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Invacare® ScanBed 750
Scanbed 750 – Skræddersyet til hjemmeplejen og institutionsbrug

Invacare® ScanBed 750 tilbyder høj sikkerhed kombineret med stor ydeevne, hvilket sikrer brugeren 
ultimativ komfort og plejepersonalet bedst mulige arbejdsbetingelser. ScanBed 750 går ikke på 
kompromis med funktionaliteten, og den farvede håndbetjening med grøn-knap funktion er med 
til at sikre, at ScanBed 750 lever op til sit gode omdømme. De grå motorer giver sammen med 
tilbehør i lyst træ sengen et lysere og mere harmonisk udseende. Med sine mange tilvalgsmuligheder 
er ScanBed 750 derfor det perfekte valg for enhver bruger i hjemmeplejen eller på institution.
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Frihed, uafhængighed og høj komfort
Invacare® ScanBed 750 giver brugeren en høj grad af frihed og 
uafhængighed. Sengens ryglænstilbageføring kombineret med 
håndbetjeningens grønne knap giver høj siddekomfort, opnåelse 
af en god hvilestilling samt forebyggelse af tryksår. 

Nem og behagelig udstigning fra sengen
Højdeindstillingen på 36 - 83 cm gør ind- og udstigning lettere for 
brugeren og støtter ved forflytning fra seng til eksempelvis kørestol.  
Med et støttegreb påmonteret får brugeren en yderligere sikkerhed ved 
ind- og udstigning af sengen.

Rengøring og vedligeholdelse - intet problem!
Rengøring af ScanBed 750 kan ikke være nemmere! Både ryglæn og 
bendel kan klappes op til lodret stilling, så adgangen til de øvrige dele 
på sengen er let tilgængelige. Desuden er det muligt at udskifte alle 
liggefladens elektriske komponenter, uden brug af værktøj mens 
brugeren ligger i sengen.

Soft Control håndbetjening (valgmulighed)
De funktionsbestemte knapper på Invacare® Soft Control gør 
betjeningen yderst enkel, hvilket mindsker risikoen for fejlbetjening. 
De mindre forhøjninger på panelet bevirker, at håndbetjeningen 
nemt kan bruges i mørke samt at svagtseende let kan orientere sig. 
Brugeren skal desuden bruge mindre kraft til at trykke knapperne ned 
samt at holde knapperne nede under betjening.
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Snaplås for hurtig adskillelse
af liggeflade fra understel.

Ryglænstilbageføring 
øger komforten ved elevation af rygdel 
og medvirker til at forebygge tryksår 

gennem nedsat friktion og shear mellem 
bruger og underlag.

Integreret liggefladeforlænger
gør det let og enkelt at tilpasse 
sengen efter brugerens behov.

Centralbremse
betjenes ved at træde, uanset om 
bremsen skal låses eller frigøres.

Styreboks
Kabler og styreboks er farvekodet for 

enkel montering.

Motorer 
er fastgjort med splitter for at lette 
udskiftning uden brug af værktøj.

Egenskaber

Farvet håndbetjening
gør det let at opnå optimalt udbytte af 
sengens mange indstillingsmuligheder. 
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Elfenben Hvidpigmenteret bøg

Standard stelfarve og træsort

Bøg (standard) Kirsebær

Tekniske data

Madrasbredde:
83 / 88 cm
udv. mål:  

 *94 / 99 cm

Madraslængde: 
200 cm

udv. mål: 213 cm

81-25-34-60 cmHøjeste - laveste:  
35-82 cm
Totalhøjde:  

160 - 207 cm

Frihøjde: 15 cm

Minimum vinkel 
under horisontal:  

0° - 17°

Lårvinkel:  
0° - 30°

Ryglænsvinkel: 
0° - 70°

Mærkelast (SWL) 
235 kg

Benstøtteløft: 
0 - 16°

vinkel 
under vandret: 32°

vinkel 
over vandret: 18°

Ekstra bredde
Senge med breddemål 105 cm 
og 120 cm, som imødekommer 

specielle behov.

Kortere liggeflade
183 cm liggeflade evt. til indbygning 

samt tilbehør i specialmål.

Lameller
Frit valg mellem lameller i træ eller 

aluminium – alt efter behov.

Produkt, tilbehør og valgfrie muligheder som vist kan ændres.

Valgmuligheder

NB:
ScanBed 750 må ikke anvendes af børn under 12 år eller af patienter hvis kropsstørrelse tilsvarer en 
normal 12 årigs, eller mindre.
*Inkl. metalsengehest


