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Etude Plus vårdsäng med sin flexibla design 
och enkla hantering är idealisk för vård i 
hemmet. Alla beprövade funktioner i den 
populära Etude-serien, såsom stabilitet, 
säkerhet och enkel hantering finns även hos 
denna nya modell. Etude Plus är lätt att 
transportera på speciella transportbeslag och 
kan lätt monteras och demonteras i  hemmet 
utan att kompromissa med brukarens komfort 
och säkerhet.

Med Invacare Etude Plus Low erbjuds 
dubbla fördelar tack vare den extra låga 
monteringsmöjligheten av sängbotten på 20 
cm, vilket innebär extra säkerhet och minimerar 
risk för fallskador.

Egenskaper och tillbehör

Etude Plus
Etude Plus Low

Modern och flexibel

Sängen kan konfigureras med 
sänggrindar i olika utföranden. 
Etude Plus har som standard 
ryggtillbakaföring för ökad komfort 
och minskad risk för skjuvning och 
friktion av ömtålig hud. De inbyggda 
sängbottenhöjderna på Etude Plus 
och Etude Plus Low är standard 
och utformade för att passa varje 
brukares individuella behov vid t ex 
överflyttning. Etude Plus har därför 
monteringsbar sängbottenhöjd på 33 
cm alternativt 40 cm och Etude Plus 
Low 20 cm alternativt 27 cm.

Dubbla sängbottenfästen

Snabb och enkel 
fastsättning av 
sängbotten  i 
sänggavlarna med olika 
höjder för olika ändamål.

Enkelt underhåll  

IPX6 motorerna kan 
enkelt demonteras utan 
verktyg. Kablaget mellan 
elektronik och motorn 
är lätt att komma åt och 
byta ut.

Ryggtillbakaföring

Ökad komfort för 
brukaren med mindre 
sjuvkrafter och friktion.

Manöverdosa   

Ergonomisk och smidig 
manöverdosa. Finns 
med eller utan låsbara 
funktioner.

Enkel hantering och lagring

Sängen är lätt att sköta och 
förvara. Uppbyggnaden 
förenklar montering/
demontering, transport och 
förvaring. Om sänggavlarna 
och sängbotten monteras på 
transportbeslag blir Etude lätt 
och smidig att hantera för en 
person eftersom varje del väger 
mindre än 25 kg. 

Högsta möjliga säkerhetsnivå  

Etude Plus uppfyller IEC60601-
2-52, standarden för sängar. 
Detta är den högsta graden 
av säkerhet för både brukare 
och vårdare. Etude Plus är 
testad och godkänd av TÜV 
mekaniskt. Etude Plus är 
kompatibel med tre olika 
serier av grindar, Britt V, Line 
samt fällbara Scala 2. Samtliga 
uppfyller kraven på ökad 
styrka vilket krävs i den nya 
säkerhetsstandarden för sängar.



Egenskaper och tillbehör

Sänggrind Line/Line 
förlängningsbar 

Sänggrind i aluminium. 

Sänggrind Britt V 

Integrerad sänggrind i 
bok. 

Grindförhöjning +15 cm 

Monterbar 
förhöjningsribba som 
höjer sänggrinden med 
15 cm. För madrasshöjd 
upp till 33 cm. Två olika 
utföranden, passande till 
Line alternativt Britt V.

Förlängningsmöjligheter 

Sängen kan förlängas. Välj mellan 10 
eller 20 cm förlängningsdel.

Transport och förvaring  

Lätt att förvara och 
transportera när 
den placeras på 
transportbeslagen.

Transportbeslag till 
Etude 

Kompletta beslag för 
transport och förvaring/
lagring av Etude sängen. 

Grindskydd

Polstrat eller nätgrindskydd för 
integrerade grindar. Grindskyddet 
kan sitta kvar på grinden då denna 
sänks. Finns i längderna standard och 
förlängd +10 samt +20 cm.

Etude Plus Low

De extra låga sängbottenhöjderna är en fördel med 
Etude Plus Low vilket ökar säkerheten och reducerar 
risken för skador för de brukare som riskerar att 
falla ur sängen. Etude Plus Low har alternativa 
sängbottenhöjder 20-60 cm samt 27-67 cm.

Etude Plus 

Etude Plus har alternativa sängbottenhöjder 33-73 
cm och 40-80 cm.



Tekniska data

Etude Plus 
 

Etude Plus Low

Utvändig bredd  
Invändig bredd/ 

rek madrassbredd
Utvändig längd  
Invändig längd

Sängbotten 
höjdinställning

Sängbotten 
indelning Ryggstödsvinkel Lårdelsvinkel

Bendelsvinkel 
över 

horisontalplan

Tiltmöjlighet ¹ Max brukarvikt

11° 75,4 kg SWL 200 kg 
165 kg

Etude Plus / 
Etude Plus Low

Total vikt

1.  Vänligen notera att tiltfunktionen endast används 
efter läkarordination och under övervakning.

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

Viktigt!

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

Egenskaper och tillbehör

Sänggrind  
Scala Basic 2

För standardmadrass.

Sänggrind  
Scala Basic Plus 2

Sänggrind med 
snabbkoppling.

Sänggrind  
Scala Medium 2 

För hög madrass.

Sänggrind  
Scala Decubi 2

För extra hög madrass.

Tyngsta  
separata del 

24,6 kg

1020 mm 
900 mm

2190 mm 
2070 mm 

Rek 
madrasslängd:  

2000mm

330 - 730 mm or 
400 - 800 mm 

200 - 600 mm or 
270 - 670 mm

850 - 240 - 350 - 
560 mm 0 - 70° 0 - 18° 0 - 25°
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Ramfärg och träslag

Aluminiumgrå Bok

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

Uppfyller kraven i IEC 60601-2-52

Samtliga sänggrindar uppfyller standard IEC60601-2-52

Fällbara sänggrindar i metall. Finns i beige och alu-silver.


