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Senger 
NordBed

Invacare er en totalleverandør av tekniske hjelpemidler, og har lang erfaring med å levere 
kvalitetsprodukter til hjemmepleie, institusjoner og sykehus i Norge. Vårt mål er å hjelpe mennesker 
med nedsatt funksjonsevne med å gjenopprette og opprettholde en aktiv livsstil. Dette oppnår vi ved 
å ha gode produkter og faglig dyktige ansatte som engasjerer seg for å finne den beste løsningen for 
hver enkelt kunde og sluttbruker.

Invacare legger ned store ressurser for å utvikle senger som skal gjøre hverdagen enklere og bedre for 
både pasient og pleier.

Invacare er nå stolte over å kunne tilby NordBed - en helt ny serie med bl.a. ErgoMove Teknologi og 
et bredt tilbehørs sortiment. 

NordBed har mange nye funksjonaliteter som gir pasienten økt selvstendighet og sikkerhet. Vi håper 
du gjennom denne katalogen vil bli bedre kjent med NordBed. 

Invacare har salgs- og supportrepresentanter over hele landet, og vi bidrar gjerne med vår kunnskap 
og assistanse ved produktvalg og service.

Vi kan senger!

Distrikt Kontaktperson E-post Telefon

Hele Norge Kundeservice norway@invacare.com 225 79 500

Hele Norge Teknisk service teknisk@invacare.com 225 79 500

Salgssjef Region Øst Karianne Nyrud Jansen knjansen@invacare.com 915 42 478

Salgssjef Region Nord-Vest-Sør Rune Sandbakk rsandbakk@invacare.com 909 38 220

Oslo og Viken Øst Aina Evensen aevensen@invacare.com 976 09 418

Innlandet Bjørn Sæther bsaether@invacare.com 917 33 399

Vestfold,Telemark, og Viken Vest, 
Sykehus Norge

Tom Inge Paulsen tipaulse@invacare.com 915 14 513

Aust- og Vest-Agder Jens Aspås jaspas@invacare.com 913 80 353

Rogaland Oddmar Byberg obyberg@invacare.com 907 43 640

Hordaland og Sogn og Fjordane  Trond Langeland tlangela@invacare.com 907 40 097

Møre og Romsdal Ødegaard Engros AS ode@norengros.no 701 09 292

Sør-Trøndelag Arild Nordgaard anordgaa@invacare.com 415 22 260

Nord-Trøndelag Kathrine R. Pedersen krokkepe@invacare.com 911 53 091

Nordland Knut Hagen khagen@invcare.com 917 73 709

Nordland Helseservice Engros AS hs@norengros.no 761 17 500

Troms og Finnmark Helseservice Engros AS hs@norengros.no 761 17 500
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NordBed Ultra

Trusted Solutions,
Passionate People®
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Laveste høyde på bare 25 cm:

 Øker sikkerheten og minsker risikoen for 
pasienter som er utsatte for fall 
 Forebygger fallskader for ekstra utsatte 

pasientgrupper, som pasienter med demens, uten 
bruk av sidegrinder  
 Lettere for pasienten å stige inn og ut av 

sengen

Sidegrinder og støttehåntak til ulike behov:

Delte og heldekkende sidegrinder  
 For å sikre at pasienten ikke faller ut av sengen 
 For enklere forflytning eller vending i sengen

Ut- og innstigningshjelp 
 Støtte ved inn- og utstigning av sengen 

Up-and-Out™

 For en trygg og smidig forflytning, samt økt 
selvstendighet og bevegelighet, er pasientene 
i stand til å manøvrere Up-and-Out-funksjonen 
kun ved hjelp av et tastetrykk. Ved hjelp av 
innstillingene vil liggeflaten automatisk justeres 
til en passende posisjon for å forenkle inn- og 
utstigning av sengen, i tillegg til å forebygge 
friksjon og forskyvning. 

Innovative NordBed Ultra 

Pasienter med særlige behov og som er avhengige av hjelp, trenger produkter som enkelt kan tilpasses 
deres behov. Dette gjelder  spesielt personer med demens. NordBed Ultra er et utmerket valg grunnet de 
mange tilpasningsmulighetene som sengen tilbyr. Den har et gjenkjennelig estetisk design, som er ideelt 
for å gi pasienten følelsen av å være hjemme. Ved hjelp av automatisk tilpasning av liggeflaten, reduseres 
risikoen for forskyvning i sengen når pasienten skal endre stilling. 

ErgoMove-teknologi
Invacare NordBed Ultra har ErgoMove-teknologi som gir 
pasienten aktiv sittestilling med rygglenstilbakeføring ved hjelp av 
et tastetrykk. I aktiv sittestiling kan pasienten enkelt spise, drikke 
og lese, samtidig som trykkfordelingen opprettholdes. 

Løftemotorene bidrar til en naturlig bevegelse av liggeflaten 
i samspill med kroppens fasong. Den automatiske 
liggeflatereguleringen, sikrer at pasienten forblir i den samme 
stillingen og reduserer friksjon og forskyvning. Dette reduserer 
behovet betraktelig for pleierassistanse ved forflytning i sengen. 

