Julekampanje
22. november - 31. desember
For levering i 2021 husk å være tidlig ute med bestilling

2021 nærmer seg slutten og vi vil markere dette med ekstra gode priser på utvalgte
produkter fra vår høstkampanje.
Årets julekampanje gjelder bestillinger i hele perioden fra 22. november til 31.
desember, men for leveringer før nyttår gjelder det å være tidlig ute!
Du kan bestille ved å kontakte vår representant i ditt nærområde, eller ved å gjøre en
henvendelse til vår kundeservice.

Vi benytter anledningen til å takke alle våre kunder for et godt samarbeid i 2021!

Gjør et julekupp! 7 megakupp fra Invacare!
SoftCloud dynamiske madrasser

er en serie bestående av fire dynamiske madrasser som på hver sin måte passer ulike risiko
og stadier i sårutvikling hos de fleste pasienter og brukere.

40%

SoftCloud Ace, 83 cm/88 cm inkl. pumpe og bag
•
•
•
•

Komfortabel 3/1 syklus, som optimaliserer komforten
for brukeren
3 statiske hodeceller for behagelig liggestilling
5 små celler i hæl-og leggregionen optimaliserer
hælavlastningen
Innebygd sikkerhetsmadrass - “Cell-in-Cell” design

Spar 40 % Tilbudspris kun kr.
frakt
* Bildet kan avvike fra produktet

9 200 eks. mva og

Veil.: 18 515,Varenummer: 1630818/1630819

SoftCloud Top, 83 cm/88 cm inkl. pumpe og bag

40%

• Effektiv trykkfordeling og kontinuerlig re-distribuering
av trykk
• 3 statiske hodeceller for behagelig liggestilling
• Autojustering av trykk som tilpasser seg brukerens
posisjonering i sengen
• Innebygd sikkerhetsmadrass - “Cell-in-Cell” design

Spar 40 % Tilbudspris kun kr. 7
Veil.: 12 708,Varenummer: 1630814/1630815
* Bildet kan avvike fra produktet

600 eks. mva. og frakt

Les mer om SoftCloud på invacare.no her

Invacare personløftere
Invacare personløftere gir høy sikkerhet og en mer behagelig opplevelse for brukeren. Både
pleiere og brukere har hver dag glede av våre personløftere. Invacare Birdie Evo og Invacare
ISA Plus er designet for å understøtte et godt arbeidsmiljø og avlaste pleiere, samtidig som
produktenes innovative design sikrer god mulighet for kontakt med brukeren i
forflytnnigsprosessen som skaper økt trygghet.

Birdie Evo med elektrisk benspredning og 2-punkts løftebom

40%

•

•
•

Elegant og kurvet design på understellet sikrer ekstra
bredde for å komme rundt alle typer toalettstoler samt
manuelle- og elektriske rullestoler
God plass til brukerens hode med spesialdesignet
løftebom
Den re-designede kroken til løfteseilet er både
brukervennlig og forhindrer at stroppene til seilet løsner
utilsiktet

Spar 40 % TIlbudspris kun kr. 8

Veil.: 14 387,Varenummer: 1650126

000 eks. mva og frakt

Les mer om Birdie Evo her
* Bildet kan avvike fra produktet

40%

Isa PLUS med elektrisk benspredning og fotplate
• Løftearmen justeres enkelt til en sikker og korrekt innstilling
ved hjelp av den innebygde quick-release funksjonen
• Grepet har eget Soft-Touch materiale
• 9 ulike innstillinger tilpasset forskjellige brukerhøyder
• Knestøtte med automatisk vinkelinnstilling

