
Innovatie in ondersteuning, positionering  
en comfort in bed

Invacare®  Soft Tilt™



De Invacare Soft Tilt is een innovatief 
systeem dat is ontworpen om:

•  zorgverleners te ondersteunen met de 
dagelijkse verzorgingsmomenten en 
transfers

•  automatisch de druk te verdelen tijdens 
het liggen in bed

•  cliënten comfort te bieden door hen te 
“wiegen”.

De Soft Tilt kan eenvoudig worden 
geïnstalleerd op het Invacare SB 755-bed 
en werkt in combinatie met de bestaande 
verstelmogelijkheden van het bed en het 
matras.

Eén zorgverlener voor alle zorghandelingen

De Soft Tilt kan eenvoudig manueel worden 
bediend. Daardoor kan een zorgverlener alle 
zorghandelingen alleen verrichten. Door middel van  
de eenvoudige handbediening kan de zorgverlener 
de vleugels omhoog brengen tot 60°. Hierdoor 
kan de zorgverlener eenvoudig de persoonlijke 
verzorging uitvoeren en met minimale fysieke 
belasting de tilmat of glijzeil aanbrengen.

Daarnaast kan de zorgverlener met de Soft tilt de 
verstelmogelijkheden van het bedframe gebruiken 
om de cliënt eenvoudig te begeleiden in de transfer 
in en uit bed. Door de minimale instapinspanning 
worden klachten aan het bewegingsapparaat 
voorkomen.  

Automatische drukverdeling

De Soft Tilt kan worden geprogrammeerd om 
cliënten met verschillende tussenpozen en 
hoeken de hele nacht door te draaien; dit zal druk 
verminderen en de ontwikkeling van decubitus 
voorkomen. Bij automatisch gebruik zullen de 
vleugels nooit hoger komen dan 30° om een 
optimale veiligheid en comfort te garanderen tijdens 
het slapen van de cliënt.

Meer slaapcomfort voor de cliënt

Door de stille, zachte en geautomatiseerde 
bewegingen van de Soft Tilt kunnen cliënten 
genieten van een rustige en ongestoorde 
“wiegende” slaap. 



Hoes

Blauwe hoes met elastische bandjes 
houdt de matras op zijn plaats. 
Machine wasbaar tot 80 graden.

Functies en opties

Verstelbaarheid 

Het systeem werkt in combinatie met de bewegingen 
van het bedframe waardoor het positioneren en 
transfereren comfortabel verloopt. 

Comfortabele, geautomatiseerde drukverdeling

Bij automatisch gebruik zal de secundaire vleugel 
iets omhoog gaan om extra ondersteuning en 
comfort te bieden voor de cliënt. Zodra de cliënt 
de gewenste positie heeft bereikt zal de secundaire 
vleugel terugkeren naar een horizontale positie. 

Manuele bediening

Bij handmatige bediening met de handset 
kunnen de vleugels worden verhoogd tot 60° 
voor bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of het 
aanleggen van een tilmat.

Programmeerbare bedieningsunit

De gebruiksvriendelijke bedieningsunit wordt 
geleverd met een vooraf ingesteld programma 
(automatisch) en twee aanpasbare programma’s 
die voldoen aan de individuele wensen. Eenmaal 
geprogrammeerd kunnen geautomatiseerde 
bewegingen worden geactiveerd met één druk op 
de knop. 

Wiegen voor comfort en ontspanning

Soft Tilt kan worden geprogrammeerd 
om de cliënt voorzichtig van links 
naar rechts te draaien wanneer beide 
vleugels omhoog zijn.

Intuïtieve handset

Duidelijk en gemakkelijk 
te gebruiken handset 
voor manueel gebruik. 
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Soft Tilt

Max. hoek 
manueel modus

Max. hoek in 
automatische 

modus

Tijdsduur in 
geautomati-

seerde modus 

60 ° 30 ° 0 – 180 minuten

Let op

Het bed mag niet worden gebruikt door cliënten jonger dan 12 jaar, of 
door cliënten met een lichaamsgrootte gelijk aan of kleiner dan een 
gemiddeld persoon van 12 jaar.

165 kg
Belastbaar 

gewicht 185 kg

Max. gebruikers-
gewicht

15 kg

Zwaarste onder-
deel v.h. product

De Soft Tilt wordt geproduceerd door GDV Technology in opdracht van Invacare. 

80°

Wasbare hoes 

80°
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Technische informatie

Voor meer uitgebreide informatie over dit product en de gebruiksaanwijzing, raadpleegt u www.invacare.nl.

Framekleur

Voldoet aan IEC 60601-2-52

Wit

Let op: kleuren kunnen enigszins afwijken van de hierboven weergegeven kleur.