Sikkerhet, selvstendighet og bevegelighet
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Optimalisert madrass 
understøttelse  

    Optimalisert etter måling av 
kroppssammensetningen, 
som gir økt komfort og god 
madrassunderstøttelse 

25 cm liggeflatehøyde 
    Ved bruk av 100mm hjul blir 
sengens liggeflate kun 25cm, som 
gir en sikrere forflytning og økt 
forebygging mot fallskader. 

    RememberMe™:  
• Programmerbar håndkontroll med LCD-skjerm 
• ErgoMove og Up-and-Out kan tilpasses den enkelte 
pasienten 

   Integrert liggeflateforlenger 
• Forlengbar med opp til 10 cm ved hode- og 
fotenden, 20 cm tilsammen 

    Anti-Trendelenburg og Trendelenburg-funksjon 
• Anti-Trendelenburg gir økt komfort for pasient ved 
god redistribusjon av trykket i aktiv posisjon 
• Trendelenburg kan benyttes ved medisinsk 
behandling og sikre god pleie ved akutte situasjoner

   Under-bed-light 
• Lyset kan enkelt slås av og på med håndkontrollen 
• Forebygger mot fall og uhell 
• Et Out-of-bed-light kan også slå seg på automatisk 
ved utstigning

Øvrige egenskaper

4 UNIKE  
EGENSKAPER 

ErgoMove-teknologi 
    Pasienten reposisjoneres komfortabelt til 
en aktiv sittestilling og senkes ned igjen 
til en behagelig liggestilling, uten å skli i 
sengen og uten behov for forflytning.

  Reduserer skyv og friksjon

Up-and-Out
    Sikrer en trygg og smidig 
forflytning samt økt 
selvstendighet

1

NordBed Ultra

4

2

3
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NB:  Sengen må ikke benyttes av pasienter under 12 år, eller med kroppsstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Tekniske data 

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.

Bredde utvendig 
Madrassbredde 

Lengde utvendig 
Madrasslengde 

innvendig 

Høyderegulerbar  
med 100mm 

hjul 

Inndeling 
liggeflate 

Frihøyde med 
100mm hjul 

Lårvinkel 

NordBed Ultra 100 / 90 cm 213 / 200 cm 25 - 85 cm 80-17-30-65 cm 15º 49°

Leggvinkel Anti-
Trendelenburg / 
Trendelenburg 

Maks.  
brukervekt 

Vekt (uten  
gavel og 

grinder) 

Sengens  
tyngste del 

Maskinvaskbar 

NordBed Ultra 19° +/- 15° 200 kg /  

SWL 235 kg

105 kg 55 kg Ja

Håndkontroll     

Lett gjenkjennelige farger for 
svaksynte pasienter

Rammefarge 

Aluminiumsgrå

Treverk 

Bøk Eik Umbra Bøk/lyseblå Lyseblå Hvit

Artikkeloversikt (Ta kontakt for å få art. nr på alternative kombinasjoner)

Art. nr. Produktbeskrivelse Materiale Madrassmål (cm)

1649885_S3 NordBed sykehjemsseng hel sengegrind Bøk 90x200
1649885_S4 NordBed sykehjemsseng hel sengegrind Umber 90x200
1649885_S5 NordBed sykehjemsseng hel sengegrind Hvit 90x200
1649885_S3_TORILL NordBed sykehjemsseng delt sengegrind Bøk 90x200
1649885_S4_TORILL NordBed sykehjemsseng delt sengegrind Umber 90x200
1649885_S5_TORILL NordBed sykehjemsseng delt sengegrind Hvit 90x200

* Farge og treverk kan avvike noe fra katalogen til virkeligheten. 

80°

   De oftest anvendte knappene har lett gjenkjennelige 
farger, som er nøye valgt ut av eksperter, for enkelt å 
skille mellom funksjonene.

   Hver enkelt knapp lyser når den blir trykket på, for å 
hjelpe pasienten både på dagtid og kveldstid. 

   Hovedknappene er plassert øverst på håndkontrollen 
for enkel manøvrering. Øvrig justering gjøres enkelt 
med de andre knappene. 

  Håndkontrollen er låsbar som standard. 

   For flere alternativer, se mer informasjon under 
Tilbehør s. 7.



NordBed™ Ultra
Designet for pasienter med demens

Trusted Solutions,
Passionate People®

ERGOMOVE™ TECHNOLOGY   SIKKERHET    FALLFOREBYGGENDE 



NordBed Ultra kan konfigureres for å oppfylle de spesielle kravene til pasienter som lider under 
demens. For å gi en pasient med demens høy grad av sikkerhet er det viktig at pleiesengen tillater 
selvstendighet og mobilitet.

Den lave høyden på bare 25 cm i kombinasjon med lys under sengen (under-bed-light), reduserer 
risikoen for at pasienten blir skadet ved inn- og utstigning av sengen om nettene.

For å gi gode arbeidsforhold til omsorgspersonalet er NordBed Ultra i stand til å nå en topphøyde på 
85 cm. Med NordBed Ultra kan sengen hele tiden tilpasses de ulike dementstadiene til pasienten.

Hjemmekoselig estetikk 

Til NordBed Ultra er det også tilgjengelig ekstra myke trekk til 
langsider og endegavler i ulike farger: blå, rød, grønn. Dette gir 
NordBed Ultra et ekstra hjemmekoselig og rolig preg.  Det myke 
trekket har en myk tekstilstrukturoverflate som gir en sensorisk 
stimulering. Personer som lider av demens kan ha vanskeligheter 
med å gjenkjenne nye omgivelser.  

