
För olika behov

NordBed™ Sängtillbehör

Trusted Solutions,
Passionate People®



Invacare NordBed familjen erbjuder ett stort urval av tillbehör som ger dig möjligheten att anpassa sängen 
både när det gäller design och smak. Detta tillåter anpassning till den personliga miljön med sängtillbehör 
som skräddarsyr sängen efter individuella behov.

I denna borschyr kan du även se vilka vilka sänggavlar och sänggrindar som passar olika sängar.

Sänggavlar

Sänggavel Bok Ek Umbra Bok/ljusblå Ljusblå Vit

Una ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Nora ✔ ✔ ✔
Astrid ✔ ✔ ✔
Nanna ✔ ✔ ✔
Runa ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Una

Används tillsammans med 
integrerade sänggrindar, delade 
sänggrindar eller trälångsidor

Una / Una Low

Används tillsammans med 
trälångsidor

Astrid

Borttagbar mittpanel. Används 
tillsammans med integrerade 
sänggrindar, delade sänggrindar 
eller trälångsidor

Nora 

Används tillsammans med 
integrerade sänggrindar, delade 
sänggrindar eller trälångsidor

Nanna

Används tillsammans med 
trälångsidor och sänggrind Ane 

Runa

Används tillsammans med 
trälångsidor och sänggrind Ane 

NordBed 
Sängtillbehör

Moderna och hemlika för olika smak och behov. Tillgängliga i ett urval av träfinish och ett par färger. Alla 
gavlar är enkla att ta bort utan verktyg.



Trälångsidor

Trälångsida 

Passar till sänggavlarna Una, 
Astrid och Nora 

Trälångsida 

Passar till sänggavel Runa och 
sänggrindar Ane

Sänggrindar

Freya

Integrerad sänggrind i trä 200 
cm, 210 cm och 220 cm

Torill Kort 

Inställningsbar i 3 olika höjder

Torill Lång 

Inställningsbar i 3 olika höjder

Embla

Integrerad sänggrind i aluminium 
200 cm

Embla förlängningsbar 

Integrerad steglöst justerbar 
sänggrind i aluminium  
200-220 cm

Trälångsida

Passar till sänggavel Nanna och 
sänggrindar Ane 

Sänggrindar kan användas av olika anledningar; av säkerhetsskäl för att brukaren inte ska falla ur sängen, 
vid lägesändring i säng, som stöd vid förflyttning i och ur säng o.s.v.  

Sänggrindarna från Invacare kan användas till alla dessa behov utan att äventyra vårdpersonalens 
arbetsmiljö.

Vårt urval av trälångsidor möjliggör anpassning av sängen till olika hemmiljöer 

Ane 

3/4 lång sänggrind i stål



Ane 

3/4 lång sänggrind i stål för 
tjocka madrasser 

Freya grindförhöjning 

Monterbar förhöjningsribba 
som höjer Freja sänggrind med 
+ 6 cm eller + 10 cm. För säker 
användning av tjocka madrasser

Embla grindförhöjning 

Monterbar förhöjningsribba som 
höjer Embla sänggrind med  
+ 6 cm eller + 10 cm, integrerat 
förlängningsbar 200 - 220 cm

Sänggrindar

Grindskydd

Grindskydd polstrat 

Att användas tillsammans 
med Freya och Embla 
sänggrindar

Grindskydd nät

Att användas 
tillsammans med Freya 
och Embla sänggrindar

Grindskydd polstrat

Att användas 
tillsammans med Ane 
sänggrindar

Grindskydd polstrat 

Att användas 
tillsammans med  Freya 
och Embla sänggrindar 
med grindförhöjning 

Våra grindskydd uppfyller olika behov; de polstrade används för att förhindra att brukaren skadar sig på 
sidorna av sängen och de i nät förhindrar att brukaren stoppar ut armar eller ben i öppningarna samtidigt 
som de är möjliga att se igenom. 

Alla grindskydd kan sitta kvar på grindarna när de sänks. 

Alla grindskydd kan kan enkelt tas bort och tvättas i 90 grader.

Sänggrind Una Nora Astrid Nanna Runa

Freya ✔ ✔ ✔

Embla ✔ ✔ ✔

Torill ✔* ✔* ✔*

Ane ✔ ✔

* Används med sänggavlar som inte har glidskenor för integrerade sänggrindar



Förflyttningshjälpmedel 

Stöd- och vändhandtag

H40 x B30 cm

Vårt urval av stabila stöd- och vändhandtag och tillbehör för mobilisering främjar brukarens oberoende 
genom att underlätta självständig förflyttning i och ur säng. 

Stöd- och vändhandtag

H40 x B90 cm

Stödhandtag svängbart

Det svängbara stödhandtaget 
gör det smidigt för benen 
att passera innan det fälls ut. 
Används enskilt eller i par

Uppresningsstöd 

Underlättar förflyttning till och 
från säng

Sit-up stöd 

Underlättar för brukaren att 
komma upp helt i sittande 
position samt som extra hjälp att 
komma ur sängen

Lyftbåge 

Handtaget kan ställas in både i 
höjd- och längdled

Torill sänggrind 
förlängningssats 

Hållare för 
manöverdosa

 
Täcksidor

För montering på 
sängramen när 
sängen förlängts 

Övriga tillbehör 

 
Avståndsstöd 

Skyddar väggar och 
eluttag från ofrivillig 
skada. Kan placeras 
på sängramens 
kort- eller långsida

Förlängningssats 
+10 cm

Tillgänglig för 
NordBed Essential
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Övriga tillbehör

Manöverdosa till Optimo och 
Ultra

Med anti-trendelenburg / med 
eller utan trendelenburg  

Manöverdosa till Optimo och 
Ultra

Med anti-trendelenburg / med 
eller utan trendelenburg och 
belysning under sängen 

 
LCD Manöverdosa

Med RememberMe™ funktion 
(Optimo och Ultra)

Manöverdosa till Essential  

Standardmanöverdosa

Ett urval av manöverdosor för olika behov finns tillgängliga för NordBed familjen 

Manöverdsa till Essential 

Med anti-trendelenburg och 
valbar trendelenburg

LED lampa

Attraktiv, modern design, låg 
strömförbrukning (4W). Kan 
monteras i hörnhylsan på alla 
Invacare sängar. Tillverkad i 
aluminium

Optimo & Ultra Madrasshöjd cm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Freya (200 cm, 210 cm and 220 cm) 10 - 17 cm

Embla/Embla förlängd 10 - 17 cm

Freya/Embla med grindförhöjare + 6 cm 15 - 23 cm

Freya/Embla med grindförhöjare + 10 cm 19 - 27 cm

Ane 10 - 18 cm

Ane Hög 18 - 28 cm

Torill Lång/Torill Kort 14 - 19 cm

Essential Madrasshöjd cm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Freya (200 cm, 210 cm and 220 cm) 10 - 16 cm

Embla/Embla förlängd 10 - 16 cm

Freya/Embla med grindförhöjning + 6 cm 14 - 22 cm

Freya/Embla med grindförhöjning + 10 cm 18 - 26 cm

Ane 10 - 17 cm

Ane Hög 17 - 27 cm

Torill Lång/Torill Kort 13 - 18 cm


