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Lyftbåge 

Handtaget kan 
anpassas både 
i höjd- och 
djupled.

Egenskaper och tillbehör

Förlängningsbara sänggavlar 

Sängbotten är förlängningsbar 
med 10 cm i var ände. 
Madrassstöd finns som 
tillbehör. 

Ramfärg och träslag

Invacare Octave är en modern säng 
med lösningar som hjälper och ger stöd 
för tunga brukare i det dagliga livet. 
Sängen har en hög liggkomfort tack vare 
den 4-delade specialdimensionerade 
sängbottnen. Octave erbjuder 
vårdaren en optimal arbetsmiljö. Den 
ramlösa sängbottnen ger utmärkta 
arbetsförhållanden runt sängen och 
underlättar vid förflyttning av brukaren. 
Sänggavlarna kan tas bort oberoende 
av sänggrindarna  för snabb och enkel 
åtkomst av både huvud och fötter. 

Stöd- och vändhandtag

Gör det enklare för 
brukaren att ta sig i 
och ur sängen. Storlek 
30x40cm. 

Uppfyller kraven i IEC 60601-2-52

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.

Tekniska data

Invacare Octave

Utvändig bredd 
Invändig bredd

Utvändig längd  
Invändig längd

Sängbotten 
höjdlinställning

Sängbotten 
indelning Ryggstödsvinkel Lårdelsvinkel

Benstödsvinkel 
över 

horisontalplan

1190 mm 
1160 mm

2210 mm 
2070 mm 

Rek madrasslängd:  
2000 mm

Höjdjusterbar: 
400 - 800 mm 

Total höjd:  
1720 - 2120mm

810-340- 
330-520 mm  
(4 sektioner)

0 - 57° 0 - 30° 0 - 30°

Total vikt

Säng: 180 kg 
Inkl gavlar:  

199 kg

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

Invacare Octave

Max brukarvikt

SWL 385 kg 
350 kg

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

Silver

Komfort och design

Invacare Octave är speciellt utvecklad för tunga brukare och 
har alla välkända egenskaper av skandinavisk design och 
kvalitet. 
Brukaren eller vårdaren kan via manöverdosan enkelt och 
steglöst ställa in rygg-, ben- och lårdel samt höjd på sängen. 

Leverans och förvaring

För att göra leverans och 
transport så smidig som 
möjligt levereras Octave på 
en lager/transportvagn som 
gör det enkelt att förflytta 
sängen mellan olika platser 
samt minimerar lagerytan då 
sängen inte används. 
Montering och demontering 
kan inte bli enklare trots 
sängens storlek. 

Bok