NordBed Ultra tilbyr et bredt spekter av gavler, langsider 
og sidegrinder i ulike trefarger, for å kunne gjenskape et så 
gjenkjennelig og normalt miljø som mulig for pasienten.

Perfekt for pasienter med demens 
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   Den lave høyden tillater trygge miljøer for pasienter som er mobile 

   Den svært konfigurerbare sengen kan tilpasses:
• For å se ut som den mer tradisjonelle sengen
• For å passe inn i et mer moderne hjem
• For å gi et ekstra koselig, trygt og gjenngkjennelig miljø -ekstra myke trekk
• For å reduserer risikoen for at pasienten blir skadet ved ut/inn stigning av sengen - Lys 

under sengen



NordBed™ Optimo-serien

Trusted Solutions,
Passionate People®

ERGOMOVE™-TEKNOLOGI    UTMERKET TIL GJENBRUK    
SELVSTENDIG
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Sengene fra NordBed Optimo-serien er ideelle for bruk i hjemmepleie og kommunale korttidslager. 
Med komfort i særklasse og enkel bruk, fremmer NordBed Optimo selvstendighet og sikrer pasientene 
bevegelighet. Trykkavlastning er kjernen for ErgoMove-teknologien. NordBed Optimo 90 sin enkle 
utforming gjør at både pasienten samt pleiere og teknikere med enkelhet kan betjene sengen. NordBed 
Optimo Wide sikrer pasienter med høyere kroppsvekt ekstra plass og egner seg godt for dem som 
trenger mer plass til å bevege seg i sengen.

ErgoMove-teknologi

NordBed Optimo har ErgoMove-teknologi 
som gir pasienten aktiv sittestilling med 
rygglenstilbakeføring ved hjelp av et tastetrykk. 
I aktiv sittestilling kan pasienten enkelt spise, 
drikke og lese samtidig som trykkfordelingen 
opprettholdes.

Løfteegenskapene bidrar til en naturlig 
bevegelse av liggeflaten i samspill med kroppens 
fasong. Sammen med den automatiske 
liggeflatereguleringen, sikrer det at pasienten 
forblir i den samme stillingen og motvirker 
friksjon og forskyvning.

Up-and-Out™

For en trygg og smidig forflytning, samt økt 
selvstendighet og bevegelighet, er pasientene i 
stand til å manøvrere Up-and-Out-funksjonen 
kun ved hjelp av et tastetrykk. Ved hjelp av 
innstillingene vil liggeflaten automatisk justeres 
til en passende posisjon for å forenkle inn- og 
utstigning av sengen, i tillegg til å forebygge 
friksjon og forskyvning.



NordBed  
Optimo-Serien
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ErgoMove-teknologi
    Løfter pasienten komfortabelt 
til en aktiv sittestilling.

Up-and-Out
    Sikrer en trygg og 
smidig forflytning

Optimalisert madrass 
understøttelse  

    Ifølge antropometrisk måling, for 
økt komfort

Enkel håndtering 
  Demonteres enkelt for 
frakt og lagring. Ideell for 
gjenbruk.

    RememberMe™:  
• Programmerbar håndkontroll med LCD 
• ErgoMove og Up-and-Out kan tilpasses pasientens 
behov

    Intergrert liggeflateforlenger  
• Forlengbar med opp til 10 cm ved hode- og 
fotenden

    Anti-Trendelenburg og Trendelenburg-funksjon 
• Anti-Trendelenburg gir økt komfort for pasient ved 
god redistribusjon av trykket i aktiv posisjon 
• Ved tilvalg av Trendelenburg-funksjon kan dette 
benyttes ved medisinsk behandling og sikre god pleie 
ved akutte situasjoner

   Under-bed-light  
• Lyset kan enkelt slås av og på med håndkontrollen 
• Forebygger mot fall og uhell 
• Et Out-of-bed-light kan også slå seg på automatisk 
ved utstigning

Øvrige egenskaper og tilbehør

1

4
6

2

6 UNIKE  
EGENSKAPER 

Flere størrelser
    Tilgjengelig i bredde 
90, 105 og 120 cm.

3

Design
    Bredt utvalg av endegavler 
med treutførelser og farger.

5
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   Laget for gjenbruk

   Transport og lagring

NordBed Optimo 90 og 105 cm kan demonteres i kun 5 deler. På 
Optimo 90 veier ingen av delene mer enn 20 kg. Dette sikrer enkel 
og praktisk frakt og håndtering for pleiere og teknisk personale. 
Monteringen er enkel og intuitiv, og sengen kan flyttes uten behov 
for transportstativ. NordBed Optimo 120 cm kan demonteres i tre 
deler og enkelt flyttes med en tralle.

Sengene i NordBed Optimo-serien kan tilpasses maskinvask. 

Egenskaper og fordeler

  Håndkontroll

• De oftest anvendte knappene har forskjellige farger, som 
er nøye valgt ut av eksperter, for enkelt å skille mellom 
funksjonene. 

• Hver enkelt knapp lyser når den blir trykket på, for å hjelpe 
pasienten både på dagtid og kveldstid.

