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Invacare SB 910 imøtekommer de høyeste 
pasientønsker til støtte og komfort kombinert 
med ergonomiske fordeler som gir en lettere 
håndtering for pleiepersonalet. Sengen 
tilfredstiller også kravene til kvalitet, sikkerhet 
og funksjonalitet.

SB 910 håndbetjening er designet med «grønn 
knapp»-funksjon som betyr at ryggdelen 
og bendelen kan justeres samtidig. Dette 
reduserer skyv - og friksjonskreftene, bidrar 
til større brukervennlighet og en unik sitte- og 
liggekomfort.

Egenskaper og tilbehør

Håndkontroll med 
fargesymboler

«Grønn knapp»-funksjon 
gjør det enkelt for 
pasienten selv å oppnå 
høy sittekomfort og gode 
hvilestillinger.

 
Håndkontroll med låsefunksjon

Anvendes når man ønsker å låse 
sengens funksjoner individuelt, og 
ved aktivering av Trendelenburg/anti 
Trendelenburg. Har også de øvrige 
håndbetjeningsfunksjonene.

Fenderlister på sidene og fenderhjul 
på hjørnene

Beskytter vegger og møbler.

Tilgodeser individuelle behov

Invacare SB 910 er utviklet i tett samarbeid med 
det danske helsevesenet og imøtekommer derfor 
det moderne sykehus/sykehjem/helsehusets 
krav til sykehussenger. Blant annet er sengens 
høydejusteringsintervall økt slik at sengen kan 
gå helt opp til 830 mm og helt ned til 380 mm. 
Dette for å øke pasientens muligheter for å selv 
komme sikkert inn og ut av sengen. Med mulighet 
for å sette på sengegrindforhøyer er det trygt når 
spesialmadrasser i alternative høyder anvendes 
i kombinasjon med SB 910. Den maksimale 
brukervekt går helt til 200 kg, og sengen kan 
dermed anvendes av de fleste bariatriske pasienter. 
Safe Working Load (SWL) er 300 kg.

Uavhengighet og høy pasientkomfort

SB 910 tilbyr optimal komfort og støtte for 
pasienten. Den femdelte liggeflaten med 
rygglenstilbakeføring og «grønn knapp»-funksjon 
gjør det enkelt for pasienten å selv oppnå høy 
sittekomfort og gode hvilestillinger. Denne 
funksjonen minimerer skyv- og friksjonsskrefter, slik 
at trykksår forebygges.

Fleksibilitet og trygghet

Trygghet og sikkerhet har vært høyt prioriteret under 
utviklingen av SB 910. Som standard leveres sengen 
med en ACU-boks, som gjør det mulig for personalet 
å låse en eller flere av sengens elektriske funksjoner 
samt å innstille liggeflaten i Trendelenburg /anti 
Trendelenburg-posisjon.



Egenskaper og tilbehør

Sikkerheten

Sikkerheten for SB 900-serien er vel dokumentert 
- stabilitet og holdbarhet sikrer sengen en lang 
og problemfri levetid. SB 910 kan hånd- eller 
maskinvaskes og er helsveiset, slik at den lever 
opp til kravene for rengjøring på sykehuset, 
sykehjemmet og helsehusets premisser.

Infusjonsstativ

Infusjonsstativet kommer
med tre bevegelige 
kroker.

Sengegavl

Mulighet for å åpne 
sengegavl i benenden.

Nakkestøtte

For økt komfort.

Utsvingsplate

En praktisk plate til 
avlasting letter den 
daglige pleie av pasienten 
(tilbehør).

Kurv

Kurv til personlige gjenstander. Festes på 
sengerammen.

Sidegrindforhøyer

Nedfellbar sidegrindsforhøyer til bruk ved 
madrasshøyde opp til  300 mm.

Integrert liggeflateforlenger

Med integrert liggeflateforlenger kan SB 910 
forlenges opp til 30 cm. 

Løftebøyle

Gripehåndtaket kan
reguleres i høyde og i 
dybde

SB 910



Tekniske data

SB 910

Indre/ytre mål Indre/ytre mål Mål på liggeflate Vinkel rygglen Lårvinkel

800 / 940 mm 
850 / 990 mm

2000 / 2160 mm 
2050 / 2210 mm

Høydeinnstilling: 
380 - 830 mm 

Totalhøyde: 
1590 - 2040 mm

835 - 280 - 335 - 
610 mm

0 - 74° 0 - 33°

0 - 22°SB 910

Benstøtteløft

Se www.invacare.no for brukermanual og mer informasjon om produktet.

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

Friplass under 
seng

170 mm

28°

Vinkel under 
horisontal

800 mm: 141.5 kg 
850 mm: 144 kg 

Totalvekt seng

SWL 300 kg 
200 kg

Maks. brukervekt

14° 
8°

Trendelenburg/
Anti- 

Trendelenburg

Bariatric use

Standard farge Artikkeloversikt

Artikkelnummer Produktbeskrivelse Madrassmål cm

3000910-6A110BJ SB 910 med integrert 
sengeforlenger

85x205

Invacare AS
Grensesvingen 9
0661 OSLO
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Hvit Blå

Samsvarer med IEC 60601-2-52


