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NordBed  
Optimo-Serien

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.



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
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Flere størrelser
    Tilgjengelig i bredde 
90, 105 og 120 cm.
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Design
    Bredt utvalg av endegavler 
med treutførelser og farger.
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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.



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



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 

Inndeling 
liggeflate 

Klaring under 
sengen 

Lårvinkel 

NordBed  
Optimo 90

100 / 90 cm 213 / 200 cm 31 - 81 cm 80-17-30-65 cm 15° 49°

NordBed  
Optimo 105

115 / 105 cm 213 / 200 cm 31 - 81 cm 80-17-30-65 cm 15° 49°

NordBed  
Optimo 120

130 / 120 cm 213 / 200 cm 31 - 81 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
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