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Innhold 

Dellev. 
Navn på 
delleveranse Produkt navn HMS nr IVC art.nr. Side 

2 Seng voksen Nordbed 
Optimo 256214 

1650800_S1 

4

3 Seng voksen 
bred

NordBed 
Optimo Wide 256215

1650803_S1

10

2.3 Seng voksen Tilbehør Div. Div. 10

6 Barneseng delt ScanBeta NG 214175 1561624_S3 18
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Kontaktinformasjon

Distrikt Kontaktperson E-post Telefon 

Hele Norge Kundeservice norway@invacare.com 22 57 95 00

Hele Norge Teknisk service teknisk@invacare.com 22 57 95 00

Oslo og Akershus Ken Henry
Høgi/ Eirik Frantzen

khhogi@invacare.com/
efrantze@invacare.com

959 78 786/  
913 54 034

Østfold Kim Einar Aabol keaabol@invacare.com 950 26 606

Innlandet: Oppland og 
Hedmark Bjørn Sæther bsaether@invacare.com 917 33 399

Buskerud, Vestfold og
Telemark Thor Erik Johansen tejohans@invacare.com 930 30 170

Agder Jens Aspås jaspas@invacare.com 913 80 353

Rogaland Oddmar Byberg obyberg@invacare.com 907 43 640

Hordaland og Sogn 
og Fjordane Trond Langeland tlangela@invacare.com 907 40 097

Sør-Trøndelag Arild Nordgaard anordgaa@invacare.com 415 22 260

Nord-Trøndelag og 
Møre og Romsdal Kathrine R. Pedersen krokkepe@invacare.com 911 53 091

Nordland, Troms og 
Finnmark Knut Hagen khagen@invcare.com 917 73 709

Salgssjef Region Øst Karianne Nyrud Jansen knjansen@invacare.com 915 42 478

Salgssjef Region 
Nord-Vest-Sør Rune Sandbakk rsandbakk@invacare.com 909 38 220
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NordBed™ Optimo - Serien

Trusted Solutions,
Passionate People®

ERGOMOVE™-TEKNOLOGI    UTMERKET TIL GJENBRUK     
SELVSTENDIG
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Sengene fra NorBed Optimo-serien er ideele for bruk i hjemmepleie og kommunale korttidslager. 
Med komfort i særklasse og enkel bruk, fremmer NorBed Optimo selvstendighet og sikrer brukerne 
bevegelighet. Trykkavlastning er kjernen for ErgoMove-teknologien. NorBed Optimo 90 sin enkle 
utforming gjør at både brukeren samt pleiere og teknikere med enkelhet kan betjene sengen. NorBed 
Optimo Wide sikrer brukere med høyere kroppsvekt ekstra plass og egner seg godt for brukere som 
trenger mer plass til å bevege seg i sengen.

ErgoMove-teknologi

Invacare NorBed Optimo har ErgoMove-
teknologi som gir brukeren aktiv sittestilling 
med rygglenstilbakeføring ved hjelp av et 
knappetrykk. I aktiv sittestilling kan brukeren 
enkelt spise, drikke og lese samtidig som 
trykkfordelingen oppretholdes.

Løfteegenskapene bidrar til en naturlig 
bevegelse av liggeflaten i samspill med kroppens 
fasong. Sammen med den automatiske 
liggeflatereguleringen, sikrer det at brukeren 
forblir i den samme stillingen og motvirker 
friksjon og forskyvning.

Up-and-Out™

For en trygg og smidig forflytting, samt økt 
selvstendighet og bevegelighet, er brukerne i stand 
til å manøvrere Up-and-Out-funksjonen kun ved 
hjelp av et tastetrykk. Ved hjelp av innstillingene 
vil liggeflaten automatisk justeres til en passende 
posisjon for å forenkle inn- og utstigning av sengen, 
i tillegg til å forebygge friksjon og forskyvning.
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NordBed  
Optimo-Serien

ErgoMove-teknologi
    Løfter brukeren komfortabelt 
til en aktiv sittestilling.

Up-and-Out
    Sikrer en trygg og 
smidig forflytting

Optimalisert madrass 
understøttelse  

    Ifølge antropometrisk måling, for 
økt komfort

Enkel håndtering 
  Demonteres enkelt for 
frakt og lagring. Ideell for 
gjenbruk.

