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NordBed Optimo

Nordbed Optimo - den ideelle seng til hjemmeplejen og plejeinstitutioner. Nordbed Optimo tilbyder
ekseptionel høj komfort og den understøtter og opbygger borgerens mulighed for selvhjælp og øger
mobiliteten. Nordbed Optimo's nye ErgoMove teknologi sætter forebyggelse, pleje- og behandling af
tryksår i centrum.

ErgoMove teknologi
Invacare Nordbed Optimo leveres med indbygget ErgoMove
teknologi, der komfortabelt bringer borgeren, fra en liggende
position, til en aktiv siddende position og tilbage til horizontal
position blot ved tryk på 1 enkelt tast. Den aktive siddestilling
understøtter borgerens mulighed for at spise, drikke og læse.
ErgoMove bevægelsen sikrer, at borgeren ikke glider ned i
sengen hvorved tryk, shear og friktionskræfter reduceres.

PATENT PENDING

Liggefladens dele ved ryg, hofte og knæ, følger kroppens
naturlige inddeling. Dette, i samspil med en indbygget
ryglænstilbageføring, der sikrer at madrassen ikke glider ned,
kompenserer for bevægelsen og reducerer shear kræfter
signifikant, når borgeren bringes til en siddende position.
ErgoMove teknologien minimerer behovet for hjælp, i
forbindelse med positionering af borgeren.

Enkel håndtering
Optimo plejesengen kan adskilles i 5 dele, hvoraf ingen af delene vejer mere end 20 kg. Dette
forenkler håndtering og transport af plejesengen, som på den måde kan flyttes også i trange
omgivelser. Optimo plejesengen tilgodeser således gode arbejdsvilkår for personalet.
Montering og af-montering af Nordbed Optimo sker enkelt og intuitivt. Delene placeres på
understellet for forenklet transport mellem bil og bopæl. Nordbed Optimo er kompakt, meget stabil
og særdeles nem at opbevare, når delene er placeret på understellet.
Nordbed Optimo leveres med vaskbar elektronik der tåler vask i vaskemaskine med henblik på
optimal hygiejne og arbejdsvilkår.

Selvhjælp, mobilitet og forebyggelse af fald
Op-og-Ud funktion

Design

Optimo plejesengen leveres med en "Op-ogUd" funtion, der skaber en sikker og komfortabel
udstigning. Denne funktion indstiller automatisk
ryglænet og højden på liggefladen og forenkler
således udstigning. På denne måde optimeres
borgerens mobilitet og mulighed for selvhjælp
og uafhængighed.

Nordbed Optimo leveres i moderne design,
med flere valgmuligheder.
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ErgoMove teknologi
Den unikke ErgoMove
teknologi bringer borgeren til
en komfortabel siddeposition
og tilbage til horisontal
position, uden at borgeren
glider nedad i løbet af
processen og der er derfor
ikke behov for repositionering.
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UNIKKE
EGENSKABER

Enkel håndtering
Optimo plejesengen adskilles enkelt i 5 dele, uden brug af
værktøj. Ingen dele vejer mere end 20 kg
 ele samt tilbehør placeres nemt på understellet med
D
henblik på at lette transport og opbevaring.
Maskinvaskbar elektronik forenkler rengøringen

Minimerer risiko for shear
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Op og Ud funktion
sikker og enkel forflytning

understøtter et ergonomiske
bevægemønster
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Optimale inddeling af
liggefladen
i overensstemmelse med
antropometriske statistikker

Egenskaber
 ersonlig profil:
P
• Programerbar med LCD håndbetjening (option) •
Personlig indstilling af Ergomove og udstigningshøjde

Integreret
forlængelse af liggefladen
• + 10 cm i både hoved- og benende

Anti Trendelenburg og som option Trendelenburg
• Støtte til plejepersonale i forbindelse med
repositionering af bore
• Letter redistribuering af tryk
Nat belysning
• Nem at betjene
• Øger sikkerheden og forebygger fald

 est anvendte taster har let genkendelige farver.
M
Farverne er udvalgt i samarbejde med eksperter
 ed henblik på at forenkle valget af den ønskede
M
funktion, tændes der lys over tasterne, når blot een tast
aktiveres.
 est anvendte taster er placeret øverst på
M
håndbetjeningen og indstillingstasterne nederst
Håndbetjeningen er som standard låsbar

Håndbetjening



Tydelige farver
Farverne er enkle at kende fra hinanden til støtte for især svagt seende borgere

Tekniske data
Ved behov for yderligere information om produktet henvises til brugermanualen som kan hentes på
Invacares hjemmeside www.invacare.dk

Udvendig bredde
Indvendig bredde

Udvendig længde
Indvendig længde

Højdeindstilling

100 / 90 cm

213 / 200 cm

32 - 81 cm

NordBed Optimo

Mål på
liggefladddele

Frihøjde

80-17-30-65 cm

Lårvinkel

15 cm

49°

80°
Benstøtteløft

NordBed Optimo

19°

AntiTrendelenburg /
Trendelenburg

Max.
brugervægt

+/- 15°

Total vægt

200 kg

Produktets
tungeste del

100 kg

20 kg

Dokumenteret
maskinvaskbar

Yes

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

Stelfarve

Aluminium grå

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Træfarve

Bøg

Eg

Rødbrun

Bøg/lys blå

Lys blå

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
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