
Designet med sikkerhed, enkel anvendelse og 
komfort i fokus

Invacare SB 910 tilgodeser de højeste ønsker fra patienter om komfort 
og støtte og kombinerer dette med sikkerhed og ergonomiske fordele, 
der letter arbejdet for plejepersonalet. SB 910 matcher moderne 
hospitalers krav til kvalitet, sikkerhed og funktionalitet.
SB 910 er godkendt efter den nye og skærpede sikkerhedsstandard for 
senge: EN/DS 60601-2-52 Applikation 1, 2 og 5.
SB 910 er udstyret med moderne elektronik der fremtidssikrer 
anvendelsen.
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Udviklet til det moderne sygehus

SB 910 er udviklet i tæt samarbejde med 
det danske sundhedsvæsen og imøde-
kommer derfor det moderne sygehus' 
krav til hospitalssenge. Eksempel på 
dette, er det store højdeindstillingsinter-
val, der går fra 38 - 83 cm. Dette sikrer 
både ergonomisk arbejdsmiljø og øger 
patientens mulighed for selv at komme 
ind og ud af sengen. SB 910 leveres med 
sengeheste der sikkert, og i overens-
stemmelse med krav i sengestandarden, 
dækker anvendelsen af madrashøjder fra 
12 - 18 cm. Med anvendelsen af senge-
hestforhøjer kan dette ydeligere øges til 
madrashøjder på helt op til 31 cm.

Uafhængighed og øget patientkomfort

SB 910 tilbyder optimal patientkomfort. 
Den 5-delte liggeflade med ryglænstilba-
geføring og "grøn knap" funktion gør det 
enkelt for patienten selv at opnå høj sid-
dekomfort og gode hvilestillinger. Med 
det elektrisk betjente Antitrendelenburg, 
der er integreret i "grøn knap" funktionen, 
opnås en unik, god og aflastende hvile-
stilling. SB 910 leveres med integreret 
liggefladeforlænger, der forlænger sen-
gen med op til 20 cm.

Fleksibilitet og sikkerhed

Tryghed og sikkerhed er prioriteret højt 
under udviklingen af SB 910 - således 
lever sengen op til de skærpede krav 
i sengestandarden: EN/DS 60601-2-52 
Applikation 1, 2 og 5.
Som standard leveres SB 910 med en 
ACU boks (Attendent Control Unit),  der 
gør det muligt at låse en eller flere funk-
tioner, på patientens håndbetjening, alt 
efter behov samt at indstille liggefladen 
i Trendelenburg/Antitrendelenburg positi-
on. Det er ligeledes muligt, ved hjælp af 
"grøn knap" funktionen, hurtigt at bringe 

liggefladen i vandret og laveste højde 
- såkaldt CPR position. Den høje bruger-
vægt og mærkelast gør SB 910 anven-
delig til de fleste, herunder bariatriske 
patienter. SB 910 er fuldsvejst og særligt 
tætnet ved hjul og kan derfor rengøres i 
automatiske vaskeanlæg/dekontaminato-
rer. Med henblik på at fremtidssikre SB 
910 er denne monteret med et open bus 
styresystem der muliggør fremtidig tilslut-
ning af avanceret udstyr, som fx forskelli-
ge sensorer der kan advisere personalet, 
kommunikationssystemer eller ligenende.

Patient håndbetjening
Med farvede symboler for 
funktion. "Grøn knap" funktion 
der automatisk stiller liggefladen 
i en behagelig siddestilling og 
forebygger tryksår.

Personalehåndbetjeninger
Valg mellem eenhåndsbetjent 
eller tohåndsbetjent personale-
håndbetjening. Anevendes ved 
behov for at låse funktioner samt 
ved indstilling af Trendelenburg/
antiTrendelenburg.

Egenskaber og tilbehør

Fenderlister og fenderhjul
Beskytter vægge og møbler.
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Sengehest
Standard sengehestene anvendes ved madrashøjder fra 12 - 18 cm. 

Sengegalge
Gribehåndtaget på sengegalgen 
kan reguleres i både højde og 
dybde.

SB 910 kan som option leveres 
med fastmonteret nedfældeligt 
dropstativ. Som tilbehør leveres 
dropstiv med 3 indstillelige 
kroge.

Sengegavl
Mulighed for at frigøre sengegavl 
helt eller således at denne kan 
anvendes til ophængning af fx 
sengetøj.

Nakkestøtte 
For øget patient komfort.

Udsvingsplade
Som tilbehør leveres en praktisk 
udsvingsplade til afsætning.

Opbevaringsboks
Som tilbehør leveres en praktisk opbevaringsboks til patientens 
egendele.

Sengehestforhøjer
Sideværts sammenklappelig sengehestforhøjer til anvendelse ved 
madrashøjder op til 31 cm.

Egenskaber og tilbehør

Integreret liggefladeforlænger
SB 910 leveres med integreret liggefladeforlænger der gør det muligt 
at forlænge liggefladen med op til 20 cm.
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Tekniske data
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SB 910

Benstøtteløft:
0° - 22°

 

Indre /ydre mål:
800 / 940 mm
850 / 990 mm

Indre /ydre mål:
2000 / 2160 mm
2050 / 2210 mm

Liggeflademål:
835 - 280 -  
335 - 560 /  

610 mm

Ryglæn:
0° - 74°

SB 910

Højdeindstilling:
380 - 830 mm

Total højde:
1590 - 2040 mm

Friplads under seng: 
170 mm

Vægt:
Ved 80 cm bredde: 

141,5 kg
Ved 85 cm bredde: 

144 kg

NB/  SB 910 må ikke anvendes af børn 
under 12 år eller af patienter, hvis 
kropsstørrelse svarer til en normal 12 
årig, eller mindre.

Trendelenburg: 
14°

Antitrendelenburg: 
8°

Vinkel under 
horisontal:

28°

Lårvinkel:
0° - 33°

SWL: 300 kg
Brugervægt: 200 kg
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