    RememberMe™:  
• Programmerbar håndkontroll med LCD
• ErgoMove og Up-and-Out kan tilpasses brukerens
behov

    Intergrert liggeflateforlenger  
• Forlengbar med opp til 10 cm ved hode- og
fotenden

    Anti-Trendelenburg og Trendelenburg  
• Støtte for pleierne når brukeren skal forflyttes i
sengen
• Fordeler trykket enkelt

  Gulvlys 
• Enkelt å slå av og på
• Forebygger/sikrer mot fall

Øvrige egenskaper

1

4
6

2

6 UNIKE  
EGENSKAPER 

Flere størrelser
    Tilgjengelig i bredde 
90, 105 og 120 cm.

3

Design
    Bredt utvalg av endegavler 
med treutførelser og farger.

5
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   Laget for gjenbruk

   Transport og lagring

NorBed Optimo 90 og 105 cm kan demonteres i kun 5 deler. På 
Optimo 90 veier ingen av delene mer enn 20 kg. Dette sikrer enkel 
og praktisk frakt og håndtering for pleiere og teknisk personale. 
Monteringen er enkel og intuitiv, og sengen kan flyttes uten behov 
for transportstativ. NorBed Optimo 120 cm kan demonteres i tre 
deler og enkelt flyttes med en tralle.

Sengene i NorBed Optimo-serien kan tilpasses maskinvask. 

Egenskaper og fordeler

  Håndkontroll

• De oftest anvendte knappene har forskjellige farger, som
er nøye valgt ut av eksperter, for enkelt å skille mellom
funksjonene.

• Hver enkelt knapp lyser når den blir trykket på, for å hjelpe
brukeren både på dagtid og kveldstid.

• Hovedknappene er plassert øverst på håndkontrollen for
enkel manøvrering. Øvrig justering gjøres enkelt med de andre
knappene.

• Håndkontrollen er låsbar som standard.
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Dette er  
NordBed Optimo-serien
NorBed Optimo er tilgjengelig i forskjellige  
vektkategorier og størrelser, tilpasset ulike pleiesteder

Demontert Maks 
brukervekt

Sengens 
tyngste del

5 Deler 200 kg 20 kg

Nordbed Optimo 105

Bredere seng tilpasset 
brukere som trenger mer 
plass til forflytting i sengen

5 Deler 200 kg 25 kg

3 Deler 250 kg 70 kg

En rekke konfigurasjoner som åpner for mange muligheter

NordBed  
Optimo-Serien

 DELLEVERANSE 2

 DELLEVERANSE 3

Nordbed Optimo 90

Gir selvstendighet og sikrer 
bevegelighet

IVC art.nr: 1650803_S1

HMS NR: 256214

Nordbed Optimo 120

Ekstra komfort for større 
brukere

IVC art.nr: 1650800_S1 

HMS NR: 256215
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NB:  Sengen må ikke benyttes av brukere under 12 år, eller brukere med kroppsstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.

Tekniske data 

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.

Bredde 
utvendig 
Bredde 

innvendig 

Lengde 
utvendig 
Lengde 

innvendig 

Høyde- 
regulerbar 

Inndeling 
liggeflate 

Klaring under 
sengen 

Lårvinkel 

NordBed 
Optimo 90

100 / 90 cm 213 / 200 cm 33 - 82 cm 80-17-30-65 cm 15° 49°

NordBed 
Optimo 105

115 / 105 cm 213 / 200 cm 33 - 82 cm 80-17-30-65 cm 15° 49°

NordBed 
Optimo 120

130 / 120 cm 213 / 200 cm 33 - 82 cm 80-17-30-65 cm 15° 49°

Leggvinkel Anti-
Trendelenburg / 

Trendelen- 
burg 

Maks. 
brukervekt 

Samlet vekt Sengens 
tyngste del 

Maskinvaskbar 

NordBed 
Optimo 90

19° +/- 15° 200 kg / 
SWL 235 kg

100 kg 20 kg Yes

NordBed 
Optimo 105

19° +/- 15° 200 kg / 
SWL 235 kg

100 kg 25 kg Yes

NordBed 
Optimo 120

19° +/- 15° 250 kg / 
SWL 285 kg

130 kg 70 kg Yes

80°

Aluminiumsgrå Bøk Eik Umbra Bøk/lyseblå Lyseblå Hvit

Rammefarge Treverk 

Hovedprodukter 

Artikkelnummer HMS nr. Produkt beskrivelse NAV Beskrivelse 

1650800_S1 Nordbed Optimo Wide  
b120 l200 4delt h33-82 el rygg 

el ben el 4motor gavl tre

120*200 cm-Runa  
Gavler-Ane sidegrinder

1650803_S1
Nordbed Optimo b90  

l200 4delt h33-82 el rygg el 
ben el 4motor gavl tre

90*200 cm-Runa  
Gavler-Ane sidegrinder

256215

256214 



Notater
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Bredt tilbehør sortiment - 
Individuell tilpasning 

