
Invacare®  SB® 755

Høj sikkerhed og optimal komfort
En kombination af enkel håndtering og stor sikkerhed gør Invacares 
SB 755 perfekt egnet til brug i hjemmeplejen og på plejeinstitutioner.
SB 755 tilbyder optimal komfort med en ideel siddeposition, der 
minimerer risiko for sår som følge af tryk, shear og friktion. SB 755 
kan enkelt indstilles således at individuele behov tilgodeses. 
SB 755 tilbyder endvidere en unik mulighed for at forlænge 
liggefladen i både hoved og benende, hvilket gør SB 755 velegnet 
også til høje borgere.
SB 755 egenskaberne løser reelle udfordringer i hverdagen og sikrer 
derved ultimativ komfort og velbefindende for borgeren.
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Enkel, let og korrekt håndtering 

I takt med at kravene til god 
hygiejne i sundhedssektoren stiger 
- stiger kravene til vaskeanlæggenes 
ydevene. På baggrund af dette 
tilbyder Invacare, som option, en 
version af SB 755, der kan vaskes, 
også i fremtidens vaskeanlæg - vi 
er stolte af, at kunne dokumentere 
dette! Der er lagt særlig vægt på 
enkel montering og demontering af 
SB 755 med henblik på at lette 
transport og opbevaring mest muligt. 
SB 755D kan adskilles og delene 
kan opbevares på understellet, 
som således kan køres direkte fra 
transportbil til værelse. 

Sikkerhed - et ultimatum

Hos Invacare er sikkerhed prioriteret 
højest. Alle Invacares senge og 
sengeheste, standard længde og 
forlænget, lever op til de skærpede 
sikkerhedskrav i IEC 60601-2-52. 
Invacares sengeheste er forstærkede 
uden at gå på kompromis med 
ergonomiske og plejetekniske behov. 
Vores omfattende gavlprogram 
inkluderer bl. a. gavle der kan aftages 
selvom disse er kombineret med 
integrerede sengeheste.Komfort er vores ansvar

SB 755 tilbyder flere specielle 
egenskaber, der sikrer en enestående 
siddeposition og minimerer risiko 
for sår som følge af tryk, shear 
og friktion. Disse egenskaber 
omfatter blandt andet, en fortrinlig 
ryglænstilbageføring, en optimal 
liggefladelængde og en bensektion, 

der kan sænkes under horisontal 
niveau.
Invacare ønsker at tilgodese alle 
borgere og SB 755 tilbyder derfor 
integreret liggefladeforlængelse på 
5 eller 10 cm, i både hoved- og 
benende (i alt 20 cm), særligt gavn 
for høje borgere.

Ryglænstilbageføring
Optimal komfort for borger, 
når ryglænet eleveres 
- minimerer shear og 
friktionskræfter.

Integreret forlængelse af 
liggefladen
Successiv forlængelse af 
hoved og benende - SB755 
kan således forlænges med 
5, 10, 15 eller 20 cm for at 
imødekomme individuelle 
behov. 

Egenskaber og tilbehør

Liggefladeinddeling
Optimal inddeling af 
liggefladens dele i henhold til 
antropometriske målinger - 
øget komfort.

Lameller
Frit valg mellem lameller i 
træ eller aluminium - alt efter 
ønske.
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Egenskaber og tilbehør

Victoria gavle
Aftagelig gavl - leveres i bøg, 
kirsebær, Isoblond og lys eg, 
til 850 og 900 mm brede 
senge. Kompatibel med Line 
sengeheste.

Sophie gavle
Leveres i bøg, kirsebær, 
Isoblond og lys eg, til 850 
og 900 mm brede senge. 
Kompatibel med Line og 
Britt V sengeheste.

Piggy gavle
Aftagelig gavl (til seng med 
u-profiler) - leveres i bøg, 
Isoblond og lys eg, til 850 
og 900 mm brede senge. 
Kompatibel med Scala 2  
metalsengeheste.

Olivia gavle
Kan anvendes sammen 
med trælangside og Scala 2 
sengeheste. Leveres i lys eg 
og bøg, til 850 og 900 mm 
brede senge.

Susanne gavle
Leveres i bøg, kirsebær, 
Isoblond og lys eg, til 850 
og 900 mm brede senge. 
Kompatibel med Line og 
Britt V sengeheste.

Anita gavle
Leveres i bøg, kirsebær og lys 
eg, til 850 og 900 mm brede 
senge. Kompatibel med Line 
og Britt V sengeheste.

