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ERGOMOVE™ TEKNOLOGI   SIKKERHET   SELVSTENDIGHET



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



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
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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

Art. nr. Produktbeskrivelse Materiale Madrassmål (cm)

1649885_S3 NordBed med hel sengegrind, Nora endegavl og Freya sidegrind. Bøk 90x200
1649885_S4 NordBed med hel sengegrind, Nora endegavl og Freya sidegrind. Umber 90x200
1649885_S5 NordBed med hel sengegrind, Nora endegavl og Freya sidegrind. Hvit 90x200

Invacare AS
Grensesvingen 9
0661 Oslo

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

© 2020 Invacare International GmbH. All rights reserved. All informasjon er korrekt ved trykketidspunkt. Invacare 

forbeholder retten til å endre produktspesifikasjoner uten videre konsultasjon. NordBed Ultra - NO - 04/2020

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. 