Spar 40% Tilbudspris kun kr. 9
Veil.: 16 502,Varenummer: 1656034

100 eks. mva og frakt

Les mer om Isa PLUS på invacare.no her

* Bildet kan avvike fra produktet

Invacare NordBed Ultra & Invacare Essential Touch
er vår nyutviklede serie med senger som er utviklet med fokus på komfort, omsorg, ro,
trygghet og forebygging av trykksår. NordBed er utviklet med den nye teknologien
ErgoMove. ErgoMove bidrar til en naturlig bevegelse av liggeflaten tilpasset kroppens
fasong som ivaretar trykkavlastning, friksjon og forskyvning på en naturlig måte. NordBed
sengene er også utviklet med “Up and Out”. Up and out funksjonen legger til rette for
enkel trygg og behagelig utsiging av sengen - alt kun med ett tastetrykk.
Invacare Essential Touch er en trykkavlastende madrass. Madrassen forebygger trykksår for
brukere med lav til høy risiko ved at trykket fordeles.

Sengepakke: Invacare NordBed Ultra + Invacare Essential
Invacare NordBed Ultra
•

40%

•
•
•
•
Nora Endegavler
Freya Sidegrinder
Bøk

ErgoMove teknologi: Funksjonen gjør det enklere
å posisjonere brukeren til en aktiv sittestilling
uten behov for reposisjonering
Enkel håndtering og transport
Up-and-out funksjon: For en trygg og behagelig
forflytning
Optimalisert madrass understøttelse: Optimalisert
etter målingen av antropometriske målinger for
økt komfort
NordBed Ultra har mange tilpasninsmuligheter og
har et elegant design

Invacare Essential Touch
•
•

Effektiv trykkavlastende madrass uten pumpe
Et godt alternativ i arbeidet med å forebygge
trykksår

Spar 40 % TIlbudspris kun 14
frakt

000 kr. eks. mva og

Veil.: 23 980,Varenummer: 1649885_S3/1631831
Les mer om Invacare NordBed Ultra her
Les mer om Invacare Essential Touch her

Invacare StepUp Elektrisk/Hydraulisk
Dolomite Step Up er et moderne gåbord, utviklet for å gi brukeren god og riktig
støtte ved forflytning og i rehabilitering. Reguler til optimal ergonomisk posisjon
gjennom et par enkle håndgrep - raskt og enkelt! Dolomite Step Up kan justeres
manuelt, hydraulisk eller ved hjelp av motor. Det behøves heller ingen verktøy for å
montere tilbehøret.

Step Up Elektrisk/ Hydraulisk

60%

•
•
•

40%

•
•

Step Up er utviklet for å gi rehabilitering til flere pasienter
hver dag
Step Up Elektrisk har en magnet som gir aktiv støtte
Hovedrammen er designet for å gi et større område for
brukeren å bevege seg
Ved rengjøring eller utskiftning er det raskt og enkelt å ta de
av
Ergonomisk tilpasning av armstøtten

Step Up Elektrisk:

Spar 40% TIlbudspris kun kr. 7
Veil.: 10 875,Varenummer: 1587609

Step Up Hydraulisk:

Spar 60% TIlbudspris kun kr.
Veil.: 8 582,Varenummer: 1587608

500 eks. mva og frakt

3 500 eks. mva og frakt

Les mer om Step up her

Maxxcare

Maxxcare Heel Pro Evolution hælavlaster gir utmerket komfort for pasienter med høy
risiko for å utvikle trykksår. Hælavlasteren kan også brukes som ekstra hjelpemiddel til
pasienter som har utviklet trykksår på hæl og/eller ankel. Hælavlasteren kan vaskes på
60 grader.

40%

MaxxCare hælavlaster
•
•
•

Til forebygging eller behandling av trykksår på hæl og ankel
Velegnet for brukere som ligger mye, eller ofte sitter med
bena hevet
Fylt med luftceller som gir komfort, stabilitet og beskyttelse

Spar 40% TIlbudspris kun kr. 425 eks. mva og frakt
Veil.: 1 700,Varenummer: 1578539/060003
Les mer om Maxxcare her

BESTILLING
E-post: norway@invacare.com
Tlf.: 22 57 95 00
Alle priser er eks. mva. Levering etter avtale.
Vi tar forbehold om trykkfeil

Takk for i år

God jul og
godt nyttår!