Britt V, integrerede senge-
heste i træ
Leveres i 2000, 2100 og 
2200 mm længder. Leveres 
i bøg, kirsebær, Isoblond og 
lys eg.Tilladt madrashøjde: 
180 mm.

Line / Line forlængbar inte-
grerede sengeheste
Leveres i bøg, kirsebær 
og Isoblond. Tilladt 
madrashøjde: 180 mm.

Scala 2 - sengeheste
Sideværts sammenklappelige 
sengeheste - leveres i 3 højder 
der tillader madrashøjder på: 
15 cm, 20 cm og 29 cm.

Træ-langside
Placeres på sengens langside. 
Anvendes sammen med 
Victoria gavle. Leveres i bøg, 
kirsebær, Isoblond og lys eg.

Træ-langside
Kan anvendes sammen med 
Scala 2 sengeheste. Leveres i 
bøg og lys eg.

Sengegalge
Håndgreb kan tilpasses i 
både højde og dybde

Valg mellem flere håndbe-
tjeninger:
Invacare standard håndbe-
tjening, låsbar håndbetje-
ning eller Soft Control, en 
funktionsbaseret håndbetje-
ning - alle med "grøn-knap" 
funktion.

Svingbart støttegreb
Det svingbare støttegreb 
tilbyder god hjælp til borgeren, 
som skal op at stå. Kan 
anvendes enkelt eller parvis.

Centralbremse
Med trædevenlig pedal 
til såvel aktivering som 
deaktivering af bremsen. 
Kan leveres til 100, 125 og 150 
mm hjul.

Emma gavle
Aftagelig gavl - leveres i bøg, 
kirsebær, Isoblond og lys eg, 
til 850 og 900 mm brede 
senge. Kompatibel med 
Scala 2 metalsengeheste. 
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Tekniske data

SB 755

0° - 16° 
Minimum vinkel 
under vandret

Udvendig  
bredde: 

950 / 1000 mm 
Indvendig  
bredde: 

850 / 900 mm 

Udvendig længde:  
2130 mm 

Indvendig længde: 
2080 mm 

Madras: 2000 mm

Mål på  
liggefladedele: 

800 - 260 -  
260 - 680 mm

0° - 73°  
Rygvinkel

Højdeindstilling: 
350-820 mm 
Total højde: 

1600-2070 mm 

Frihøjde:  
170 mm

SWL 235 kg 
Max. brugervægt 

200 kg

Stel- og træfarve

Aluminium grå Bøg

NB/  SB 755/SB 755D må ikke anvendes af børn under 12 
år eller af patienter, hvis kropsstørrelse svarer til en 
normal 12 årig, eller mindre.

1/  Den vaskbare model, leveres som option til 
standardmodellen.

25° (Vinkel over 
vandret) 

14° (Vinkel under 
vandret)

0° - 18° 
Benstøtteløft

0° - 28° 
Lårvinkel

Isoblond bøg Kirsebær

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Denmark
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Produktets tungeste 
del: 25 kg

Bariatrisk

Egenskaber og tilbehør

SB 755 Bred  
1050 mm 
 
 
 

SB 755 Bred  
1200 mm

Udvendig  
bredde: 1150 mm 

Indvendig bredde:  
1050 mm 

 

Udvendig  
bredde: 1300 mm 
Indvendig bredde:  

1200 mm

Udvendig  
længde:  
2130 mm 

Indvendig længde:  
2080 mm 

Madras: 2000 mm

Udvendig  
længde:  
2130 mm 

Indvendig længde: 
2080 mm 

Madras: 2000 mm

Mål på  
liggefladedele: 

800 - 260 -  
260 - 680 mm 

 

Mål på  
liggefladedele: 

800 - 260 -  
260 - 680 mm

0° - 73°  
Rygvinkel 

 
 
 

0° - 73°  
Rygvinkel

Højdeindstilling: 
350 - 820 mm 

Total højde: 
1600 - 2070 mm 

 

Højdeindstilling: 
350 - 820 mm 

Total højde: 
1600 - 2070 mm

Frihøjde:  
170 mm 

 
 
 

Frihøjde:  
170 mm

0° - 28° 
Lårvinkel 

 
 
 

0° - 28° 
Lårvinkel

Godkendt i 
henhold til IEC 

60601-2-52

Enkel at opbevare og transportere
SB 755D's dele, madras og tilbehør kan opbevares på 
understellet. Dette forenkler transport og minimerer pladsen 
til opbevaring.

Dokumenteret  
maskinvaskbar1

Lys eg
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