
Zet nieuwe standaarden…

Met een veilige werkbelasting van 385 kg is de Invacare Octave een 
technisch hoogstaand zorgbed dat mensen met een hoger gewicht 
optimaal ondersteunt in hun dagelijks leven. Met standaard een volledig 
elektrisch bediend 4-delig inlegraam, biedt de Octave optimaal comfort 
en perfecte ondersteuning. De Octave biedt een ideale werkomgeving 
voor verzorgenden. De constructie van het inlegraam zorgt ervoor 
dat de patiënt goed benaderd kan worden. Het hoofd- en voetenbord 
kunnen eruit gehaald worden, zodat de verzorgende gemakkelijk bij 
hoofd en voeten kan.

Invacare®

Octave®

Voldoet aan de nieuwe
veiligheidsnorm
IEC 60601-2-52

Tot 350 kg
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Technische gegevens

Papegaai
De triangel kan worden 
aangepast in zowel hoogte als 
diepte.

Levering en opslag

Om bezorging en transport zo makkelijk 
mogelijk te maken, kan de Octave ook 
met een transportset besteld worden. 
Het demonteren en monteren van de 
Octave is, ondanks de afmetingen van 
het bed, uitermate eenvoudig. Bovendien 
zorgt de transportset ervoor dat er 
opslagruimte bespaard wordt en dat er 
eenvoudig tussen verschillende locaties 
gemanoeuvreerd kan worden.

Groots in comfort en design

Invacare Octave is specifiek ontworpen 
voor mensen met een hoger gewicht. 
Het inlegraam loopt door buiten het 
frame voor optimale ondersteuning. Met 
de gebruiksvriendelijke handbediening 
kan de gebruiker of verzorgende de 
positie van hoofd en voeten veranderen, 
alsmede de hoogte van het bed. Ondanks 
de grootte van het bed zijn de bekende 
Scandinavische ontwerpkwaliteiten goed 
bewaard gebleven. 

Verstelbaarheid
Het voeten- en hoofdeinde 
kunnen elk met 100 mm worden 
verlengd.

Handgrepen voor inlegraam
Vergemakkelijken het in en uit 
bed gaan.

Zilver

Framekleur en houtwerk

Eigenschappen en opties

Invacare  
Octave

Invacare  
Octave

Beuken

Invacare®

Octave®

0° - 30°
Knieverstelling

Breedte 
buitenmaat: 

1190 mm

Lengte binnenmaat: 
2070 mm

Lengte buitenmaat: 
2210 mm

Matraslengte: 2000 / 
2100 / 2200 mm

Afmetingen  
inlegraam:
810 - 340 -  

330 - 520 mm
(4-delig)

0° - 57°
Rugverstelling

0° - 30°
Beenverstelling

Staal 180 kg
Hout: 199 kg

Hoogte 
verstelbaarheid:

400-800 mm
Totale hoogte: 
1720-2120 mm

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

Belastbaar gewicht: 
385 kg

Max. gebruikersgewicht: 
350 kg

33