• Hovedknappene er plassert øverst på håndkontrollen for 
enkel manøvrering. Øvrig justering gjøres enkelt med de andre 
knappene.  

• Håndkontrollen er låsbar som standard.
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NordBed 
Optimo-Serien

Dette er   
NordBed Optimo-serien
NordBed Optimo er tilgjengelig i forskjellige  
vektkategorier og størrelser

Demontert Maks 
brukervekt

Sengens 
tyngste del

NordBed Optimo 90

Gir selvstendighet og sikrer 
bevegelighet

5 Deler 200 kg 20 kg

NordBed Optimo 105

Bredere seng tilpasset 
pasienter som trenger mer 
plass til forflytning i sengen

5 Deler 200 kg 25 kg

NordBed Optimo 120

Ekstra komfort for større 
personer

3 Deler 250 kg 70 kg

En rekke konfigurasjoner som åpner for mange muligheter



15

NB:  Sengen må ikke benyttes av personer under 12 år, eller personer med kroppsstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Tekniske data 

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.

Bredde 
utvendig 
Bredde 

innvendig 

Lengde 
utvendig 
Lengde 

innvendig 

Høyde- 
regulerbar med 
100 mm hjul 

Inndeling 
liggeflate 

Frihøyde med 
100mm hjul 

Lårvinkel 

NordBed  
Optimo 90

100 / 90 cm 213 / 200 cm 32 - 81 cm 
(28 - 77 cm)

80-17-30-65 cm 15° 49°

NordBed  
Optimo 105

115 / 105 cm 213 / 200 cm 32 - 81 cm 
(28 - 77 cm)

80-17-30-65 cm 15° 49°

NordBed  
Optimo 120

130 / 120 cm 213 / 200 cm 32 - 81 cm 
(28 - 77 cm)

80-17-30-65 cm 15° 49°

Leggvinkel Anti-
Trendelenburg / 

Trendelen- 
burg 

Maks. 
brukervekt 

Samlet vekt Sengens 
tyngste del 

Maskinvaskbar 

NordBed  
Optimo 90

19° +/- 15° 200 kg /  
SWL 235 kg

100 kg 20 kg Yes

NordBed  
Optimo 105

19° +/- 15° 200 kg /  
SWL 235 kg

100 kg 25 kg Yes

NordBed  
Optimo 120

19° +/- 15° 250 kg /  
SWL 285 kg

130 kg 70 kg Yes

80°

Aluminiumsgrå Bøk Eik Umbra Bøk/lyseblå Lyseblå Hvit

Rammefarge Treverk 

Artikkeloversikt (Ta kontakt for å få art. nr på alternative kombinasjoner)

Art. nr. Produktbeskrivelse Materiale Madrassmål (cm)

1649886_S2 NordBed sykehjemsseng endegavl Nora sidegrind Freya Bøk 90x200

1654207_S1 NordBed sykehjemsseng endegavl Nora sidegrind Freya Bøk 105x200

* Farge og treverk kan avvike noe fra katalogen til virkeligheten.



KB55

Vi introduserer NordBed ErgoMove™-teknologi

ErgoMove-teknologien har blitt utviklet for å gi pasienten aktiv sittestilling med rygglenstilbakeføring ved hjelp av et 
tastetrykk. I aktiv sittestiling kan pasienten enkelt spise, drikke og lese, samtidig som trykkfordelingen oppretholdes.

ErgoMove™-Teknologi 
SELVSTENDIGHET    TRYKKSÅRFOREBYGGENDE    AKTIV SITTESTILLING

Kunnskapsdatabase

ErgoMove-teknologi  

Løfteinnstillingene sikrer at pasienten forblir i den samme posisjonen og motvirker friksjon og forskyvning, som forhindrer at 
liggesår utvikles. 

    Når pasienten er plassert riktig på liggeflaten, sikrer det at bekkenet ligger stabilt og er riktig plassert for å forhindre 
glidning mens liggeflaten justeres. 

    Liggeflatene er tilpasset i samsvar med kroppens ergonomi, med de naturlige bevegelsespunktene plassert ved hoften og 
knærne. I kombinasjon med den automatiske ryggtilbakeføringen, gjør dette at madrassen ikke beveger seg og faren for 
trykksår reduseres når kroppen løftes opp til aktiv sittestilling. 

    Teknologien gjør at pleieren alene kan hjelpe pasienten til å bytte liggestilling. Liggeflatene er optimalisert i forhold til 
antropometriske målinger, som gjør at flatene kan tilpasses de fleste voksne pasienter. 
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Leggdelen vil reguleres i 
samsvar med det øvrige for 

å forhindre bevegelse

Markeringer i grønt 
indikerer hvor 

pasienten skal ligge

Ryggen løftes

Anti-trendelenburg -innstillingen sikrer en aktiv sittestilling for pasienten. 
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ErgoMove-teknologi  

Kliniske fortrinn 

    Gir pasienten aktiv sittestilling 

    Delte liggeflater reduserer skyv-, friksjons- og 
kompresjonsskader.

    Pasienten forblir i den samme 
stillingen og forhindrer 
bevegelse og friksjon. 

