Invacare

®

SB 755 Wide
®

W
NIEU

Tot 235 kg

Een maatje meer… Invacare SB 755 Wide
Het populaire SB 755 van Invacare is nu ook verkrijgbaar in bredere varianten van 1050 mm en 1200 mm, om zo meer comfort te bieden aan
eindgebruikers. Deze bredere modellen bieden extra ruimte en comfort
ook voor langere cliënten en voldoende ruimte om te draaien.
Het SB 755 Wide is ontworpen met een verbeterd virtueel draaipunt
om optimaal comfort te bieden. Het bed biedt ook een optimale zitpositie en is ontworpen om schuif- en wrijfkrachten te reduceren. Het
SB 755 Wide is aantrekkelijk en modern; het gestroomlijnde design is
eenvoudig schoon te maken en staat goed in elke thuiszorg- of instellingsomgeving.
Het SB 755 voldoet aan de nieuwe IEC beddennorm 60601-2-52.
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Comfort voor gebruikers en verzorgenden
Het SB 755 Wide is uitgerust met verschillende eigenschappen die een optimale zitpositie en minimale schuif- en
wrijfkrachten tijdens bewegingen garanderen. Omdat Invacare ernaar streeft
tegemoet te komen aan alle behoeften in
de markt is er nu ook een bedverlenging
van 100 mm bij het hoofd- en/of voeteind
verkrijgbaar.
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Gebruiksgemak!
Het monteren en demonteren van het
bed is uitzonderlijk eenvoudig om eenvoudig transport en opslag mogelijk te
maken.
Het bed kan op een trolley worden gezet
en direct van en naar de slaapkamer
worden gereden. Let erop dat alle zijhekken van de SB 755 serie aan de nieuwe
IEC veiligheidsnorm voor bedhekken voldoen.

Eigenschappen en opties

Verbeterd virtueel draaipunt
Meer comfort bij veranderen van
de zitpositie, lagere schuif- en
wrijfkrachten.

Geoptimaliseerde
matrasbodemverdeling op basis van ergonomisch onderzoek, voor meer
comfort.

Bedverlenging
Uitschuifbare matrasbodem.
100 mm extra bij hoofd- en voetendeel. Bed is eenvoudig 50,
100, 150 of 200 mm te verlengen.

Technische gegevens

SB 755 Wide
1050 mm

Breedte
Lengte buitenmaat*: Instelbare hoogte: Matrasbodemverbuitenmaat*:
2130 mm
350 - 820 mm
deling:
1150 mm
Lengte binnenmaat:
Totale hoogte:
800 - 260 Breedte binnenmaat:
2080 mm
1600 - 2070 mm
260 - 680 mm
1050 mm Matraslengte: 2000 mm

Bodemvrijheid:
170 mm

0° - 73°
Rughoek

0° - 28°
Kniehoek

SB 755 Wide
1200 mm

Breedte
Lengte buitenmaat*: Instelbare hoogte: Matrasbodemverbuitenmaat*:
2130 mm
350 - 820 mm
deling:
1300 mm
Lengte binnenmaat:
Totale hoogte:
800 - 260 Breedte binnenmaat:
2080 mm
1600 - 2070 mm
260 - 680 mm
1200 mm
Matraslengte: 2000 mm

Bodemvrijheid:
170 mm

0° - 73°
Rughoek

0° - 28°
Kniehoek

SB 755 Wide

0° - 16°
Minimale
beenhoek onder
frame

0° - 18°
25°
Max. belastbaar
Beenhoekverstel- (Hoek onder frame) gewicht 235 kg
ling
14°
Max. gebruikers(Hoek boven frame) gewicht 200 kg

NB/ D
 it bed is niet geschikt voor gebruik door patiënten jonger dan 12 jaar, of door
patiënten met een lichaamslengte korter dan een gemiddelde 12-jarige.

Framekleur en houtwerk
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Aluminium grijs

Beuken

