
Behovstilpasninger 
Til Invacares sortiment af senge tilbyder vi et bredt tilbehørsprogram. 
Gennem anvendelse af tilbehør optimeres muligheden for at tilpasse 
plejesengen, således at der tages individuelt hensyn til såvel design 
som smag. Herved opnås den perfekte personlige tilpasning. 
På følgende sider finder du information om kompatibilitet samt 
reference til senge, sengeheste og gavle.   
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* Line og Britt V integrerede sengeheste møderallle krav i den nye sikkerhedsstandard (IEC 60601-2-52). 

Senge gavle

Susanne sengegavl
Leveres i bøg, hvidpigmenteret 
bøg og kirsebær. Anvendes 
sammen med SB 755, SB750 og 
SB 400 i 1050 mm og 1200 mm 
bredde. Kompatibel med Line og 
Britt V integrerede sengeheste.

Piggy sengegavl
Aftagelig gavl i bøg og hvid-
pigmenteret bøg. Anvendes 
sammen med SB 755 (med 
uprofil), SB 750, SB 400.

Emma sengegavl
Aftagelig gavl til SB 755, SB 750 
og SB 400 i bøg, hvidpigmente-
ret bøg og kirsebær.
Kompatibel med metalsengehe-
ste.

Oda sengegavl
Aftagelig gavl i bøg og hvid-
pigmenteret bøg. Anven-
des sammen med SB 755  
(med uprofil), SB 750, SB 400.  
Kompatibel med metalsengehe-
ste.

Victoria sengegavl
Aftagelig gavl til SB 755, SB 750 
og SB 400 i bøg, hvidpigmenteret 
bøg og kirsebær.
Kompatibel med Line og Britt V 
integrerede sengeheste.
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Sengeheste

Line og Britt V
Integrerede sengeheste. Line 
aluminium - Britt V træ - leveres 
i træ look/træ som bøg, hvidpig-
menteret bøg eller kirsebær.* 
Leveres i bøg, hvidpigmenteret 
og kirsebær.

Line forlængbare
Integrerede sengeheste i alu-
minium. Leveres i bøg, hvid-
pigmenteret og kirsebær look. 
Forlængbar: 2000 - 2200 mm.*

Brugerbetjent metalsenge-
hest
Sammenklappelig metalsen-
gehest, hvor brugeren vha. et 
håndtag selv kan betjene senge-
hesten.

Populær gavlsæt
Leveres i bøg og kirsebær.

Line og Britt V sengehestfor-
højer
Line og Britt V sengehestene 
kan kombineres med forhøjere 
når sengehestene skal anvendes 
sammen med madrasser der er 
op til 330 mm høje.



* Møder alle sikkerhedskrav i den nye standard for senge IEC 60601-2-52.
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Invacare Scala Basic 2
Nedfældbar metalsengehest  
(15 cm).*

Invacare Scala Basic Plus 2
Nedfældbar metalsengehest 
med plastik indsats (15 cm).*

Invacare Scala Medium 2 
Nedfældbar metalsengehest til 
høje madrasser (20 cm).*

Invacare Scala Decubi 2
Nedfældbar metalsengehest til 
ekstra høje madrasser (25 cm).*

Sengeheste

Betræk til sengeheste

Betræk til Line og Britt V 
sengehest
Polstret betræk til Line 
sengehest. Betrækket bliver 
på plads når sengehesten er 
nedfældet. Leveres i polstret, 
ekstra polstret og forlænget 
(+100 mm og +200 mm).

Betræk i net til Line og Britt V 
sengehest
Net betræk til Line og Britt 
V sengehest. Betræk bliver 
på plads når sengehest er 
nedfældet. Leveres i standard 
og forlænget udgave (+100 mm 
og +200 mm).

Betræk til metalsengehest
Polstret betræk til 
metalsengehest. Betræk bliver 
på plads når sengehest er 
nedfældet. Leveres i standard 
og ekstra polstret.

Sikkerhedsbetræk
Anvendes sammen med 
integrerede træsengeheste 
godkendt efter EN1970 (gl 
standard) hvor der er et øget 
sikkerhedskrav.

Invacare Verso II sengehest
Moderne nedfældbar sengehest. 
Passer til madrasser 10 - 18 cm 
høje.



Støttegreb
Et meget stabilt støttegreb for ind- og udstigning af seng.
H250 X B300 mm / B800 mm
H400 X B300 mm / B500 mm / B950 mm 

Svingbar sengegalge
Sengegalgen kan svinges ud 
langs siden af sengen. Håndgreb 
kan tilpasses i både højde og 
dybde.

Sengegalge
Håndgreb kan tilpasses i både 
højde og dybde.

Senge galger

Sengegalge
Håndgreb kan tilpasses i både 
højde og dybde. Passer til 
Octave® seng.

Svingbart støttegreb
Det svingbare støttegreb tilbyder 
god hjælp til brugeren, som skal 
op at stå. Kan anvendes enkelt- 
eller parvis.

Støttegreb til Octave®

Gør ind- og udstigning af seng 
enkel. 
H400 x B300 mm.

"Sit-up" støtte
Unik hjælp til at sidde op i seng. 
Til SB 755, SB 750 og SB 400.

"Stand-up" støtte
Gør ind- og udstigning af seng 
enkel. Passer til alle Invacare 
senge. 

Invacare®

Senge tilbehør

Støttegreb



Bendelsbegrænser
Anvendes når bendelen ikke 
må sænkes under horisontal  
position. Placeres på 
sengerammen. Leveres i 
farverne elfenben og aluminiums 
grå til SB 755 og SB 750.