NordBed™-Tilbehør

Trusted Solutions,
Passionate People®
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NorBed-serien tilbyr en rekke tilbehør som gir ulike tilpasninger både i form av design og personlige 
ønsker. Det gjør at sengene kan passe inn i ulike miljøer tilpasset brukernes behov. 

Endegavler

Endegavler Bøk Eik Umber Bøk/
aluminiumsgrå Aluminiumsgrå Hvit

Una Endegavl ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Nora Endegavl ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Astrid Endegavl ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Nanna Endegavl ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Runa Endegavl ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Una

Kan brukes i kombinasjon med 
sidegrinder, delte sidegrinder 
eller langsider.

Una / Una Lav

Kan brukes i kobinasjon med 
langsider.

Astrid

Avtagbart panel for enklere 
tilgang. Kan brukes i kombinasjon 
med sidegrinder i full lengde, 
delte sidegrinder eller langsider.

Nora 

Kan brukes i kombinasjon med 
sidegrinder i full lengde, delte 
sidegrinder eller langsider.

Nanna

Kan brukes i kombinasjon med 
langsider og Ane sidegrind. 

Runa

Kan brukes i kombinasjon med 
langsider og Ane sidegrind.

Moderne endegavler, som gir et hjemlig preg, tilpasset personlige ønsker. Tilgjengelige i en rekke 
trevarianter og farger. Endegavlene fjernes enkelt uten bruk av verktøy.

STANDARDKONFIGURASJON
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Kosmetisk langside

Langside 1 i tre 

Kan anvendes med endegavlene 
Una, Astrid og Nora.

Langside 2 i tre 

Kan anvendes med endegavelen 
Runa og sidegrinden Ane.

Sidegrinder

Freya

Sidegrinder i tre, tilgjengelig 
i lengdene 200cm, 210cm og 
220cm.

Torill Kort 

Regulerbar i 3 høyder

Torill Lang 

Regulerbar i 3 høyder

Embla

Sidegrinder i aluminium, lengde 
200cm.

Embla forlengbar 

Sidegrinder i aluminium. Trinnløs 
lengderegulering fra 200 til 
220cm.

Langside 3 i tre

Kan anvendes med endegavelen 
Nanna og sidegrinden Ane.

Sidegrindene har en rekke anvendelsesområder: for å sikre at brukeren ikke faller ut av sengen, for enklere 
forflytting eller vending i sengen, eller som støtte ved inn- og utstigning av sengen. 

Sengene fra Invacare er tilpasset alle disse behovene, også med tanke på å avlaste omsorgspersonalet og 
bidra til et behagelig arbeidsmiljø.

Vårt utvalg av langsider gir brukeren følelsen av å være hjemme

Ane 

3/4-lange sidegrinder i metall

NordBed-  
tilbehør

STANDARDKONFIGURASJON
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Ane Høy

3/4-lange sidegrinder i metall for 
tykkere madrasser

Freya sidegrindforhøyer 

Freya sidegrinder kan bli 
forhøyet med 6cm eller 10cm 
for en trygg bruk av tykkere 
madrasser. 

Embla sidegrindforhøyer 

Embla sidegrinder kan bli 
forhøyet med 6cm eller 10cm 
for en trygg bruk av tykkere 
madrasser, samt forlenget fra 
200 til 220cm.

Sidegrinder til tykkere madrasser

Trekk til sidegrind

Polstret sidegrindtrekk 

Kan anvendes med 
sidegrindene Freya og 
Embla

Nettingtrekk

Kan anvendes med 
sidegrindene Freya og 
Embla

Polstret sidegrindtrekk

Kan anvendes med 
sidegrinden Ane

Polstret sidegrindtrekk 

Kan anvendes med 
sidegrindene Freya 
og Embla, med 
høydeforlenger. 

