Invacare®

SB® 400

SB 400 – egnet til alle formål
Invacare SB 400 er en ideell kombinasjon av skandinavisk design og
funksjonalitet. SB 400 har alt: et godt utvalg av funksjoner, mange
konfigurasjonsmuligheter som gir individuelle tilpasningsmuligheter,
og den er enkel å transportere og oppbevare.

Invacare®

SB® 400

Komfort, design og frihet til å velge

Enkel i bruk

Det
m o d u l o p p byg g e d e
sengestystemet er synonymt med stil,
komfort og gjennomtenkt funksjon.

Sentralbrems og stor løftekapasitet
er gunstig for pleiepersonalet som
arbeider ved sengen. Stort høydejusteringsintervall gjør forflytninger
lettere både for pasient og pleiepersonale. SB 400 demonteres uten
bruk av verktøy.

Pleiesengen er utviklet for å oppfylle
alle individuelle krav til komfort. SB
400 tilbyr ergonomiske fordeler,
blant annet ved å kunne tilby
rygglenstilbakeføring som minimerer
skyv - og friskjonskreftene når ryggen
heves.
Produktegenskaper og tilbehør

Økt selvhjelp
Motorisert lår/bendel (el på
alle funksjoner er standard
på firedelt liggeflate) gir
pasienten mulighet til å betjene
alle sengens funksjoner fra
håndbetjeningen.

Vennligst se
tilbehørsbrosjyren
til senger for
mer tilbehør og
artikkelnummer.

Individuell tilpasning
Madrasstøtte og liggeflateforlenger (ikke standard)
sikrer optimal tilpasning til
det aktuelle brukerbehovet.

Transporteres hel
Invacare SB 400 er klar til transport umiddelbart. Man fjerner
enkelt tilbehøret, deretter
kan liggeflate samt understell
plasseres på transportstativet
uten demontering.

Tekniske data

SB 400

Indre mål/ytre Lengde utside: Høydeinnstilling: 850 - 240 mål:
2200 mm
350–900 mm 350 - 560 mm
900 mm/
Lengde innside:
Totalhøyde:
(firedelt)
1000 mm
2070 mm
1550–2100 mm
Madrass:
2000 mm

Bøk (std.)

Artikkelnummer SB 400 med
sentralbrems og
sidegrinder
3000400_32-51- 3 motorer, 4-delt
67_4
liggeflate 125 mm
3000400_323 motorer, 4-delt
51-67_1
liggeflate 125 mm
3000400_32-51- 3 motorer, 4-delt
67_2
liggeflate 125 mm
3000400_32-51- 3 motorer, 4-delt
67_3
liggeflate 125 mm

0° - 70°
Ryggvinkel

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

Rammefarge og tresort

Elfenben RAL 1015

Frihøyde under
seng: 150 mm

hjul
hjul
hjul
hjul

Kirsebær

Samsvarer med
IEC 60601-2-52

Madrassmål Materiale
cm

Produktbeskrivelse

90x200

Bøk

SB 400 med Britt V

90x215

Bøk

90x200
90x215

SB 400 med Line
forlengbar
Hvitpigmentert SB 755 med Britt V
Hvitpigmentert SB 755 med Line
forlengbar

0 - 25°
Lårvinkel

SWL 180 kg
Maks brukervekt
145 kg
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