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Invacare® SB 750

Optimale functionaliteit en veiligheid in thuisverzorging en instellingen

Het Invacare® bed SB 750 combineert optimaal comfort voor de gebruiker met een goede 
ergonomische werkhouding voor de verzorger. Het SB 750 bed voldoet dan ook aan alle eisen 
van de Europese Standaardnormen op het gebied van bedden voor thuisverzorging en instellingen. 
SB 750 biedt de gebruiker een optimale zelfstandigheid dankzij de handbediening met 
drukknoppen. Hiermee kunnen lig- en zitposities worden ingsteld en kunnen transfers eenvoudig 
worden uitgevoerd.
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Onafhankelijkheid
Het Invacare® SB 750 biedt de gebruiker een hoge graad van 
autonomie en onafhankelijkheid. Alle functies van het bed worden 
eenvoudig in werking gezet door middel van de overzichtelijke 
handbediening. Deze handbediening is tevens voorzien van een 
groene knop waarmee het bed automatisch in relax stand wordt 
gebracht.

Ergonomie
Het SB 750 munt uit in ergonomisch design. De anatomische rugverstelling 
met virtueel draaipunt zorgt voor een optimale houding wanneer de 
patiënt wil gaan zitten of teruggaat naar de ligpositie. Bovendien kan het 
voetgedeelte lager dan horizontaal ingesteld worden. In praktische 
termen betekent dit een moeiteloze, zachte overgang van lig- naar 
relax positie.

Onderhoud
Reinigen van het SB 750 is kinderspel. Eenvoudigweg  de spring-
sluitingen losmaken en het hoofd- en voetgedeelte opheffen van 
het inlegraam. Bovendien is het SB 750 zo ontworpen dat alle 
motoren op een snelle en eenvoudige manier vervangen kunnen 
worden, zelfs als de patiënt in bed ligt.

Veiligheid
Voel je goed in het SB 750 ! Met zijn gewaarborgde lange levensduur is 
het SB 750 uiterst stabiel en slijtvast. De resultaten spreken boekdelen : 
ontworpen om te voldoen aan alle eisen van de Europese Standaardnormen 
(prEN 1970:1988) , doorstaat het SB 750 alle tests zonder op- of 
aanmerkingen.

ED-TK
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Bedeinden in beuken- of 
kersenhout

Britt
Zijhekken in standaard en extra 

lange uitvoering.
Uitgevoerd in beuken- of 

kersenhout

Inlegraam in verscheidene 
modellen

Afneembare bedeinden 
in een aantal varianten 

leverbaar

Scala
Inschuifbare metalen zijhekken

Papegaai met verstelbare 
triangel

Centrale beremmimg Keuze uit Ø 100/125/150mm 
wielen

Soft control handbediening

Opties
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Technische gegevens

Standaard framekleur en houtkleur

Binnenmaat: 
85 / 90 cm
Buitenmaat: 
95 / 101 cm

Binnenmaat: 208 cm
Buitenmaat: 213 cm 

Matras maat: 200 cm

81 - 25 - 34 - 60 cm
(4-secties)

Hoog-laag: 
36-083 cm

Totale hoogte: 
160-207 cm

Bodemvrijheid:
15 cm

0 - 17º0° - 30°

0° - 70°

32° 
(hoek onder frame)

18° 
(hoek boven frame)

Breed stalen inlegraam 
105 / 120 x 200 cm

Kort inlegraam 
85 / 90 x 180 cm

Markering van electronica 
en kabels t.b.v. éénvoudige 

montage

0° - 20° Maximale 
belasting 220 kg

KersenBeukenIvoor