Vårt utvalg av sidegrindtrekk dekker flere ulike brukerbehov: Polstrede trekk hindrer at brukeren skader 
seg. Nettingtrekket hindrer at brukeren kommer i klem mellom grindene, samtidig som utsynet ikke blir 
forhindret. 

Samtlige trekk er laget for å sitte på sidegrindene mens de justeres eller felles ned. 

Trekkene kan enkelt fjernes og vaskes på 90 grader.

Endegavler Una Nora Astrid Nanna Runa

Sidegrinder

Freya ✔ ✔ ✔

Embla ✔ ✔ ✔

Torill ✔* ✔* ✔*

Ane ✔ ✔

* Endegavler uten skinner for fullengde sidegrinder
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Søtte- og vendehåndtak 

Støttehåndtak

H40 x B30 cm

Utvalget av stabile støttehjelpemidler gir brukerne frihet og mulighet til å flytte på og vende seg i sengen, 
samt stige inn og ut av sengen.

Støttehåndtak

H40 x B90 cm

Utsvingbart støtte- og 
utstignings-håndtak

Håndtaket gir god støtte for 
brukeren og kan felles inn, ved 
inn- og utstigning. Kan brukes 
separat eller parvis. 

Utstigningshjelp 

Gir støtte ved inn- og utstigning

Oppreisningsstøtte 

Gir støtte ved oppreisning samt 
inn- og utstigning.

Søsterhjelp   

Høyde- og dybderegulerbart hånd- 
tak. Kan fåes i svinbar eller fast.

Forlengingsdel til Torill 
delte sidegrinder Holder til håndkontrollDekkrør

Dekkrørene gir 
beskyttelse til 
sengerammen ved 
forlenging. 

Øvrig tilbehør 

Avstandsfender 

Beskytter veggene 
når sengen flyttes. 
Kan monteres på 
kort- eller langsiden av 
sengerammen. 

NordBed-  
tilbehør
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Håndkontroller og annet elektronisk tilbehør

Håndkontroll 

Med anti-trendelenburg / med 
eller uten trendelenburg

Håndkontroll 

Med anti-trendelenburg / med 
eller uten trendelenburg og 
under-bed-light

Håndkontroll med LCD-skjerm

Med RememberMe™- 
funksjonalitet

Et stort utvalg håndkontroller finnes til NordBed-serien, for å passe til ulike behov

LED-lys

LED-lampe i aluminiumsutførelse. 
Moderne design, med lavt 
strømforbruk (4W). Monteres på 
løftebøylebeslaget på samtlige 
senger fra Invacare. 

Optimo & Ultra

Madrasshøyde cm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Freya (200 cm, 210 cm og 220 cm) 10 - 17 cm

Embla/Embla Forlenget 10 - 17 cm

Freya/Embla sidegrind med sidegrindforhøyer + 6 cm 15 - 23 cm

Freya/Embla sidegrind med sidegrindforhøyer + 10 cm 19 - 27 cm

Ane 10 - 18 cm

Ane Høy 18 - 28 cm

Torill Lang / Torill Kort 14 - 19 cm

STANDARDKONFIGURASJON KUN 
MED ANTI-TRENDELENBURG
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Sengemodeller og Tilbehør
*MARK AT ALLE ALTERNATIVER KAN IKKE KOMBINERES, TA
GJERNE KONTAKT FOR HJELP
MODELLER