Fordelene med aktiv sittestilling 

1  Gjør det enklere å føre bena rundt og ut 

2   Økt omfordeler av trykk

3   Forenkler pleiernes arbeid

4   Gir pasienten større frihet til å spise, drikke og 
lese.



Bredt tilbehørs-sortiment -  
Individuell tilpasning 

NordBed™-Tilbehør

Trusted Solutions,
Passionate People®
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NordBed-serien tilbyr en rekke tilbehør som gir ulike tilpasninger både i form av design og personlige 
ønsker. Det gjør at sengene kan passe inn i ulike miljøer tilpasset den enkeltes behov. 

Endegavler

Endegavler Bøk Eik Umber Bøk/
aluminiumsgrå Aluminiumsgrå Hvit

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

Una

Kan brukes i kombinasjon med 
sidegrinder, delte sidegrinder eller 
langsider.

Una / Una Lav

Kan brukes i kobinasjon med 
langsider.

Astrid

Avtagbart panel for enklere 
tilgang. Kan brukes i kombinasjon 
med sidegrinder i full lengde, 
delte sidegrinder eller langsider.

Nora 

Kan brukes i kombinasjon med 
sidegrinder i full lengde, delte 
sidegrinder eller langsider.

Nanna

Kan brukes i kombinasjon med 
langsider og Ane sidegrind. 

Runa

Kan brukes i kombinasjon med 
langsider og Ane sidegrind.

Moderne endegavler, som gir et hjemlig preg, tilpasset personlige ønsker. Tilgjengelige i en rekke 
trevarianter og farger. Endegavlene fjernes enkelt uten bruk av verktøy.

* Farge og treverk kan avvike noe fra katalogen til virkeligheten.
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Kosmetisk langside

Langside 1 i tre 

Kan anvendes med endegavlene 
Una, Astrid og Nora.

Langside 2 i tre 

Kan anvendes med endegavelen 
Runa og sidegrinden Ane.

Sidegrinder

Freya

Sidegrinder i tre, tilgjengelig 
i lengdene 200cm, 210cm og 
220cm.

Art. nr. SP1649812-0703 Freya 
bøk 200 cm (par)

Torill Kort 

Regulerbar i 3 høyder

Torill Lang 

Regulerbar i 3 høyder

Embla

Sidegrinder i aluminium, lengde 
200cm.

Embla forlengbar 

Sidegrinder i aluminium. Trinnløs 
lengderegulering fra 200 til 
220cm.

Langside 3 i tre

Kan anvendes med endegavelen 
Nanna og sidegrinden Ane.

Sidegrindene har en rekke anvendelsesområder: for å sikre at pasienten ikke faller ut av sengen, for enklere 
forflytning eller vending i sengen, eller som støtte ved inn- og utstigning av sengen. 

Sengene fra Invacare er tilpasset alle disse behovene, også med tanke på å avlaste omsorgspersonalet og 
bidra til et behagelig arbeidsmiljø.

Vårt utvalg av langsider gir pasienten følelsen av å være hjemme

Ane 

3/4-lange sidegrinder i metall

NordBed-
tilbehør
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Ane Høy

3/4-lange sidegrinder i metall for 
tykkere madrasser. 
Art.nr.  SP1653636-0154

Freya sidegrindforhøyer 

Freya sidegrinder kan bli forhøyet 
med 6cm eller 10cm for en trygg 
bruk av tykkere madrasser.  
1648540-(+fargekode)

Embla sidegrindforhøyer 

Embla sidegrinder kan bli 
forhøyet med 6cm eller 10cm 
for en trygg bruk av tykkere 
madrasser, samt forlenget fra 
200 til 220cm. 
1648229-(+fargekode)

Sidegrinder til tykkere madrasser

Trekk til sidegrind

Polstret sidegrindtrekk 

Kan anvendes med 
sidegrindene Freya og 
Embla

Art. nr. 1651557

Nettingtrekk

Kan anvendes med 
sidegrindene Freya og 
Embla

Art. nr. 1651554

Polstret sidegrindtrekk

Kan anvendes med 
sidegrinden Ane

Art.nr. 1653895

Polstret sidegrindtrekk 

Kan anvendes med 
sidegrindene Freya 
og Embla, med 
høydeforlenger.

Art.nr.  1651560 

Vårt utvalg av sidegrindtrekk dekker flere ulike behov: Polstrede trekk hindrer at pasienten skader seg. 
Nettingtrekket hindrer at pasienten kommer i klem mellom grindene, samtidig som utsynet ikke blir 
forhindret. 

Samtlige trekk er laget for å sitte på sidegrindene mens de justeres eller felles ned. 

Trekkene kan enkelt fjernes og vaskes på 90 grader.

Endegavler Una Nora Astrid Nanna Runa

Sidegrinder

Freya ✔ ✔ ✔

Embla ✔ ✔ ✔

Torill ✔* ✔* ✔*

Ane ✔ ✔

* Endegavler uten skinner for fullengde sidegrinder
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Støtte- og vendehåndtak 

Støttehåndtak

H40 x B30 cm

Art. nr. 1651907

Utvalget av stabile støttehjelpemidler gir pasientene frihet og mulighet til å flytte på og vende seg i sengen, 
samt stige inn og ut av sengen.

Støttehåndtak

H40 x B90 cm

Art. nr. 1651908

Utsvingbart støtte- og 
utstignings-håndtak

Håndtaket gir god støtte for 
pasienten og kan felles inn, ved 
inn- og utstigning. Kan brukes 
separat eller parvis. 