Dækrør
Anvendes som dækrør når 
sengen er forlænget. Leveres i 
forskellige farver til SB 755, SB 
750 og SB 400.
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Andet tilbehør

Transport- og 
opbevaringsvogn
Anvendes til SB 400 når denne 
er demonteret.

Forlængelse af Octave®

Anvendes til forlængelse af 
Octave med 100 - 200 mm.

Tilpasning til træsengehest - 
Octave seng
Træ beslag til Octave seng med 
sengehest. Leveres i bøg og 
kirsebær.

Strop til sengehest
Strop til fastlåsning af sengehest 
i laveste position. Kan anvendes 
sammen med alle sengeheste.

Træ-langside
Placeres på sengens langside. 
Anvendes sammen med Victoria 
gavle.

Træ-langside
Placeres på sengens langside. 
Anvendes sammen med Piggy 
og Emma gavle.

Fenderhjul
Fenderhjul kan placeres 
horisontalt eller vertikalt. Leveres 
i 3 størrelser.

Afstandsfender
Forebygger skader på væg når 
sengen bevæges. Kan placeres 
for enden af sengen eller på 
sengens sider.

Hjul
Forskellige størrelser hjul. 
75, 80, 100, 125, 150 mm

Lavbygningssæt
Anvendes 75 mm hjul sammen 
med SB 755 og SB 750, kan 
sengens laveste position  
sænkes til 250 mm.



Dyneholder
Stativ til placering i seng mhp at 
aflaste tryk fra dyne på læg og 
fødder.

Transportvogn
Kan anvendes sammen med  
SB 755 og SB 750. Til transport 
og opbevaring af demonteret 
seng.

Tilbehør til dropstativ 
Tilbehør til brug for montering af 
dropstativ i enten galgerør eller 
på sengens sideramme.

Dropstativ
Dropstativ kan placeres i 
sengens galgerør eller på 
sengens ramme.

Håndbetjening
Håndbetjening HB70.
Med "grøn-knap" funktion. Kan 
anvendes sammen med SB 755, 
SB 750 og SB 400.

Håndbetjening
Håndbetjening HB80 og HL80 
med "grøn-knap" funktion. 
Funktioner på HL80 kan alle 
låses. Anvendes sammen med 
SB 755.

Soft Control
Funktionsbaseret håndbetjening 
med letbetjente knapper. Passer 
til senge med 3 og 4 motorer.

Håndbetjening til Octave®

Håndbetjening HL85. Funktioner 
på HL85 kan alle låses.

Elektriske tilbehørsdele

Holder til håndbetjening
Fleksibel holder til håndbetjening, 
letter anvendelsen for bruger. 
Anvendes sammen med soft 
control, HB70, HB 80, HL 80 og 
HL85. Leveres i elfenbensfarve 
samt aluminiumsgrå.

Rheumatisk håndbetjening
Håndbetjening til personer med 
svage hænder f.eks på grund 
rheumatisk lidelse.
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Fjernbetjening
Infrarød fjernbetjening. Alternativ 
til almindelig håndbetjening. Kan 
anvendes sammen med SB 755, 
SB 750 og SB 400.

Fjernbetjening (uden sender)
Den infrarøde modtager kan 
anvendes til kontrol af flere 
funktioner fra samme betjening 
f.eks. seng, lys og TV.

Andet tilbehør
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Elektriske tilbehørsdele

Ekstern strømforsyning
Anvendes til indstilling af 
motorer når strømforsyning ikke 
er tilgængelig. Anvendes alene 
af servicepersonale - ikke til 
anvendelse af brugere.

"ude-af-sengen" samt 
epilepsi alarmer
Vælg mellem "ud-af-sengen" 
alarm eller alarm ved epilepsi 
anfald. Begge alarmer kan 
individuelt indstilles og passer 
til de fleste senge. Leveres også 
med trådløs modtager.

LED lampe
Attraktivt, moderne design. 
Meget lavt energiforbrug (4W). 
Kan monteres i sengens galgerør. 
Levers i alluminium. Leveres fra 
ultimo 2011.

Sonnet Dual
Sengebord i bøg med praktisk 
tophylde og 2 skuffer samt 
lille skab. Sidebord kan 
højdeindstilles fra 750 - 1050 mm  
samt vinkles.

Sonnet Basic
Et stabilt arbejds- og læsebord. 
Højdeindstilleligt bord med plade 
som kan tilpasses fra 650 - 1000 
mm i højden. Plade kan indstilles 
i 6 positioner.

Sengebakke
Stabil sengebakke, passer 
direkte til sengehest. Leveres i 
850 og 900 mm.

Møbler

Pausa
Højdeindstilleligt bord med plade 
som kan indstilles fra 720 - 1160 
mm. Maksimal brugervægt: 10 
kg.

T-kabel
Anvendes hvis der er behov for 2 
håndbetjeninger.

Batteri back-up
Anvendes ved strømsvigt. 
Sengen kan leveres forberedt for 
batteri back-up. Batteri back-up 
kan installeres efterfølgende.

Forlængerkabel
2.5 meter forlænger kabel 
til Linak håndbetjening. Kan 
anvendes sammen med SB 755, 
SB 750 og SB 400 og Octave®.

ACP boks
Giver personale mulighed for at 
låse en eller flere funktioner. Kan 
anvendes sammen med SB 755, 
SB 750 og SB 400, og Octave.
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Sonnet Combi
Sengebord i bøg. Alle horisontale 
flader er udført i laminat. Praktisk 
tophylde, 1 skuffe samt lille skab. 
Sidebord kan højdeindstilles fra 
310 - 930 mm.

Sengeryglæn
Elektrisk indstillelig Bedco 
rygstøtte til anvendelse i 
almindelige senge.
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