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Invacare har ett brett sortiment av tillbehör, vilket erbjuder möjlighet att anpassa de flesta sängar 
till aktuellt behov. Möjlighet finns att välja olika gavlar och sänggrindar, allt för att kunna designa 
sängen efter smak och behov.

Sänggavlar

Långsidor

Trälångsida 

Passar till sänggavel Victoria, Sophie, Susanne 
och Anita. Finns i bok, ljus ek, körsbär och 
vitpigmenterad bok. Finns i standardlängd, + 10cm 
och +20 cm, både för normalhög och sänkt gavel.

Trälångsida 

Passar till Olivia sänggavel. Kan användas 
tillsammans med Scala 2 sänggrind eller stöd-/
vändhandtag. Finns i ljus ek och bok. Finns i 
standardlängd, + 10 cm och + 20 cm.

Sängtillbehör

Sänggavel Victoria

Borttagbar mittpanel. 
Finns i bok, ljus 
ek, körsbär och 
vitpigmenterad bok. 
Bredd 85/90 cm. Kan 
användas i kombination 
med sänggrind Line eller 
Britt V.

Sänggavel Sophie

Finns i bok, ljus 
ek, körsbär och 
vitpigmenterad bok. 
Bredd 85/90 cm. Finns 
även i sänkt version 
(90 cm). Kan användas 
i kombination med 
sänggrind Line eller  
Britt V.

Sänggavel Anita

Finns i bok, ljus 
ek, körsbär och 
vitpigmenterad bok. 
Bredd 85/90 cm. Finns 
även i sänkt version 
(90 cm). Kan användas 
i kombination med 
sänggrind Line eller  
Britt V.

Sänggavel Susanne

Finns i bok, ljus 
ek, körsbär och 
vitpigmenterad bok. 
Bredd 85/90/105/120 
cm. Finns även i sänkt 
version (90 cm). Kan 
användas i kombination 
med sänggrind Line eller 
Britt V.

Sänggavel Susanne/
Anita

Finns i boknatur och 
bredd 90 cm. Kan 
användas i kombination 
med sänggrind Line eller 
Britt V.

Sänggavel Olivia

Används tilsammans med 
trälångsida. Finns i ljus ek 
och bok. Kan användas 
tillsammans med Scala 
2 sänggrind eller stöd-/
vändhandtag. 

Samtliga sänggavlar har hakbeslag och monteras/demonteras enkelt utan verktyg. Sänggavlarna passar till 
SB755/750/400/440.



Sänggrindar

Sänggrind  Line

Aluminiumgrind i standardlängd för madrasshöjd 
upp till 18 cm. Finns i bok, ljus ek, körsbär och 
vitpigmenterad bok.  Passar till sänggavel Victoria, 
Sophie, Susanne och Anita. 

Grindförhöjning + 15 cm

Monterbar förhöjningsribba som höjer sänggrinden 
med 15 cm. För madrasshöjd upp till 33 cm. Två 
olika utföranden, passande till Line och Britt V.

Sänggrind Line Förlängningsbar

Aluminiumgrind, teleskopiskt förlängningsbar 
200-220 cm. För madrasshöjd upp till 18 cm. Finns i 
bok, ljus ek, körsbär och vitpigmenterad bok. Passar 
till sänggavel Victoria, Sophie, Susanne och Anita. 

Sänggrind Britt V

Trägrind i standardlängd samt även förlängd, + 10  
och + 20 cm för madrasshöjd upp till 18 cm. Finns i 
bok, ljus ek, körsbär och vitpigmenterad bok. Passar 
till sänggavel Victoria, Sophie, Susanne och Anita. 

Samtliga sänggrindar uppfyller standard IEC60601-2-52

Sänggrind  
Scala Basic 2

För madrasshöjd upp till 
15 cm.

Sänggrind  
Scala Medium 2 

För madrasshöjd upp till 
20 cm.

Sänggrind  
Scala Decubi 2

För madrasshöjd upp till 
29 cm.

Sänggrind  
Scala Basic Plus 2

Sänggrind med 
snabbkoppling. För 
madrasshöjd upp till  
15 cm. 

Fällbara sänggrindar i metall. 



Grindskydd

Grindskydd polstrat till 
sänggrind Line och Britt V

Finns som normalpolstrat 
och dubbelpolstrat i 
längderna standard och 
förlängd + 10 samt + 20 
cm. Kan sitta kvar på 
grinden när denna sänks. 
Tvättbart i 90 grader. 
Färg duvblå.

Grindskydd polstrat till 
fällbar metallgrind

Finns som normalpolstrat 
och dubbelpolstrat. Kan 
sitta kvar på grinden när 
denna sänks. Tvättbart i 
90 grader. Färg duvblå.