Art. nr. SP1653891 (venstre) 
Art. nr. SP1653894 (høyre)

Utstigningshjelp 

Gir støtte ved inn- og utstigning

Art.nr. SP1534684

Oppreisningsstøtte 

Gir støtte ved oppreisning samt 
inn- og utstigning.

Art.nr.  SP1653894 (Høyre) 
Art.nr.  SP1653891 (Venstre)

Søsterhjelp   

Løftebøyle til sykehjemsseng. 
Høyde- og dybderegulerbart 
håndtak.
Art. nr. 1542093-0154

Forlengingsdel til Torill 
delte sidegrinder

Holder til håndkontroll

Art.nr. 1653872

Sengebånd

Sengebånd 150 cm
Art. nr. 60110932

Øvrig tilbehør 

Avstandsfender 

Beskytter veggene 
når sengen flyttes. 
Kan monteres på 
kort- eller langsiden av 
sengerammen. bestilles 
i Stk.

NordBed-
tilbehør
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Håndkontroller og annet elektronisk tilbehør

Håndkontroll 

Med Anti-trendelenburg / med
eller uten Trendelenburg.

Art. nr. SP1651017-0700

Håndkontroll 

Med Anti-Trendelenburg / med
eller uten Trendelenburg og
under-bed-light.

Art. nr. SP1651018-0700

Håndkontroll med LCD-skjerm

Med RememberMe™-
funksjonalitet. Velg mellom 4
ulike håndkontroller. Med eller
uten Trendelenburg og 
under-bed-light.

Et stort utvalg håndkontroller finnes til NordBed-serien, for å passe til ulike behov

Under-bed-light

Lys følger med ved bestilling 
av håndkontroll med 
under-bed-light.

Optimo & Ultra
Madrasshøyde 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 Forlenget 10 - 17 cm

Freya/Embla sidegrind med sidegrindforhøyer + 6 cm 15 - 23 cm

Freya/Embla sidegrind med sidegrindforhøyer + 10 cm 19 - 27 cm

Ane 10 - 18 cm

Ane Høy 18 - 28 cm

Torill Lang / Torill Kort 14 - 19 cm

Optimo & Ultra
Madrasshøyde cm

Total høyde Høyde over liggeflaten

Una 60,5 cm 45 cm

Una endegavl & Una lav/Fotbrett 60,5 / 20 cm 45 cm

Nora 57,7 cm 42,2 cm

Astrid bed end 66 cm 50,5 cm

Nanna 52,5 / 38 cm 38,5 cm

Runa 52,5 cm 39 cm
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NordBed-
tilbehør

Sengemodeller og Tilbehør
*MARK AT ALLE ALTERNATIVER KAN IKKE KOMBINERES, TA 
GJERNE KONTAKT FOR HJELP  

MODELLER

NordBed Ultra, laveste høyde  25 cm, 200*90 cm bred vaskbar

NordBed Optimo, laveste høyde 32 cm, 200*90 cm bred vaskbar

NordBed Optimo, laveste høyde 28 cm, 200*90 cm bred vaskbar

NordBed Optimo Wide, laveste høyde 32 cm vaskbar 200*105/120 
cm bed

NordBed Optimo Wide, laveste høyde 28 cm vaskbar 200*105/120 
cm bed

HJUL&BREMSESYSTEM
Hjul diameter 100 mm

Hjul diameter 125 mm

Hjul diameter 100 mm m/retningssperre

Hjul diameter 125 mm m/retningssperre

HÅNDKONTROLLER
Håndkontroll, AntiTrend, Standard SP1647177-0700

Håndkontroll, Trend-og antiTrend SP1651017-0700

Håndkontroll, antiTrend, Standard m/"under bed light" SP1651016-0700

Håndkontroll, Trend-og antiTrend, "under bed light" SP1651018-0700

Håndkontroll LCD, "RememberMe", antiTrend SP1655055-0700

Håndkontroll LCD, "RememberMe", Trend-og antiTrend SP1651652-0700

Håndkontroll LCD, "RememberMe", antiTrend, "under bed light" SP1655055-0700

Håndkontroll LCD, "RememberMe", Trend-and antiTrend, "under 
bed light" SP1651652-0700