NordBed Ultra, laveste høyde  25 cm, 200*90 cm bred

NordBed Ultra, laveste høyde  25 cm, 200*90 cm bred vaskbar

NordBed Optimo, laveste høyde 32 cm, 200*90 cm bred

NordBed Optimo, laveste høyde 32 cm, 200*90 cm bred vaskbar

NordBed Optimo, laveste høyde 28 cm, 200*90 cm bred

NordBed Optimo, laveste høyde 28 cm, 200*90 cm bred vaskbar

NordBed Optimo Wide, laveste høyde 32 cm 200*105/120 cm bed

NordBed Optimo Wide, laveste høyde 32 cm vaskbar 200*105/120 cm bed

NordBed Optimo Wide, laveste høyde 28 cm 200*105/120 cm bed

NordBed Optimo Wide, laveste høyde 28 cm vaskbar 200*105/120 cm bed

HJUL&BREMSESYSTEM
Hjul diameter 100 mm

Hjul diameter 125 mm

Hjul diameter 100 mm m/retningssperre

Hjul diameter 125 mm m/retningssperre

HÅNDKONTROLLER - 0700 = vaskbar

Håndkontroll, Standard 1647177-7035 / -0700

Håndkontroll, Trend-og antiTrend 1651017-7035 / -0700

Håndkontroll, Standard m/"under bed light" 1651016-7035 / -0700

Håndkontroll, Trend-og antiTrend, "under bed light" 1651018-7035 / -0700

Håndkontroll LCD, "RememberMe", antiTrend 1655055-7035 / -0700

Håndkontroll LCD, "RememberMe", Trend-og antiTrend 1651652-7035 / -0700

Håndkontroll LCD, "RememberMe", antiTrend, "under bed light" 1655055-7035 / -0700

Håndkontroll LCD, "RememberMe", Trend-and antiTrend, 
"under bed light" 1651652-7035 / -0700

FARGER
Bøk -0703

Eik -0701

Umber -0702

Hvit malt -9016

Blå malt -5024

Bøk/alublå malt -0704

ENDEGAVLER (PAR)
Una Alle farger 1656756-xxxx

Una  m/slisse Alle farger 1655853-xxxx

Una endegavl m/ fotbrett Alle farger 1656789-xxxx

Nora Bøk,Eik, Umber 1657158-xxxx

Nora m/slisse Bøk,Eik, Umber 1657222-xxxx

Astrid Bøk,Eik, Umber 1656967-xxxx 

Astrid m/slisse Bøk,Eik, Umber 1656966-xxxx 

Nanna Bøk,Eik, Umber 1655962-xxxx

Runa Alle farger - Bøk/alu blå malt 1655963-xxxx

SIDEGRINDER(PAR)
Freya, tre Komp. m/ Una, Nora, Astrid 1649812-xxxx

Freya, tre, m/ 10 cm forlengbar Komp. m/ Nanna, Runa 1649931-xxxx

Freya, tre, m/ 20 cm forlengbar Komp. m/ Una, Nora, Astrid 1649932-xxxx

Embla, alu Komp. m/ Una, Nora, Astrid 1649930-xxxx

Embla forlengbar, (200 - 220 cm) alu Komp. m/ Una, Nora, Astrid 1649934-xxxx

Torill delte grinder tre/alu, 75 cm Komp. m/ Una, Nora, Astrid 1660472

Torill delte grinder tre/alu, 96 cm Komp. m/ Una, Nora, Astrid 1660473

Ane, stål, (88/90 cm madrass bredde) Komp. m/ Nanna, Runa 1653634-0154

Ane, stål, (83/85 cm madrassbredde) Komp. m/ Nanna, Runa 1653637-0154

Ane høy, stål, (88/90 cm madrass bredde) Komp. m/ Nanna, Runa 1653636-0154

Ane høy,stål, (83/85 cm madrassbredde) Komp. m/ Nanna, Runa 1653638-0154

Lev. Artikkelnummer
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Tilbehør 
SIDEGRIND - TILBEHØR
Freya sidegrindforhøyer (pluss 6 cm og pluss 10 cm)  (stk) 1648540-xxxx

