår høyeste prioritering. 
Sidegrindene, både i standard og i 
forlenget versjon, imøtekommer de 
høye kravene i den nye standarden 
IEC 60601-2-52, uten at dette påvirker 
de ergonomiske arbeidsforholdene 
til pleieren.

Stadig strengere hygienekrav i 
helsesektoren gjør at det mange 
steder tas i bruk egne vaskemaskiner 
for å rengjøre hjelpemidlene mest 
mulig effektivt. Invacare er stolt av 
å kunne tilby SB 755 W som er 
dokumentert vaskbar i fremtidens 
vaskemaskiner.

Invacare tilbyr også en delbar modell, 
SB 755 TLL, hvor ingen av delene 
veier mer enn 25 kg. Sengen har en 
praktisk transportløsning som gjør at 
den kan oppbevares og transporteres 
montert på understellet. SB 755 TLL 
er lite plasskrevende ved lagring.

Enkel transport og lagring 
med Bjørn sengetralle.

SB 755 finnes i også i 
breddene 105 og 120 cm, 
tilpasset større brukere. 
Maksimal brukervekt 200 kg.

Inndelingen av liggeflaten 
er tilpasset kroppens fysiske 
mål, for økt komfort.
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Gode løsninger for korrekt håndtering



Nyhet! Nå kommer alle gavler og grinder også i lys eik (gjelder ikke Line sidegrinder).

Tilbehør

Victoria endegavl
Avtagbart panel – tilgjenge-
lig i bøk, kirsebær, hvitpig-
mentert bøk og lys eik. Kan 
brukes med Line og Britt V 
sidegrinder.

Sophie endegavl
Tilgjengelig i bøk, kirsebær, 
hvitpigmentert bøk og lys 
eik.Kan brukes med Line og 
Britt V sidegrinder.

Emma endegavl
Tilgjengelig i bøk, kirsebær, 
hvitpigmentert bøk og lys 
eik. Kan brukes med Scala 2 
sidegrinder.

Olivia endegavl
Kan brukes sammen med 
kosmetisk langside og Scala 
2 sidegrind. Leveres i lys eik 
og bøk.

Susanne endegavl
Tilgjengelig i bøk, kirsebær, 
hvitpigmentert bøk og lys 
eik. Kan brukes med Line og 
Britt V sidegrinder.

Anita endegavl
Tilgjengelig i bøk, kirsebær, 
hvitpigmentert bøk og lys 
eik.Kan brukes med Line og 
Britt V sidegrinder.

Britt V sidegrind
Integrert sidegrind i bøk, 
kirsebær, hvitpigmentert 
bøk og lys eik. Leveres i faste 
lengder på 200, 210 og 220 
cm.

Line/Line teleskopisk sidegr-
ind
Integrert sidegrind i 
aluminium. Leveres i bøk, 
kirsebær og hvitpigmentert 
bøk. Leveres i lengde 200 cm 
(Line) og 200–220 cm (Line 
teleskopisk).

Scala 2 sidegrinder
Nedfellbare sidegrinder i 
metall. Leveres i 3 høyder som 
passer med madrasshøydene 
15, 20 og 25 cm.

Langside
Kosmetisk langside i stedet 
for sidegrind. Leveres i bøk, 
kirsebær, hvitpigmentert bøk 
og lys eik.

Langside til Olivia
Kan brukes i kombinasjon 
med Scala 2 sidegrinder. 
Leveres i bøk og lys eik.

Liggeflate
Liggeflaten er tilgjengelig 
med lameller i tre- eller 
aluminium.

Løftebøyle
Håndtaket kan justeres i 
høyde og dybde.

Flere håndkontroller
Invacare Soft Control eller 
standard håndkontroll begge 
med «grønn knapp» funksjon.

Utsvingbart støtte- og 
vendehåndtak
Håndtaket gir god støtte 
for brukeren ved inn- og 
utstigning av sengen. 

