
Invacare®

Etude 
®

 Basic

Individualiteit & gebruiksgemak 

De Invacare Etude Basic is een bed met een solide en zorgvuldig 
getest constructie.
Het ontwerp voldoet aan alle specifieke eisen van de gebruiker zonder 
compromissen. De Etude Basic maakt het de gebruiker mogelijk extra 
laag in bed te stappen of zorg te krijgen in een juist hoge positie. Dit 
wordt mogelijk gemaakt door de unieke mogelijkheid het inlegraam op 
2 hoogtes te plaatsen.
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Invacare®

Etude ® Basic

Invacare Scala Basic 2
Inklapbaar metalen onrusthek. 
Voldoet aan de nieuwe 
veiligheidsnorm voor bedhekken 
IEC 60601-2-52.

Invacare Scala Medium 2 
Inklapbaar metalen onrusthek 
voor dikkere matrassen. Voldoet 
aan de nieuwe veiligheidsnorm 
voor bedhekken IEC 60601-2-
52.
50 mm hoger dan Scala Basic 2.

Eigenschappen en opties

Waardigheid en onafhankelijk

De Invacare Etude Basic kent een groot 
hoogtebereik. Hierdoor is in en uit bed 
stappen eenvoudig. Bovendien maakt het 
de dagelijkse zorg gemakkelijker doordat 
het bed eenvoudig op de gewenste 
hoogte kan worden ingesteld.
De combinatie van inlegraamopties, de 
mogelijkheden in hoogtebereik en andere 
accessoires, zoals de handgrepen, maken 
de dagelijkse zorg aanzienlijk eenvoudiger 
voor alle betrokkenen.

Eenvoudig in gebruik en bij opslag

De Etude Basic kan eenvoudig 
getransporteerd en opgeslagen 
worden. Het ontwerp zorgt ervoor dat 
het (de)monteren van de Etude Basic 
zonder gereedschap door één persoon 
kan worden gedaan. Iedere sectie 
weegt minder dan 25 kg. De hoofd-/
voetenborden kunnen eenvoudig worden 
gekoppeld aan de transportset, zodat de 
Etude lichtgewicht en zeer wendbaar is 
om te verplaatsen en op te slaan.

Bewezen kracht en stabiliteit

De Etude Basic voldoet aan alle eisen die 
gesteld zijn aan bedden in de Europeese 
Standaard voor Verpleegbedden (EN1970) 
en heeft de officiële goedkeuring van de 
TÜV voor zijn stevigheid, veiligheid en 
stabiliteit. Interne tests in eigen fabriek, 

kwaliteitscontrole en een continue 
verbetering van bestaande ontwerpen 
verzekeren een perfect eindproduct met 
goede functionele eigenschappen. 

Invacare Scala Decubi 2
Inklapbaar metalen onrusthek 
voor extra dikke matrassen. 
Voldoet aan de nieuwe veilig-
heidsnorm voor bedhekken IEC 
60601-2-52.
100 mm hoger dan Scala Basic 2.
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Handgrepen
Beschikbaar in verschillende 
maten om het in en uit bed 
stappen veel eenvoudiger te 
maken.

Veilige ondersteuning in bed
Een papegaai met een veilig en 
stevig handvat, zowel links als 
rechts te plaatsen.

ACP-Box
Door het gebruik van de ACP-
Box, kunnen alle functies van 
de handbediening worden 
geblokkeerd.

Makkelijk onderhoud 
motoren
Motoren kunnen verwijderd 
worden zonder gebruik te maken 
van gereedschap, de bedrading 
is makkelijk los te halen van de 
motor en de combibox.

Twee ophangpunten 
inlegraam
Standaard voorzien van een dubbel 
ophangpunt voor het inlegraam 
om aan individuele behoeften te 
voldoen. Hoogtebereik 330-730  
of 400-800 mm.

Goed weggewerkte kabels
Het bed is zo ontwikkeld dat er 
geen loshangende kabels zijn en 
dat de kans op het beklemd raken 
van kabels tot het minimum 
wordt beperkt.

Transport Set
Voor eenvoudig opbergen en 
verplaatsen.

Invacare®

Etude ® Basic

Eigenschappen en opties

Individualiteit en maatwerk
Bedverlengers geven een moge-
lijkheid om lengteproblemen op 
te vangen. Er is keuze tussen 
+100 of +200 mm verlenging.
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Etude ® Basic Invacare®

Etude ® Basic

Technische gegevens

Etude Basic Rughoek: 
0° - 70°

Breedte 
buitenmaat:

920 mm
Breedte 

binnenmaat:
900 mm

Lengte buitenmaat: 
2220 mm

Lengte binnenmaat:
2080 mm

Mattress: 2000 mm

Hoogte:
330-730  

of 400-800 mm

Maatvoering 
inlegraam:

3-delig: 850 - 240 - 
910 mm

4-delig: 850 - 240 - 
350 - 560 mm

Etude Basic

Kniehoek: 
0° - 18°

3-delig: 73 kg
4-delig: 78 kg 

kggkgkg

(Anti)
trendelenburg*:

11°

Heuphoek: 
0 - 25°

Framekleur en houtwerk

*  Let op dat dit alleen uitgevoerd 
wordt onder toezicht van deskundig 
personeel

Licht grijs (Kisel) 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.

Producten, opties en eigenschappen kunnen 
wijzigen.

Belastbaar gewicht 
180 kg

Max. gebruikersgewicht 
145 kg
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