
Invacare®

Alegio ™

Prestatie en kwaliteit

Het Invacare Alegio elektrisch hoog/laag bed is bestemd voor 
gebruikers die prestatie en betrouwbaarheid willen, maar wel van een 
betaalbare kwaliteit. Het uiterlijk van het bed is uiteraard van belang en 
daarom is het ook verkrijgbaar met een houten afwerking in beuken of 
kersen kleur.
Het lage totaalgewicht van 60 kg (basismodel) maakt het transport en 
de ingebruikstelling heel gemakkelijk. Het bed kan door één persoon 
gemonteerd en gedemonteerd worden. De hoogte van het bed is 
elektrisch instelbaar van 360 mm tot 800 mm en garandeert de 
zelfstandigheid van de gebruiker. 
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Invacare®

Alegio ™

TendanceNG hoofd-/voetenborden
Hoofd-/voeteneinden zijn verkrijgbaar in kersen- met beukenhout. 
Passend bij de metalen onrusthekken.

VibekeNG hoofd-/voetenborden
Verkrijgbaar in kersenhout. Passend bij de metalen onrusthekken.

Eigenschappen en opties

Comfort en functionaliteit

Invacare Alegio verenigt comfort en 
grote functionaliteit zowel voor de patiënt 
als voor het verzorgend personeel: dankzij 
een lage bed bodemstand van 360 mm 
is in- en uit bed stappen eenvoudig en 
worden transfers vergemakkelijkt.
De Alegio is verkrijgbaar met 3- of 4- 
delig inlegraam om aan individuele 
wensen tegemoet te komen. Bovendien 
kan de Alegio eenvoudig worden 
opgeslagen en verplaatst dankzij een 
transportset.

Onafhankelijkheid en ergonomie

De hoogste positie van het Alegio bed, 
namelijk 800 mm (ongeveer 970 mm met 
matras), laat het verzorgend personeel 
toe het bed naar hun wensen in te 
stellen, zodat ze in een comfortabele 
houding verzorging kunnen verstrekken.

Minimaal en gemakkelijk onderhoud

Alle kabels van de elektrische delen zijn 
afneembaar voor een gemakkelijk en 
zuinig onderhoud. Het schaarsysteem 
schuift door middel van een kunststof 
vierkant in een geleider dat geen 
onderhoud vereist.

De Alegio is getest en goedgekeurd bij 
zowel de Invacare test centra als bij de 
TüV en is daarmee gegarandeerd veilig. 
Door de verschillende bedeinden past de 
Alegio in ieder interieur.
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Infrarood handbediening
Een infrarood bediening met 
ingebouwde ontvanger zorgt 
voor een draadloze bediening.

Verso onrusthek
Inklapbaar metalen onrusthek

Papegaai en infuushouder
Papegaai kan zowel in hoogte als 
in diepte vestelbaar.

Houder handbediening
Een flexibele houder voor de 
handbediening zorgt ervoor dat 
de handbediening eenvoudig 
bereikbaar is.

Invacare®

Alegio ™

Eenvoudig te monteren
Het bed kan eenvoudig worden 
gemonteerd en gedemonteerd 
door slechts één persoon.

Handbediening
De bedden worden geleverd met 
een "Dewert"-handbediening 
met "groene knop"-functie. 
Ook verkrijgbaar in een versie 
waarbij elke functie individueel 
geblokkerd kan worden.

Centrale beremming
Verkrijgbaar met een 
wieldoorsnede van 100 mm of 
125 mm.

Centrale beremming
Centrale beremming door middel 
van een bedieningsboog onder 
het voeteneind.

Hoofd- en voeteneinde Kirsty en houten onrusthekken Nina (kersen, 
ook in beuken verkrijgbaar).

Eigenschappen en opties

Transportset
Een transportset voor eenvoudig transport en ruimtebesparende 
opslag.
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Invacare®

Alegio ™Alegio ™

Technische gegevens

Alegio Beenhoekverstelling 
van 0° tot 16°

Buitenmaat:  
900* / 1010** mm

Binnenmaat: 
900 mm

Buitenmaat: 
2100* /  

2140** mm
Binnenmaat: 

2020 mm

3-delig inlegraam: 
700 - 650 - 650 mm
4-delig inlegraam: 

700 - 250 -  
350 - 700 mm

Rughoek- 
verstelling  

van 0° tot 27°

Alegio

Hoog - Laag:  
360 - 800 mm
Totale hoogte: 

1590 - 2030 mm

Bodemvrijheid:  
135 mm

Framekleur en houtwerk

  */  Met hoofd- en voeteneinde 
Vibeke

**/ Met hoofd- en voeteneinde Kirsty

Ivoor (RAL 1015) Beuken

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.

Kersen

Belastbaar  
gewicht: 170 kg

Max. 
gebruikersgewicht: 

135 kg
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