Embla sidegrindforhøyer (pluss 6 cm og pluss 10 cm)  (stk) 1648229-xxxx

Forlengingsdel til Torill delte sidegrinder 10 cm 1660474-xxxx

LANGSIDER
Langside 1 i tre Komp. m/ Una, Nora og Astrid 1657039-xxxx

Langside 1 i tre, forlenging + 10 cm Komp. m/ Una, Nora og Astrid 1657046-xxxx

Langside 1 i tre, forlenging + 20 cm Komp. m/ Una, Nora og Astrid 1657049-xxxx

Langside 2 i tre Komp. m/ Runa og Ane 1657041-0703

Langside 2 i tre, forlenging + 10 cm Komp. m/ Runa og Ane 1657048-0703

Langside 2 i tre, forlenging + 20 cm Komp. m/ Runa og Ane 1657053-0703

Langside 3 i tre Komp. m/ Nanna og Ane 1657040-xxxx

Langside 3 i tre, forlenging + 10 cm Komp. m/ Nanna og Ane 1657047-xxxx

Langside 3 i tre, forlenging + 20 cm Komp. m/ Nanna og Ane 1657052-xxxx

TILBEHØR
Søsterhjelp med justerbart håndtak, alu-grå 1542093-0154

Søsterhjelp svingbart, med justerbart håndtak, alu-grå 3000650.57650P0

Avstandsfender langside 1653857-0154

Avstandsfender kortsiden 1653861-0154

Fenderhjul 5 cm 1649855-0154

Støttehåndtak H/L: 40 x 30 cm 1651907

Støttehåndtak H/L: 40 x 90 cm 1651908

Utsvingbart støtte- og utstignings håndtak, høyre 1653716

Utsvingbart støtte- og utstignings håndtak, venstre 1653715

Oppreisningsstøtte, høyre 1653894

Oppreisningsstøtte, venstre 1653891

Utstigningshjelp 1534684

Holder til håndkontroll 1653872

Dekkrør 5 cm, 2stk 1527520

Dekkrør 10 cm, 2stk 1527521

ELEKTRONISK TILBEHØR
LED lampe

Revmatiker håndkontroll 1660471

Trådløst håndsett

T-kabel ved bruk av to håndkontroller samtidig 1650077- 0700 

Strømmforsyning, kun til bruk av servicepersonale 1446180

Betteri back Up 1650045

TREKK TIL SIDEGRIND 1 STK
Polstret trekk for full lengde sidegrind Komp. m/ Freya, Embla 1651557

Ekstra polstret trekk for full lengde sidegrind Komp. m/ Freya, Embla 1651561

Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm forlenging Komp. m/ Freya, Embla 1651558

Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 20 cm forlenging Komp. m/ Freya, Embla 1651559

Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 6 cm 
sidegrindsforhøyer Komp. m/ Freya, Embla 1651560

Polstret trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm 
sidegrindsforhøyer Komp. m/ Freya, Embla 1651560

Netting trekk for full lengde sidegrind Komp. m/ Freya, Embla 1651554

Netting trekk for full lengde sidegrind m/ 10 cm forlenging Komp. m/ Freya, Embla 1651555

Netting trekk for full lengde sidegrind m/ 20 cm forlenging Komp. m/ Freya, Embla 1651556

Polstret trekk for for Torill delte grinder 76cm Komp. m/Torill kort 1660466

Polstret trekk for for Torill delte grinder 96cm Komp. m/Torill lang 1660467

Polstret trekk for metal sidegrinder Ane Komp. m/Ane 1653895

Ekstra polstret trekk for metal sidegrinder Ane Komp. m/Ane 1653897

Lev. Artikkelnummer
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En sikker og konfigurerbar seng 
som kan tilpasses barnets behov

ScanBeta®
NG

Trusted Solutions,
Passionate People®

®
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Lengden på seksjonene i liggeflaten 
er basert på gjennom-snittlig 

målinger i tre aldersintervaller. De 
3 standardstørrel-sene er utviklet 
spesielt for barn mellom 3 og 12 år.

Den enkle og lette betje-
ningsboksen leveres 

stan-dard med individuelt låsbare 
funksjoner for økt sikkerhet. 

Hurtigkopling for deling av 
sengen i liggeflate og understell.

Funksjoner

Sikkerhetskrav
Standard konfigurasjoner av Invacare ScanBetaNG er grundig 
testet etter nordiske kravspesifikasjoner. Sengens design har 
blitt til med sikkerhet som høyeste prioritet, og ScanBetaNG 
oppfyller alle gjeldende forskrifter og sikkerhetskrav.  

Konfigurering

Liggeflaten i de tre standard- størrelsene er konstruert med 
tanke på barnets komfort og behov. Liggeflaten kan enten 
være elektrisk eller manuell. Den har en lang bedel, som gir 
lengre brukstid før sengen må byttes ut til en større seng. 
ScanBetaNG kan leveres med alternative sidegrinder (faste 
sider, nedfellbare sidegrinder, dører etc.) i tråd med individuelle 
behov.  

Ergonomisk konstruksjon

Høyden er justerbar fra 300-880 mm. Dette gjør det mulig 
for barn å komme inn og ut av sengen selv. Alle nødvendige 
egenskaper og funksjoner for sikkerhet og komfort, slik 
som sentralbrems (ekstrautstyr på ScanBetaNG 60 x 140), 
høyderegulerbar liggeflate og låsbar håndkontroll, er tatt 
hensyn til i ScanBetaNG.

