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NordBed Optimo  
Familjen

NordBed Optimo familjen erbjuder de idealiska sängarna för hemvårdsmiljöer. Med hög komfort 
och enkel hantering, skapar NordBed Optimo möjlighet för både mobilisering och självständighet. 
ErgoMove technology, sätter tryckavlastning i fokus. NordBed Optimo 90 är enkel att hantera, såväl för 
brukaren som för vårdpersonalen. NordBed Optimo Wide erbjuder extra plats för stora brukare och de 
som behöver extra utrymme i samband med lägesändring i sängen.

ErgoMove technology

Invacare NordBed Optimo kommer med 
ErgoMove technology som förflyttar brukaren 
på ett behagligt sätt från liggande till en 
aktivt sittande position med endast ett 
knapptryck. Brukaren får en optimal position 
för att äta, dricka och läsa, samtidigt som bra 
tryckfördelning möjliggörs.

Rörelsesekvensen bidrar till att brukaren 
förblir i rätt position och inte glider ner mot 
fotänden. Detta, kombinerat med den inbyggda 
ryggtillbakaföringen minskar skjuv markant i 
samband med att brukaren förflyttas till sittande 
position.

Up-and-Out™

För en säker och smidig förflyttning ur säng 
som möjliggör självständighet och mobilisering 
kan brukaren med ett enkelt knapptryck aktivera 
Up-and-Out funktionen. Sängens rörliga delar 
anpassar sig då automatiskt till lämplig position för 
förflyttning ur säng. Rörelsen är optimerad för att 
minimera skjuv. 



ErgoMove technology
   Förflyttar på ett behagligt 
sätt brukaren från liggande 
position till aktivt sittande

Up-and-Out
   Erbjuder säker och 
smidig förflyttning 
ur säng

Optimerad indelning av 
sängbotten  

    Baserad på  antropometriska 
mått för ökad komfort  

Enkel hantering 
    Enkel att montera 
isär för transport och 
förvaring    

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

   Integrerad 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
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6 EXKLUSIVA  
FUNKTIONER 

Flera storlekar
    Finns i bredderna 90, 
105 och 120 cm
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Design
    Erbjuder flera olika 
moderna sänggavlar i 
träfinish eller färg
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   Idealisk för rekonditionering

     Enkel hantering

NordBed Optimo 90 och 105 cm kan monteras isär i fem delar.  När 
Optimo 90 har delats väger ingen del mer än 24 kg, vilket möjliggör 
enkel hantering. NordBed Optimo är därmed smidig att leverera 
och kan transporteras av en person genom trånga korridrer och i 
trappor. Att montera och demontera NordBed Optimo är enkelt och 
intuitivt, sängen kan demonteras och placeras på sin egen bas för 
att enkelt förflyttas från bilen till sovrummet. NordBed Optimo 120 
cm kan demonters i tre delar och placeras på en sängvagn för enkel 
transport.

NordBed Optimo familjen kan beroende på utförande rengöras i 
tvättanläggning.

Nyckelfunktioner och fördelar

   Manöverdosa

• 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 huvudknapparna placerade överst på 
manöverdosan och justering görs genom att trycka på upp/ner 
knapparna

• Manöverdosan är låsbar som standard



NordBed Optimo  
Familjen

Introduktion av  
NordBed Optimo familjen
NordBed Optimo finns i tre olika utföranden och med olika 
brukarvikt och bredd för varierande behov och hemmiljöer 

Nedmonterbar i: Max 
brukarvikt:

Produktens 
tyngsta  del:

Nordbed Optimo 90

Främjar mobilisering och 
självständighet

5 delar 200 kg 20 kg

Nordbed Optimo 105

Bredare för brukare 
som behöver ytterligare 
utrymme vid lägesändring 
i säng 

5 delar 200 kg 25 kg

Nordbed Optimo 120

Extra komfort för den 
större brukaren 

3 delar 250 kg 70 kg

Ett antal konfigurationer finns tillgängliga för att möta behoven både hos brukare och vårdare. 



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  
Optimo 90

100 / 90 cm 213 / 200 cm 32 - 81 cm 80-17-30-65 cm 15 cm 49°

NordBed  
Optimo 105

115 / 105 cm 213 / 200 cm 32 - 81 cm 80-17-30-65 cm 15 cm 49°

NordBed  
Optimo 120

130 / 120 cm 213 / 200 cm 32 - 81 cm 80-17-30-65 cm 15 cm 49°

Bendelsvinkel Anti-
Trendelenburg / 

Trendelen- 
burg 

Max. brukarvikt Total vikt utan 
sänggavlar 

Tyngsta 
separata del 

Kan 
maskintvättas 

NordBed  
Optimo 90

19° +/- 15° 200 kg 100 kg 24 kg Ja

NordBed  
Optimo 105

19° +/- 15° 200 kg 100 kg 26 kg Ja

NordBed  
Optimo 120

19° +/- 15° 250 kg 130 kg 70 kg Ja
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Aluminiumgrå Bok Ek Umbra Bok/ 
ljusblå 

Ljusblå Vit

Ramfärg Träfärg 