FARGER
Bøk -0703

Eik -0701

Umber -0702

Hvit malt -9016

Blå malt -5024

Bøk/alublå malt -0704

ENDEGAVLER (PAR)
Una Alle farger SP1656756-xxxx

Una  m/slisse Alle farger SP1655853-xxxx

Una endegavl m/ fotbrett Alle farger SP1656789-xxxx

Nora Bøk,Eik, Umber SP1657158-xxxx

Nora m/slisse Bøk,Eik, Umber SP1657222-xxxx

Astrid Bøk,Eik, Umber SP1656967-xxxx 

Astrid m/slisse Bøk,Eik, Umber SP1656966-xxxx 

Nanna Bøk,Eik, Umber SP1655962-xxxx

Runa Alle farger - Bøk/alu blå malt SP1655963-xxxx

SIDEGRINDER(PAR)
Freya, tre Komp. m/ Una, Nora, Astrid SP1649812-xxxx

Freya, tre, m/ 10 cm forlengbar Komp. m/ Nanna, Runa SP1649931-xxxx

Freya, tre, m/ 20 cm forlengbar Komp. m/ Una, Nora, Astrid SP1649932-xxxx

Embla, alu Komp. m/ Una, Nora, Astrid SP1649930-xxxx

Embla forlengbar, (200 - 220 cm) alu Komp. m/ Una, Nora, Astrid SP1649934-xxxx

Torill delte grinder tre/alu, 75 cm Komp. m/ Una, Nora, Astrid

Torill delte grinder tre/alu, 96 cm Komp. m/ Una, Nora, Astrid

Ane, stål, (88/90 cm madrass bredde) Komp. m/ Nanna, Runa SP1653634-0154

Ane, stål, (83/85 cm madrassbredde) Komp. m/ Nanna, Runa SP1653637-0154

Ane høy, stål, (88/90 cm madrass bredde) Komp. m/ Nanna, Runa SP1653636-0154

Ane høy,stål, (83/85 cm madrassbredde) Komp. m/ Nanna, Runa SP1653638-0154
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Tilbehør                                                                 
SIDEGRIND - TILBEHØR
Freya sidegrindforhøyer (pluss 6 cm og pluss 10 cm)  (stk) 1648540-XXXX

Embla sidegrindforhøyer (pluss 6 cm og pluss 10 cm)  (stk) 1648229-XXXX

LANGSIDER
Langside 1 i tre Komp. m/ Una, Nora og Astrid SP1657039-XXXX

Langside 1 i tre, forlenging + 10 cm Komp. m/ Una, Nora og Astrid SP1657046-XXXX

Langside 1 i tre, forlenging + 20 cm Komp. m/ Una, Nora og Astrid SP1657049-XXXX

Langside 2 i tre Komp. m/ Runa og Ane SP1657041-0703

Langside 2 i tre, forlenging + 10 cm Komp. m/ Runa og Ane SP1657048-0703

Langside 2 i tre, forlenging + 20 cm Komp. m/ Runa og Ane SP1657053-0703

Langside 3 i tre Komp. m/ Nanna og Ane SP1657040-xxxx

Langside 3 i tre, forlenging + 10 cm Komp. m/ Nanna og Ane SP1657047-xxxx

Langside 3 i tre, forlenging + 20 cm Komp. m/ Nanna og Ane SP1657052-xxxx

TILBEHØR
Søsterhjelp med justerbart håndtak, alu-grå SP162707-0154

Søsterhjelp svingbart, med justerbart håndtak, alu-grå 3000650.57650P0

Avstandsfender langside Optimo, Ultra 1653857-0154

Avstandsfender kortsiden Ultra 1653861-0154

Avstandsfender kortside Optimo 1653864-0154

Fenderhjul 7,5cm Runa gavler 50.59600.00

Fenderhjul 7,5 cm Una, Nora, Astrid gavler 1661856-0154

Støttehåndtak H/L: 40 x 30 cm SP1651907

Støttehåndtak H/L: 40 x 90 cm SP1651908

Utsvingbart støtte- og utstignings håndtak, høyre SP1653716

Utsvingbart støtte- og utstignings håndtak, venstre SP1653715

Oppreisningsstøtte, høyre SP1653894

Oppreisningsstøtte, venstre SP1653891

Utstigningshjelp SP1534684

Holder til håndkontroll 1653872

Dekkrør 5 cm, 2stk AP1527520

Dekkrør 10 cm, 2stk AP1527521

ELEKTRONISK TILBEHØR
Revmatiker håndkontroll SP1660471

Trådløst håndsett 1660452

T-kabel ved bruk av to håndkontroller samtidig SP1655966

Strømmforsyning, kun til bruk av servicepersonale 1446180

Betteri back Up 1650045

TREKK TIL SIDEGRIND 1 STK
Polstret trekk for full lengde sidegrind Komp. m/ Freya, Embla SP1651557

Ekstra polstret trekk for full lengde sidegrind Komp. m/ Freya, Embla 1651561

Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm forlenging Komp. m/ Freya, Embla 1651558

Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 20 cm forlenging Komp. m/ Freya, Embla 1651559

Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 6 cm sidegrindsforhøyer Komp. m/ Freya, Embla 1651560

Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm sidegrindsforhøyer Komp. m/ Freya, Embla 1651560

Netting trekk for full lengde sidegrind Komp. m/ Freya, Embla 1651554

Netting trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm forlenging Komp. m/ Freya, Embla 1651555

Netting trekk for full lengde sidegrind m/ 20 cm forlenging Komp. m/ Freya, Embla 1651556

Polstret trekk for for Torill delte grinder 76cm Komp. m/Torill kort 1660466

Polstret trekk for for Torill delte grinder 96cm Komp. m/Torill lang 1660467

Polstret trekk for metal sidegrinder Ane Komp. m/Ane 1653895

Ekstra polstret trekk for metal sidegrinder Ane Komp. m/Ane 1653897

EKSTRA MYKE TREKK TIL SIDEGRIND
Ekstra myke trekk til til smalt fotbrett  1 stk + Endegavl 1 stk - Una 
gavler 1660465-xxxx

Ekstra myke trekk til endegavler - par 1660464-xxxx

Ekstra myke trekk til langside- par 1650168-xxxx

Blå -3009

Grønn -5015

Rød -6001



Innovativt vendesystem – verdifull 
støtte ved forflytning og posisjonering

Soft Tilt™ 2.0

Trusted Solutions,
Passionate People®
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Soft Tilt 2.0 kan betjenes av én pleier alene. 
Ved hjelp av håndkontrollen kan vingene heves 
opptil 80°. Dette gjør det enkelt å komme til 
med forflytningshjelpemidler, sette på seil eller 
slynge, og utføre personlig pleie.  
Soft Tilt 2.0 kan også brukes til å gi støtte ved 
inn- og utstigning av sengen. Dette beskytter 
pleieren mot potensielle belastningsskader i 
ryggen.

