
NordBed™ Ultra
Designad för personer med demens

Trusted Solutions,
Passionate People®

ERGOMOVE™ TECHNOLOGY   TRYGG & SÄKER    FALLFÖREBYGGANDE



NordBed Ultra
Designad för personer 
med demens

NordBed Ultra kan anpassas för att möta de särskilda behov som finns hos personer med demens.

För att erbjuda en trygg och säker miljö för dementa är det viktigt att vårdsängen möjliggör 
oberoende och underlättar mobilisering.  

Med den låga höjden på endast 25 cm i kombination med belysning under sängen, minskar risken 
för att brukaren skadas vid försök att ta sig ur sängen nattetid. För ytterligare säkerhet kan även en 
madrass placeras på golvet intill sängen. Sänggrindar kan användas till de brukare som inte riskerar att 
försöka klättra över.

För att erbjuda en bra arbetsmiljö för vårdpersonalen kan NordBed Ultra höjas upp till 85 cm. 
NordBed Ultra kan enkelt anpassas för att fungera för olika stadier av demenssjukdomen.

Hemlikt utseende 

Utrustad med textilöverdrag på sänggavlar och långsidor 
ger NordBed Ultra en hemlik och ombonad känsla. Det 
mjuka överdraget har en mjuk, mönstrad yta som brukaren 
kan känna på. Den något ojämna ytan erbjuder en taktil 
stimulans.  

Personer med demens kan ha svårt att känna igen 
omgivningar. Att anpassa NordBed Ultra för att efterlikna 
brukarens invanda miljö så mycket som möjligt är viktigt.

Det stora utbudet av sänggavlar, långsidor och sänggrindar i 
olika färger gör att sängen kan anpassas på olika sätt för att 
möta individuella behov.  



ErgoMove technology
    Förflyttar på ett behagligt 
sätt brukaren från liggande 
position till aktivt sittande 
utan att brukaren glider 
nedåt och utan behov av 
ompositionering

  Minskar skjuv

Up-and-Out™
    Erbjuder säkra och smidiga förflyttningar

    Understödjer det funktionella 
rörelsemönstret

Optimerad indelning av 
sängbotten  

    Baserad på antropometriska mått 
för ökad komfort

25 cm lägsta höjd 
    Möjliggör säkra förflyttningar och 
ökar fallpreventionen - med 10 cm 
hjul som standard

    RememberMe™:  
• Programmerbar LCD manöverdosa 
•  ErgoMove och Up-and-Out kan anpassas till 

individuella behov

    Integrerat förlängningsbar sängbotten 
•  Ytterligare 10 cm i huvud- respektive fotände 

möjliggör anpassning till olika behov

   Anti-Trendelenburg och Trendelenburg som tillval  
• Underlättar för vårdpersonal vid förflyttning i säng 
• Smidig tryckavlastning

   Belysning under sängen  
• Enkelt att sätta på belysningen 
• För fallprevention/säkerhet

Ytterligare funktioner

Perfekt för brukare med demens
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   Den låga höjden erbjuder en säker miljö för rörliga brukare

   Den konfigurerbara sängen kan anpassas:
• För att mer efterlikna en vanlig säng
• För att passa in tillsammans med andra, moderna sängar
• Mjukt överdrag för en ombonad, trygg och säker miljö
• Belysning under sängen för att minska risken av skador vid förflyttning i och ur sängen



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

   De funktioner som brukaren använder mest frekvent 
har färger som tagits fram i samarbete med experter 
och som är enkla att identifiera

   För att underlätta för brukaren lyser respektive knapp 
upp när en funktion är vald, detta ger tydlighet dag 
som natt

   För enkel hantering är knapparna för de vanligaste 
funktionerna placerade överst på manöverdosan och 
justering görs genom att trycka på upp/ner knapparna

   Manöverdosan är låsbar som standardManöverdosa     

Enkelt igenkännbara färger för 
brukare som har synsvårigheter

Yttermått 
Innermått 

Ytterlängd 
Innerlängd 

Lyftintervall Sängbotten- 
indelning 

Frigång under  
sängen 

Lårdelsvinkel 

NordBed Ultra 100 / 90 cm 213 / 200 cm 25 - 85 cm 80-17-30-65 cm 15 cm 0 - 49°

Bendelsvinkel Anti-
Trendelenburg 

/ Trendelenburg 

Max. brukarvikt Total vikt (utan 
sänggavlar) 

Tyngsta separata 
del  

Kan 
maskintvättas 

NordBed Ultra 0 - 19° +/- 15° 200 kg 105 kg 55 kg Ja

Ramfärg 

Aluminiumgrå

Träfärg 

Bok Ek Umbra Bok/ 
ljusblå  

Ljusblå Vit
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