
Støtte og posisjonering – til fordel for 
bruker og pleier

Invacare®  Soft Tilt



Invacare Soft Tilt, er 
et unikt og innovativt 
nytt system utviklet for 
automatisk reposisjonering 
av bruker, samt for å hjelpe 
pleiepersonalet med daglig 
stell av bruker og seng.

Soft Tilt er enkel å montere 
på sengen SB® 755. Den 
beveger seg smidig sammen 
med sengens eksisterende 
bevegelige deler samt valgte 
madrass.

• Automatisert trykkavlastning

•  Forenkler pleiearbeidet

•  Øker brukers og pleiers 
komfort

Forenkler pleiearbeidet

Soft Tilt kan benyttes manuelt av en 
pleier. Dette forenkler arbeid som pleie 
og stell av bruker, spesielt om pleier 
jobber alene. 
En meget enkel håndkontroll tillater 
pleier å heve vingene opp inntil 60°. 
Dette gjør det enkelt å komme til med 
forflytningshjelpemidler og slynge 
eller seil, og ved personlig pleie. 
Ved bruk i kombinasjon med sengens 
bevegelige deler kan Soft Tilt benyttes 
til å forenkle inn- og utstigning av 
sengen. Brukeren kommer seg fra 
liggende- til stående posisjon med 
minimal anstrengelse. Dette beskytter 
pleieren mot potensielle ryggskader.

Automatisert trykkavlastning

Soft Tilt kan programmeres til å 
automatisk vende pasienten i ulike 
intervaller og vinkler gjennom natten. 
Dette gir trykkavlastning og forebygger 
utvikling av trykksår. Ved automatisk 
innstilling vil vingene aldri heve høyere 
enn 30 grader, for å sikre opptimal 
sikkerhet og komfort når brukeren 
sover.

Øker brukers og pleiers komfort

Takket være de stille, rolige og 
automatiserte bevegelsene til Soft Tilt, 
kan brukeren nyte en mer komfortabel  
og uforstyrret søvn. 
I tillegg gir den pleieren fordeler 
ved å jobbe i et mer komfortabelt 
arbeidsmiljø samt minimerer risiko for 
ryggskader som normalt oppstår ved 
forflytning og pleie.



Trekk

Blått trekk og med elastiske stropper 
som sikrer at madrassen holdes på 
plass. Kan maskinvaskes opp til 80 
grader. 

Egenskaper og tilbehør

Liggeflate

Fungerer optimalt sammen med sengens bevegelige 
liggeflate. Sikrer behagelige bevegelser og 
posisjonering av bruker samt hjelp til forflytning. 

Komfortabel, automatisert trykkfordeling

Ved bruk av de automatiserte programmene vil 
den andre vingen heve litt for å gi ekstra støtte 
og komfort for brukeren. Straks brukeren oppnår 
ønsket posisjon vil den andre vingen gå tilbake til 
horisontal posisjon.

Manuell tilpasning

Ved bruk av håndkontroll, kan vingene heves opp til 
60 grader. Dette gir mulighet for enklere håndtering 
av bruker, for eksempel pleie og tilrettelegging av 
forflytningshjelpemidler. 

Programmerbar kontroll boks

Kontroll boksen har et forhåndsprogrammert 
(auto) program samt muligheter for å tilpasse 
to egne programmer for individuell tilpasning. 
Når programmet er lagret, kan de automatiserte 
bevegelsene aktiveres med kun et tastetrykk.

Utviklet for komfort

Soft Tilt kan bli programmert til å 
vende brukeren forsiktig fra en side til 
den andre, når begge sidene er hevet.

Enkel håndkontroll

Håndkontrollen er meget 
enkel å anvende for 
manuell kontroll.
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Soft Tilt

Maks vinkel i 
manuell modus

Maks vinkel i 
automatisert 

modus
Tid i automati-

sert modus

60 ° 30 ° 0 – 180 minutter

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

165 kg
SWL 185 kg

Maks brukervekt 

15 kg

Tyngste del av 
produktet

Soft Tilt er produsert av GDV Technology på vegne av Invacare. 
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Tekniske data

For mere informasjon om dette produktet inkludert bruker manual, vennligst se www.invacare.no

Rammefarge

Samsvarer med IEC 60601-2-52

Hvit

Vennligst merk at fargen kan variere fra den viste ovenfor

Art. nr. Produktbeskrivelse
1605514 Soft Tilt komplett (til SB755) 
1605518 Trekk til Soft Tilt 


