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Ryggtillbakaföring

Ökad komfort för 
brukaren med 
mindre sjuvkrafter 
och friktion.

Egenskaper och tillbehör

Optimerade längder

Ökad komfort för 
alla brukare med 
optimerade längder 
på sängbottens alla 
delar.

Ramfärg och träslag

Den populära sängen SB 755 
finns nu i bredderna 105 cm och 
120 cm vilket ger ännu bättre 
komfort för brukare som väger 
ända upp till 200 kg. Dessa 
bredare modeller tillåter mer 
utrymme i sängen, både på 
längd som bredd.

SB 755 XL är utrustad med 
ryggtillbakaföring för minimal 
friktion och maximal komfort 
för brukaren. SB 755 XL är en 
modern säng uppbyggd för att 
vara enkel att hantera, rengöra 
och rekonditionera och därmed 
lämplig för både hemvårdsmiljö 
som sjukhemsmiljö. 

Förlängningsbar 
sängbotten

Kan förlängas med 10 
cm i huvud- och bendel. 
Sängen förlängs enkelt 
med 5, 10, 15 eller 20 cm 
för att passa brukarens 
behov.

Viktigt! 

Sängen är avsedd för vuxna brukare som är minst 146 cm långa, 
som väger minst 40 kg och som har ett BMI-värde på minst 17. 

Uppfyller kraven i IEC 60601-2-52

Tekniska data

SB 755 XL  
1050 mm

SB 755 XL  
1200 mm

Utvändig bredd  
Invändig bredd/ 

rek madrassbredd

Utvändig  
längd  

Invändig längd
Sängbotten 

höjdinställning
Sängbotten 

indelning
Frihöjd under 

sänglyft Ryggstödsvinkel Lårdelsvinkel

1150 mm 
1050 mm
1300 mm 
1200 mm

2130mm 
2080mm 

Rek madrasslängd: 
2000mm

Sängbottenhöjd  
250-860 mm 
beroende på 
hjulalternativ

800 - 260 -  
260 - 680 mm 150 mm 0 - 73° 0 - 28°

Bendelsvinkel under 
horisontalplan

0 - 16°

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

SB 755 XL  

Bendelsvinkel 
över 

horisontalplan

0 - 18°

Vinkel 
under/ över 

horisontalplan

under: 25°  
över : 14°

Max brukarvikt

SWL 235 kg 
200 kg

Kan 
maskintvättas

Aluminiumgrå

Komfort för brukare och personal

SB 755 XL har ett flertal funktioner för att säkra 
optimal ligg- och sittkomfort. SB 755 XL har en 
vidareutvecklad ryggtillbakaföring för att reducera 
sjuvning och friktion och därmed även uppkomst 
av trycksår. Optimerade längder på respektive 
sängbottendel tillsammans med sängens integrerade 
förlängningsmöjlighet med 10 cm i både huvud och 
bendel, möter behoven för längre brukare.

Montera... flytta den... Inga problem! 

Montering och demontering av sängen har gjorts 
särskilt lätt för att underlätta transport och 
lagring. Sängen kan lagras på en vagn och rullas 
direkt från bilen in till sovrummet.

Bok Körsbär Ljus ek

Väligen notera att färgerna kan variera något från de som visas ovan.


