Soft Tilt™ 2.0

Innovativt vendesystem – verdifull
Trusted Solutions,
støtte ved forflytning og posisjonering
Passionate People®

Soft Tilt 2.0

Invacare Soft Tilt er et unikt, innovativt
vendesystem utviklet for automatisk vending
og reposisjonering av bruker, samt for å hjelpe
pleiepersonalet ved daglig stell av bruker.
Soft Tilt er enkel å montere på sengene SB755,
NordBed og Etude Plus. Den beveger seg smidig
sammen med sengens bevegelige deler og
madrassen.
 utomatisert trykkavlastning som forebygger
A
trykksår
 orenkler pleiearbeidet, ideelt for pleiere som
F
jobber alene
Økt komfort for bruker og pleier

Automatisert og manuell
trykkavlastning og forflytning
Soft Tilt består av to vinger som monteres langs pleiesengens liggeflate. Hevingen av vingene gjøres
enten manuelt ved bruk av håndkontroll eller et automatisert program. Ved behov for automatisert og
kontinuerlig trykkavlastning brukes en programmerbar kontrollboks. Soft Tilt kan programmeres til å
automatisk heve pasienten i ulike intervaller og vinkler.

Forenkler pleiearbeidet

Komfort og sansestimulering

Soft Tilt kan betjenes av én pleier alene. Ved
hjelp av håndkontrollen kan vingene heves
opptil 80°. Dette gjør det enkelt å komme til
med forflytningshjelpemidler, sette på seil eller
slynge, og utføre personlig pleie. Soft Tilt kan
også brukes til å gi støtte ved inn- og utstigning
av sengen. Brukeren kommer seg fra liggende
til stående posisjon med minimal anstrengelse.
Dette beskytter pleieren mot potensielle
belastningsskader i ryggen.

Soft Tilts automatiserte bevegelser er svært stille
og smidige. Bevegelsene er sansestimulerende
og gir en beroligende effekt. Dette gjør at Soft
Tilt bidrar til en behagelig og uforstyrret søvn.
Ved automatisk innstilling kan vingene heves til
maks. 40°, slik at brukerens sikkerhet og komfort
ivaretas.

Egenskaper og tilbehør

Komfortabel, automatisert
trykkfordeling
Når Soft Tilt er innstilt på et automatisert
program, skjer endringen i posisjon på en
måte som gir god støtte og komfort: før
den første vingen heves til ønsket posisjon
(maks. 40°), heves vingen på motsatt
side en anelse. Når ønsket posisjon er
oppnådd, går denne vingen tilbake til
horisontal posisjon.

Følger liggeflatens bevegelser

30 min

5 sec

Soft Tilt er enkel å montere og følger
liggeflatens bevegelse på en svært smidig
måte. Dette sikrer god posisjonering av
brukeren og gir verdifull hjelp i forbindelse
med forflytning.

A

30 min

B

Programmerbar
kontrollboks

5 sec

Kontrollboksen leveres med ett
forhåndsprogrammert autoprogram. I tillegg kan man lage to
individuelt tilpassede programmer.
De lagrede programmene kan
aktiveres med kun ett tastetrykk.

Manuell betjening
Når Soft Tilt styres manuelt ved bruk av
håndkontrollen, kan vingene heves opp til 80°.
Dette gir mulighet for enklere håndtering av bruker,
for eksempel i forbindelse med pleie og ved bruk av
forflytningshjelpemidler.

Sansestimulering
Soft Tilt kan programmeres til å
vende liggeflaten rolig fra side til
side mens begge vingene er hevet.
Denne “vugge”-funksjonen kan
virke beroligende.

Enkel håndkontroll
Den brukervennlige
håndkontrollen gjør det enkelt å
styre Soft Tilt manuelt.

Trekk
Blått trekk med elastiske stropper
som sikrer at madrassen holdes på
plass. Kan maskinvaskes på 80°.

Soft Tilt 2.0 - kompatibel med Invacare-senger

NordBed-familien:

Invacare® SB 755

Invacare® NordBed Optimo,
Invacare® NordBed Ultra

Invacare® Etude Plus

Tekniske data
Se www.invacare.no for brukermanual og mer informasjon om produktet.

80°
Maks. vinkel i
manuell modus

Soft Tilt

80°

Maks. vinkel i
automatisert
modus

Tidsintervall i
automatisert
modus

40°

0–180 minutter

Maks. brukervekt

116–165 kg*

Tyngste
enkeltdel

Vask av trekk

18 kg

80°

SWL 145–185 kg*
Samsvarer med IEC 60601-2-52
* Maks. brukervekt avhenger av hvilken seng Soft Tilt brukes sammen med. Se brukermanualen til Soft Tilt for mer informasjon.

Stål-farge

NB: Sengen må ikke benyttes av pasienter under 12 år eller pasienter med
kroppsstørrelse tilsvarende 12 år eller yngre.
Soft Tilt er produsert av GDV Technology på vegne av Invacare.

Produkt

Art. nr.

SOFT TILT 2.0 NORDBED

1651469

SOFT TILT 2.0 SB755

1651473
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