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Søsterhjelp

Håndtaket kan justeres i både 
høyde og dybde.
Art. nr 50.57700.MO

Valg og tilbehør

Sengeforlenger

Sengen kan forlenges med  
100 mm i både fot- og hodeende.

Rammefarge og treverk

Med sikker løftekapasitet (SWL) på 385 kg, og med brukervekt på hele 350 kg, er Invacare Octave en topp 
moderne pleieseng som gjør dagliglivet enklere for brukere med alvorlig overvekt. Fire-delt liggeflate med 
elektrisk regulering av alle funksjoner er standard, og gir optimal støtte og komfort for brukeren.

Pleieren har ypperlige arbeidsforhold og god tilgang til brukeren ettersom sengens endegavler lett 
kan fjernes uten bruk av verktøy, samt at den rammeløse konstruksjonen gjør at madrassen ligger ut til 
sengens ytterkant.

Støttehåndtak

Gjør det enklere for brukeren å 
komme inn og ut av sengen.
Art. nr 1446353-0152

Samsvarer med IEC 
60601-2-52

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

Tekniske data

Invacare 
Octave

Bredde Lengde
Høyde- 

regulerbar Liggeflate Ryggvinkel Lårvinkel Benvinkel

1190 mm Lengde utvendig: 
2210 mm

Lengde innvendig: 
2070 mm

Madrass: 1160 x 
2000 x 150 mm

400 – 800 mm 
Total høyde:  

1720 – 2120 mm

810 – 340 –  
330 – 520 mm

0 - 57° 0 - 30° 0 - 30°

Totalvekt

Stål: 180 kg
Tre: 199 kg

Maks. 
brukervekt

SWL 385 kg 
Maks. bruk-

ervekt 350 kg

Artikkelnummer Octave Madrassmål cm Materiale Produktbeskrivelse

OCTAVE_A2EB1_M1_1 4-motorer, 
4-delt 
liggeflate

1160x2000 Bøk Octave med Britt 
V sidegrind Aluminiumsgrå

Topp komfort og design 

Invacare Octave er designet spesielt med tanke på brukere med alvorlig overvekt, og sengens liggeflate 
kan forlenges med 100 mm i både fot- og hodeende. Ved hjelp av håndkontrollen og sengens fire motorer, 
kan brukeren eller pleieren endre posisjonen på rygg-, lår - eller benseksjonene så vel som høyden 
på sengen, uavhengig av hverandre. Sølvfarget stål og endegavler i bøk kombinert med rammeløs 
konstruksjon gjør at Octave får et stilrent design.
Levering og lagring

For å gjøre transport og levering så enkel som mulig, leveres Octave 
på transportstativ. Demontering og montering av sengen kan ikke bli 
enklere til tross for sengens størrelse.
Transportstativet minimerer lagringsplassen, og gjør at Octave er 
lettere å flytte til forskjellige steder.
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