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NordBed Essential

NordBed Essential kan kombineras med flera olika moderna sänggavlar i träfinish eller färg.

Med sitt hemlika utseende, passar NordBed Essential in i de flesta vårdmiljöer och kan beroende på 
behov och personlig smak konfigureras med ett urval långsidor, sänggrindar och annat.  

NordBed Essential har en hemlik design och passar därför in i de flesta vårdboenden. Med avancerad 
komfort och enkla funktioner erbjuds brukaren smidiga förflyttningar i sängen. NordBed Essential är en 
trygg all-round säng för vårdboenden, och med en lägsta höjd på 28 cm, skapas förutsättning för att 
brukarna ska känna sig trygga och säkra under natten. 

Komfort och säkerhet

Den inbyggda ryggtillbakaföringen minskar skjuv 
markant när brukaren förflyttas till sittande position 
och bidrar även till tryckavlastning. Sängbottnens 
optimerade sektionsindelning är baserad på 
antropometriska mått, vilket gör att den passar de 
flesta vuxna. För längre brukare finns en integrererad 
förlängning på 10 cm med möjlighet till ytterligare 10 cm 
som tillval.

Den låga höjden möjliggör säkra förflyttningar och gör 
att även kortare brukare når ner till golvet, för en säker 
förflyttning från sittande till stående.

Design



Ryggtillbakaföring 
    Standardfunktion för att minska 
skjuv och öka komfort i samband 
med höjning av ryggdelen

Kombinerad ryggstöds-  
och knärörelse 

    Minskar risken att brukaren glider nedåt i 
sängen i samband med förflyttning till sittande  

    Minskar skjuv

Optimerad sängbotten 
    Sängbottnens sektioner är baserade 
på antropometriska mått, vilket gör att 
sängen passar de flesta vuxna. 

28 cm  
lägsta höjd 

    Med 12,5 cm 
standardhjul

    Säkra förflyttningar 

    Fallprevention

    Centralbroms 
• Säker manövrering 
• Enkel hantering för vårdpersonal

     Valbar Anti-Trendelenburg och Trendelenburg 
• Enkelt att anpassa och tryckavlasta

     Integrerad förlängningsbar sängbotten 10 cm 
• Även ytterligare 10 cm förlängning möjlig som tillval

Ytterligare funktioner

Perfekt arbetsmiljö för vårdpersonal
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  Centralbroms
  Enkelt att ta bort gavlarna  
  Höjdjusterbar 28 - 82 cm



Viktigt: Sängen skall inte användas av brukare under 12 år, eller av brukare vars kroppsstorlek motsvarar en 12-åring eller mindre 
utan att en individuell dokumenterad utprovning sker av eventuella risker. 

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

Yttermått  
Innermått  

Ytterlängd  
Innerlängd  

Lyftintervall  Sängbotten-
indelning  

Frigång under 
sängen 

Lårdelsvinkel  

NordBed Essential 100 / 90 cm 213 / 200 cm 28 - 82 cm 80-16-30-64 cm 15 cm 37°

Bendelsvinkel  Anti-
Trendelenburg / 
Trendelenburg 

Max.  
brukarvikt 

Total vikt  
(utan säng- 

gavlar) 

Tyngsta 
separata del 

NordBed Essential 5° +/-15° 170 kg 90 kg 90 kg

Ramfärg 

Aluminiumgrå

Träfärg 

Manöverdosa      

Enkelt igenkännbara färger för 
brukare som har synsvårigheter

   De enkelt igenkännbara färgerna har tagits 
fram i samarbete med experter 

Bok Ek Umbra Bok/ 
ljusblå 

Ljusblå Vit
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