Invacare ScanBetaNG barnesenger er tilgjengelig i tre størrelser, og er perfekt for barn i alderen 3 til 12 
år. ScanBetaNG oppfyller alle krav i henhold til de nordiske kravspesifikasjonene. Dette betyr blant annet 
at ingen åpninger er større enn 60 mm på sidene eller liggeflaten. Sengen kan bestilles med låsbar 
betjeningsboks for å unngå utilsiktet bruk. Både liggeflatens funksjonalitet og sidene kan konfigureres 
individuelt, og dette kan justeres i takt med barnets utvikling. Et tiltalende design sikrer at sengen vil 
passe inn både i private hjem og institusjoner.
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ScanBeta®NG

Muligheter

Størrelser på liggeflate

ScanBetaNG utstyrt med 400 mm nedfellbare 
sidegrinder

Nedfellbar grind i bøk og dobbel låsemekanisme for 
økt sikkerhet. 

ScanBetaNG utstyrt med 400 mm nedfellbar og 
fast sidegrind i plexi

ScanBetaNG utstyrt med 400 mm dører 

Dører i bøk og plexi med sikkerhetslås, kan åpnes 
180°.

ScanBetaNG utstyrt med 800 mm doble dører

Doble sidedører i bøk og plexi med sikkerhetslås, 
kan åpnes 180°. Krever mindre plass i rommet.

Konfigurering av liggeflate

Liggeflatens funksjonalitet kan opp- eller nedjusteres 
i takt med behov: tilføying/fjerning av motorer og 
rastofix (se skjema side 6). 

Sikkerhetslås som kun 
åpnes via to forskjellige 
låsefunksjoner.

Klistremerker

Velg mellom ulike 
klistremerker for å 
dekorere sengen.

Polstring

30 mm tykk 
polstring for alle 
typer endegavler og 
sidegrinder.

ScanBeta fås i størrelsene 60 x 140 cm, 70 x 160 cm 
og 80 x 180 cm

Vennligst ta kontakt med oss for mer informasjon 
om de ulike konfigureringene og artikkelnummer. 
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Sider og endegavler til Invacare ScanBetaNG  

Vennligst se våre hjemmesider for brukermanual samt mer informasjon om produktet.

Bredde 
utvendig 

Bredde 
innvendig 

Lengde 
utvendig 

Lengde 
innvendig 

Høyde- 
regulerbar 

600 x 1400 mm 680 mm 620 mm 1480 mm 1400 mm 300-880 mm

700 x 1600 mm 780 mm 720 mm 1680 mm 1600 mm 300-880 mm

800 x 1800 mm 880 mm 820 mm 1880 mm 1800 mm 300-880 mm

Inndeling 
liggeflate 

Ryggvinkel Lårvinkel Leggvinkel Maks. brukervekt 

600 x 1400 mm 620-70-210-460 
mm 

0° - 73° 0° - 36° 0° -26° 70 kg / 
SWL 100 kg

700 x 1600 mm 670-150-220-520 
mm

0° - 73° 0° - 31° 0° - 24° 70 kg / 
SWL 100 kg

800 x 1800 mm 750-190-270-550 
mm

0° - 73° 0° - 27° 0° - 26° 70 kg / 
SWL 100 kg

Perlehvit 
(metall)

Bøk 
(treverk) 

Farge på ramme og treverk 

Hovedprodukter 

Delleveranse Art.nr. HMS nr. Madrassmål Produktbeskrivelse   

214176 60x140
ScanBeta NG, tredelt, 2 motorer, el. hev/senk, 
el rygg, man.reg av bendel, sprinkeldører h 
80 cm bøk, madrass 8 cm

1561623_S2 214174 70x160
ScanBeta NG, tredelt, 2 motorer, el. hev/senk, 
el rygg, man.reg av bendel, sprinkeldører h 
80 cm bøk, madrass 8 cm

214175 70x160

ScanBeta NG, firedeltdelt, 3 motorer, el. 
hev/senk, el.rygg, el. reg lårdel, man.reg av 
leggdel, sprinkeldører h 80 cm bøk, 
madrass 8 cm

Merk at Invacare ScanBeta senger levert i andre størrelser ikke er testet etter NordicRequirement Specifications.

Tekniske data 

Fast side Nedfellbar sidegrind Dører Doble dører 

400 mm høy ✔ ✔ ✔ ✔

800 mm høy ✔ ✔ ✔

DELLEVERANSE 6

1561626_S4

1561624_S3



Notater
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