Invacare®

Soft Tilt

Innovativ lösning för tryckavlastning

Invacare Soft Tilt är ett
nytt, innovativt system som
designats för att automatiskt
ändra brukarens läge i sängen
samtidigt som det underlättar
för personalen i samband med
förflyttningar i det dagliga
vårdarbetet.
Soft Tilt installeras enkelt på
Invacare SB® 755 sängbotten
och fungerar tillsammans med
sängens övriga funktioner och
madrass.
• Automatisk tryckavlastning
• Underlättar ensamarbete
• Optimerad brukar- och
vårdarkomfort
Automatisk tryckavlastning
Soft Tilt kan programmeras för
att under natten automatiskt, med
förbestämda tidsintervall och vinklar
ändra brukarens läge. Användning
minskar tryck och förebygger
utvecklingen av trycksår. Vid
automatisk användning kommer
vingarna aldrig att höjas mer än 30°,
detta för att garantera optimal säkerhet
och komfort medan brukaren sover.
Endast en vårdare behövs
Soft Tilt kan hanteras manuellt av
en person vilket gör den idealisk
för användning i vårdsituationer
med begränsade resurser. Den
lätthanterade manöverdosan tillåter
vårdaren att höja vingarna upp till
60°, vilket underlättar omvårdnad och
applicering av lyftselar och glidlakan.
När Soft Tilt används tillsammans med
sängens övriga funktioner, hjälper den
vårdaren att med minsta ansträngning,
på ett säkert sätt förflytta brukaren
från liggande i säng till sittande på
sängkant och stående.
Optimerad brukar- och vårdarkomfort
Tack vare de tysta, smidiga och
automatiska rörelserna hos Soft Tilt,
möjliggörs en lugnare och mer ostörd
sömn. Dessutom förbättras vårdarens
arbetsmiljö och risken för arbetsskador
i samband med förflyttning och
omvårdnad kan undvikas.

Egenskaper och Tillbehör

5 sec

30 min

A
Sängbotten

Bekväm och automatisk tryckavlastning

Soft Tilt fungerar i kombination med sängbottnens
rörelser för att göra det bekvämt för brukaren och
underlätta vid förflyttningar.

Vid användning av det automatiska programmet
kommer den motsatta
vingen att resa sig något
30 min
5 sec
för att ge ytterligare stöd för brukaren. Så snart
B till önskad position återgår den
brukaren förflyttats
motsatta vingen till horisontalläge.

Hantering

Programmerbar kontrollbox

Vid manuell hantering via manöverdosan kan
vingarna höjas till 60° i samband med förflyttning,
omvårdnad och placering av lyftsele och glidlakan.

Den lätthanterade kontrollboxen levereras med ett
förinställt program (auto) och två program som
kan anpassas för individuella brukarbehov. Efter
programmering aktiveras programmet genom att
aktuell knapp trycks in.

Lägesändring för komfort

Manöverdosa

Överdrag

Soft Tilt kan programmeras för att
med båda vingarna höjda samtidigt
försiktigt vända brukaren från sida till
sida.

Tydlig och lättanvänd
manöverdosa för
manuell användning.

Blått överdrag med elastiska band som
håller madrassen på plats. Tvättbar i
maskin upp till 80 grader.

Tekniska data
Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida,
www.invacare.se
Max vinkel i
manuellt läge

Max vinkel i
automatiskt läge

Tidsintervall i
automatiskt läge

Max brukarvikt

Produktens
tyngsta del

Tvättbart
överdrag

80°
Soft Tilt

60 °

30 °

0 – 180 minuter

165 kg

15 kg

80°

SWL 185 kg

Viktigt!
Sängen skall inte användas av brukare under 12 år eller av brukare vars
kroppsstorlek motsvarar en 12-åring eller mindre.

Uppfyller kraven i IEC 60601-2-52

Soft Tilt ska endast användas tillsammans med SB 755.

Ramfärg
Vit

Vänligen notera att färgen kan variera något från den som visas ovan.

Soft Tilt tillverkas av GDV Technology på uppdrag av Invacare.
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