
Invacare®

Etude 
®

 Medley Familie

Praktische patiëntenzorg in een aantrekkelijk design

De Etude Medley serie van Invacare vormt de perfecte balans tussen 
budget, functionaliteit en kwaliteit. Etude Medley is een eenvoudig aan-
pasbaar bed dat zowel comfortabel als handig is voor patiënten en verzor-
gers. Dankzij het elektrische 4-delige inlegraam kan met een druk op de 
knop iedere gewenste positie en hoogte worden ingesteld. De Invacare 
Etude Medley Low biedt dezelfde eigenschappen als de Etude Medley, 
maar is extra laag om maximale veiligheidi te bieden voor patiënten die de 
neiging hebben uit bed te vallen. Zowel de Etude Medley als de Etude 
Medley Low kunnen worden aangepast naar de Invacare Medley Select, 
een stijlvol bed, dat dankzij haar naturel beuken afwerking in ieder interi-
eur past. Alle Etude Medley bedden zijn gemakkelijk te transporteren en 
eenvoudig te (de)monteren zodat iedereen overal kan profiteren van de 
flexibiliteit van het bed.
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Invacare®

Etude ® Medley

Dubbele hoogte posities op 
bedeinden
Verstelbare hoogte tussen 330 
- 740 mm of 400 - 800 mm is 
mogelijk.

4-delig elektrisch inlegraam
De Etude Medley is uitgevoerd 
met een volledig elektrisch 
inlegraam om aan ieders 
behoefte tegemoet te kunnen 
komen.

Eigenschappen en opties

Hoogte is niet langer een probleem

Het flexibele design van de Etude Medley 
staat toe dat het bed gemonteerd kan 
worden op een extra lage of juist hoge-
re positie. Dit creëert een grote varië-
teit aan werkhoogten voor de verzorger 
en transferhoogtes voor de patiënt. Dit 
wordt mogelijk gemaakt door een unieke 
functie van de bedeinden waardoor het 
inlegraam gemonteerd kan worden op 
zowel een hoge als lage positie. 

Meer werk in minder tijd

De Invacare Etude Medley is speciaal 
ontworpen voor snel transport in de 
veranderende werkomgeving van 
verpleegtehuizen en medische centra. 
Het bed kan worden geleverd met een 
speciale transportadapter zodat het 
bed eenvoudig ingeklapt, verplaatst 
en opnieuw geïnstalleerd kan worden 
op verschillende locaties. Bijkomend 
voordeel is dat de (de)montage zonder 
het gebruik van gereedschap uitgevoerd 
kan worden.  

Zijhekken
Standaard zijhekken zijn 
beschikbaar in duurzaam staal 
of een warme beuken afwerking 
voor een huiselijke uitstraling. 
Voor hogere matrassen kunnen 
de Scala Medium of Scala Decubi 
worden gebruikt. Alle modellen 
zijn gemakkelijk te monteren 
zonder gereedschap.

Technische gegevens

Etude Medley 0 - 70°
Rughoek

Breedte  
buitenmaat: 
1020 mm
Breedte 

binnenmaat:  
900 mm

Lengte buitenmaat:  
2220 mm

Lengte binnenmaat:  
2080 mm

(+ 200 mm verlengers)

Hoogte: 
330 - 730 of  

400 - 800 mm

Maatvoering 
inlegraam 4-delig:

750 - 350 -  
340 - 560 mm 

Kniehoek: 0 - 29º
Heuphoek:  

0 - 20º

69 kg

kggkgkg

11°
(Anti) 

trendelenburg*

Belastbaar gewicht:
180 kg

Max. gebruikersgewicht:
145 kg

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

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.

Framekleur en houtwerk

Licht grijs (Kisel) Beuken

Etude Medley 
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Invacare®

Etude ® Medley Low

Transportset
Invacare Etude Medley en Etude 
Medley Low kunnen efficiënt 
opgeborgen worden op de 
transportset voor verplaatsing 
en opslag.

Vloermatras tegen 
verwondingen
Om verwondingen te voorkomen 
kan er een vloermatras worden 
bevestigd aan de Medley Low.

Vloermatras
Vloermatras is opvouwbaar voor 
eenvoudig gebruik en opslag.

Eigenschappen en opties

Veilig slapen 

De geringe hoogte van het bed betekent 
vergrote veiligheid van de gebruiker. De 
Etude Medley Low ligt laag bij de vloer 
(verlaagd tot 220 mm hoogte), wat er, 
in combinatie met het vloermatras, voor 
zorgt dat zelfs wanneer de gebruiker 
uit bed valt hij/zij zich niet kan bezeren. 
Verzorgers kunnen de hoogte variëren 
om zo adequate zorg te verlenen. 

Omdat de Etude Medley het voor 
gebruikers eenvoudiger maakt om in en 
uit het bed te komen, vergroot dit bed 
hun zelfstandigheid. De Medley Low 
heeft instelbare hoogtes, van 220 - 620 
of van 290 - 690 mm.

Technische gegevens

Etude Medley 
Low

0 - 70°
Rughoek

Breedte 
buitenmaat: 
1020 mm 
Breedte 

binnenmaat:  
900 mm

Lengte buitenmaat:  
2220 mm 

Lengte binnenmaat:  
2080 mm

(+ 200 mm verlengers)

Hoogte: 
220 - 620 of  

290 - 690 mm

Maatvoering 
inlegraam 4-delig:

750 - 350 -  
340 - 560 mm 

Kniehoek: 0 - 29º
Heuphoek:  

0 - 20º

69 kg

kggkgkg

11°
(Anti) 

trendelenburg*

Belastbaar gewicht:
180 kg

Max. gebruikersgewicht:
145 kg

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

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.

Framekleur en houtwerk

Licht grijs (Kisel) Beuken

Etude Medley 
Low

nieuw
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Invacare®

Etude ® Medley Select

Het huiselijke design van de 
Medley Select is ook verkrijg-
baar op de Medley Low.

Papegaai
Kan in hoogte en diepte worden 
ingesteld.

Eigenschappen en opties

De Etude Medley Select heeft een 
huiselijke uitstraling. De beensectie is 
uitgerust met Rastofix voor individuele 
positionering. De Etude Medley Select 
kan eenvoudig worden gedemonteerd  
en opgeslagen met een transportset.

Huiselijk design  

De Etude Medley Select biedt een 
aantrekkelijker, meer huiselijk design voor 
de Etude Medley en de Etude Medley 
Low. Deze hoofd-/voeteneinden passen 
precies over de bestaande bedeinden en 
kunnen eenvoudig worden geplaatst en 
verwijderd.

Technische gegevens

Etude  
Medley 
Select

0 - 70°
Rughoek

Breedte 
buitenmaat: 
1050 mm
Breedte 

binnenmaat:  
900 mm

Lengte buitenmaat:  
2250 mm

Lengte binnenmaat:  
2080 mm

(+ 200 mm 
verlengers)

Hoogte: 
330 - 730 of  

400 - 800 mm
Medley Low:
220 - 620 of  

290 - 690 mm

Maatvoering 
inlegraam 4-delig:

750 - 350 -  
340 - 560 mm 

Kniehoek: 0 - 29º
Heuphoek:  

0 - 20º

76 kg

kggkgkg

11°
(Anti) 

trendelenburg*

Belastbaar gewicht:
180 kg

Max. gebruikersgewicht:
145 kg

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

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.

Framekleur en houtwerk

Licht grijs (Kisel) Beuken

Medley (De)montage zonder 
gereedschap mogelijk.

Etude  
Medley 
Select
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