Sentralbrems
Tilgjengelig med 
hjuldiameter på 100 mm, 125 
mm og 150 mm. 125 mm er 
standard.
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Dokumentert
maskinvaskbar (IPx6w) 1

(SB755 vaskbar)

Tekniske data

SB 755

Vinkel under
horisontal

0° - 16°

Madrassbredde
850 / 900 mm

Utvendig 
bredde

950 / 1000 mm

Masdrasslengde
2000 - 2200 mm
Utvendig lengde
2130 - 2330 mm

Mål på 
liggeflateseksjoner

800 - 260 -
260 - 680 mm

Ryggvinkel
0° - 73°

SB 755

Liggeflatevand-
ring

og totalhøyde
350-830 mm /
1560-2020 mm

Frihøyde
170 mm med 
125 mm hjul

Maks. brukervekt
200 kg /  

SWL 235 kg

NB/  Sengen må ikke benyttes av pasienter under 12 år, eller pasienter med 
kroppstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

1/ Leveres som et alternativ til standardmodellen

Vinkel over/under
vannrett
25° / 14°

Benvinkel
0° - 18°

Lårvinkel
0° - 28°

Produktets tyngste
enkeltdel

25 kg
(SB 755 TLL)

Bariatrisk bruk

SB 755 Wide  
1050 mm 

SB 755 Wide  
1200 mm

Madrassbredde 
1050 mm 
Utvendig 
bredde 

1150 mm 

Madrassbredde
1200 mm
Utvendig 
bredde

1300 mm 

Masdrasslengde 
2000 mm 

Utvendig lengde 
2130 mm 

Masdrasslengde
2000 mm

Utvendig lengde
2130 mm

Mål på 
liggeflateseksjoner 

800 - 260 - 
260 - 680 mm 

Mål på 
liggeflateseksjoner 

800 - 260 -
260 - 680 mm

Ryggvinkel 
0° - 73° 

Ryggvinkel 
0° - 73° 

Liggeflatevand-
ring

og totalhøyde
350-830 mm /
1560-2020 mm

Liggeflatevand-
ring

og totalhøyde
350-830 mm /
1570-2020 mm

Frihøyde 
170 mm med 
125 mm hjul 

Frihøyde 
170 mm med
125 mm hjul

Lårvinkel
0° - 28° 

Lårvinkel
0° - 28°

Rammefarge og treverk

Aluminiumsgrå ramme 
(RAL 9007)

Bøk
(standard)

Hvitpigmentert 
bøk

Kirsebær

Artikkelnummer SB 755 med 
sentralbrems og 
sidegrinder

Madrassmål 
cm

Materiale Produktbeskrivelse

3000755_32035CC1_1 4 motorer, 4-delt 
liggeflate 125 mm hjul

85x200 Bøk SB 755 med Britt V 

3000755_32D33KC6_1 4 motorer, TLL, 
vaskbar

85x200 Bøk SB 755 med Britt V

3000755_42035CC1_2 4 motorer, 4-delt 
liggeflate 125 mm hjul

90x200 Bøk SB 755 med Britt V 

3000755_42D33KC6_1 4 motorer, TLL, 
vaskbar

90x200 Bøk SB 755 med Britt V

3000755_50035CC2_1 4 motorer, 4-delt 
liggeflate 125 mm hjul

105x200 Bøk SB 755 bred med Britt V 

3000755_55035CC2_1 4 motorer, 4-delt 
liggeflate 125 mm hjul

120x200 Bøk SB 755 bred med Britt V 

3000755_32035CC1_2 4 motorer, 4-delt 
liggeflate 125 mm hjul

85x200 Hvitpigmentert SB 755 med Britt V 

3000755_42035CC1_3 4 motorer, 4-delt 
liggeflate 125 mm hjul

90x200 Hvitpigmentert SB 755 med Britt V 

3000755_32D35CC1_3 4 motorer, TLL, 
vaskbar

85x200 Eik SB 755 med langside til 
Olivia

3000755_42D35CC1_2 4 motorer, TLL, 
vaskbar

90x200 Eik SB 755 med langside til 
Olivia

Lys eik

Tüv-godkjent

Invacare AS
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www.invacare.no
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