Invacare Soft Tilt 2.0 er et unikt, innovativt 
vendesystem utviklet for automatisk vending 
og reposisjonering av pasient, samt for å hjelpe 
pleiepersonalet ved daglig stell av pasient.

Soft Tilt 2.0 er enkel å montere på sengene 
SB755, NordBed og Etude Plus. Den beveger seg 
smidig sammen med sengens bevegelige deler 
og madrassen.

   Automatisert trykkavlastning som forebygger 
trykksår

   Forenkler pleiearbeidet, ideelt for pleiere som 
jobber alene

   Økt komfort for pasient og pleier

Automatisert og manuell 
trykkavlastning og forflytning
Soft Tilt 2.0 består av to vinger som monteres langs pleiesengens liggeflate. Hevingen av vingene 
gjøres enten manuelt ved bruk av håndkontroll eller et automatisert program. Ved behov for 
automatisert og kontinuerlig trykkavlastning brukes en programmerbar kontrollboks. Soft Tilt 2.0 kan 
programmeres til å automatisk heve pasienten i ulike intervaller og vinkler. 

Forenkler pleiearbeidet

Soft Tilt 2.0 har utomatiserte bevegelser som 
er svært stille og smidige. Bevegelsene er 
sansestimulerende og gir en beroligende effekt. 
Dette gjør at Soft Tilt 2.0 bidrar til en behagelig 
og uforstyrret søvn. Ved automatisk innstilling 
kan vingene heves til maks. 40°, slik at pasientens 
sikkerhet og komfort ivaretas.

Komfort og sansestimulering
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  Følger liggeflatens bevegelser

   Programmerbar 
kontrollboks

  Trekk

   Komfortabel, automatisert 
trykkfordeling

  Sansestimulering

  Manuell betjening

  Enkel håndkontroll

Soft Tilt 2.0 er enkel å montere og følger 
liggeflatens bevegelse på en svært smidig 
måte. Dette sikrer god posisjonering av 
pasienten og gir verdifull hjelp i forbindelse 
med forflytning.

Kontrollboksen leveres med ett 
forhåndsprogrammert auto-
program. I tillegg kan man lage to 
individuelt tilpassede programmer. 
De lagrede programmene kan 
aktiveres med kun ett tastetrykk.

Blått trekk med elastiske stropper 
som sikrer at madrassen holdes på 
plass. Kan maskinvaskes på 80°.

Når Soft Tilt 2.0 er innstilt på et 
automatisert program, skjer endringen i 
posisjon på en måte som gir god støtte 
og komfort: før den første vingen heves til 
ønsket posisjon (maks. 40°), heves vingen 
på motsatt side en anelse. Når ønsket 
posisjon er oppnådd, går denne vingen 
tilbake til horisontal posisjon.

Soft Tilt 2.0 kan programmeres til 
å vende liggeflaten rolig fra side til 
side mens begge vingene er hevet. 
Denne “vugge”-funksjonen kan 
virke beroligende.

Når Soft Tilt 2.0 styres manuelt ved bruk av 
håndkontrollen, kan vingene heves opp til 80°. 
Dette gir mulighet for enklere håndtering av pasient, 
for eksempel i forbindelse med pleie og ved bruk av 
forflytningshjelpemidler.

Den brukervennlige 
håndkontrollen gjør det enkelt å 
styre Soft Tilt 2.0 manuelt.

Egenskaper og tilbehør

Soft Tilt 2.0

5 sec

5 sec

30 min30 min

A

30 min

B



* Maks. brukervekt avhenger av hvilken seng Soft Tilt 2.0 brukes sammen med. Se brukermanualen til Soft Tilt 2.0 for mer informasjon.

Soft Tilt 2.0 er produsert av GDV Technology på vegne av Invacare.

Tekniske data 
Se www.invacare.no for brukermanual og mer informasjon om produktet.

Maks. vinkel i 
manuell modus 

Maks. vinkel i 
automatisert 

modus 

Tidsintervall i 
automatisert 

modus 

Maks. brukervekt Tyngste  
enkeltdel 

Vask av trekk 

Soft Tilt 80° 40° 0–180 minutter 116–165 kg*
SWL 145–185 kg*

18 kg 80°

Produkt Art. nr.

SOFT TILT 2.0 NORDBED 1651469

SOFT TILT 2.0 SB755 1651473

80°

Stål-farge 

Hvit
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Soft Tilt 2.0 - kompatibel med Invacare-senger

NB: Sengen må ikke benyttes av pasienter under 12 år eller pasienter med 
kroppsstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Samsvarer med IEC 60601-2-52

  Invacare® SB 755 NordBed-familien: 

  Invacare® NordBed Optimo,  
  Invacare® NordBed Ultra 

  Invacare® Etude Plus
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