Grindskydd till 
grindförhöjning + 15 cm

Heltäckande grindskydd 
som spänns olika hårt 
beroende på om det är 
monterat på Line eller 
Britt V. Tvättbart i 90 
grader. Färg duvblå.

Grindskydd i nät till säng- 
grind Line och Britt V

Finns i längderna 
standard och förlängd 
+ 10 samt +20 cm. Kan 
sitta kvar på grinden när 
denna sänks. Tvättbart i 
60 grader. Färg vit.

Stöd- och vändhandtag

Stöd- och vändhandtag med snabbkoppling i 5 olika längder och 2 olika höjder

Kan användas som hjälp vid vändning i säng samt vid i/urstigning till/från säng. Finns i färgerna beige och 
alu-silver. Storlekar från vänster till höger: H25xB80 cm, H40xB30 cm, H25xB30 cm samt H40xB50 cm  
(ej i bild).

Stödhandtag svängbart

Det svängbara 
stödhandtaget kan 
användas vid vändning i 
säng eller som extra hjälp 
vid urstigning ur säng. 
H16xB34 cm innebär att 
handtaget inte hindrar 
benen att passera ovanför 
handtaget. Finns i beige 
och alu-silver. 

Situp-stöd

Används som hjälp för 
att komma upp helt i 
sittande samt som extra 
hjälp att komma ur 
sängen. Kan monteras 
på hö/vä sida i fotänden. 
Finns i beige och 
alu-silver. 

Uppresningsstöd

Används som eget stöd 
vid förflyttning till/från 
säng, till/från rullstol/
rollator eller till stående. 
Passar i sängbottens 
lyftbågshylsor på hö/vä 
sida. Finns i beige och 
alu-silver. 

Stöd - och vändhandtag 
Octave med 
snabbkoppling

Kan användas som hjälp 
vid vändning i säng 
samt vid i/urstigning 
till/från säng. H40xB30 
cm. Passar till Octave 
sängen. Finns i alu-silver.



Lyftbågar

Lyftbåge

Kan användas för att 
underlätta vård och 
förflyttning i säng. Kan 
ställas in i höjd- och 
längdled. Finns i beige 
och alu-silver.

Lyftbåge Octave

Kan användas för att underlätta vård 
och förflyttning i säng. Kan ställas in i 
höjd- och längdled. Finns i silver.

Lyftbåge svängbar

Svängbar parallellt med sängens 
långsida och till ca 20 grader 
från huvudände. Lämplig vid t.ex 
användning av taklyft. Handtaget kan 
ställas in i höjd- och längdled. Finns in 
beige och alu-silver.

Övriga tillbehör

Avståndsstöd

Skyddar väggar och elektriska 
kontakter från ofrivillig skada. Kan 
placeras på sängramens kort- eller 
långsida. Olika utföranden beroende 
på sängmodell. Finns i beige och 
alu-silver.

Alternativa hjulstorlekar

Ett flertal olika hjulstorlekar 75 - 150 
mm, separat eller centralt låsbar 
broms som alternativ. Riktningsspärr 
kan erbjudas till 100, 125 och 150 mm 
hjul.

Lågbyggnadssats

75 cm, separat låsbara 
hjul. Finns i beige 
och alu-silver. Passar 
SB755/750.

Täcksidor vid 
förlängning

Skydd för sängram vid 
förlängning av säng. 
Olika längder beroende 
på förlängning 5, 10 och 
16 cm. Finns i beige eller 
alu-silver. 

Förlängningsdelar till 
Etude

Finns i 10 samt 20 cm. Ger 
ett madrassmått på 210 
resp 220 cm.

Förlängningsdel Octave

Finns i 10 cm. Placeras i 
huvud- och/eller fotände. 
Ger madrassmått på 210 
eller 220 cm.

Begränsningsbygel 
bendel

Förhindrar bendelen på 
SB755/750 att komma 
under horisontalplanet. 
Färg beige eller 
alu-silver. Teleskopiskt 
ställbar 85-120 cm.



Övriga tillbehör

Hörnstolpar Pia II

Används vid montering 
av integrerade 
sänggrindar Line/Britt V 
på Octave.

Grindlås

Enkel fixering/låsning 
av grinden när oavsiktlig 
användning av grinden 
skall förhindras. Passar 
alla modeller av 
integrerade sänggrindar.

Transportbeslag till 
Etude

Kompletta beslag för 
transport och förvaring/
lagring av Etude sängen. 
Två olika modeller, en för 
Etude Classic och en för 
Etude Plus.

Transportvagn

För lagring och 
transport av 85/90 
cm breda sängar.

Transportvagn

För lagring och 
transport av 
samtliga 85-120 cm 
sängar.

Filtstöd 

Placeras i fotänden 
för att avlasta tryck 
från täcket på 
benen/fötterna.

Fäste för 
droppställning  

Fäste för 
droppställning för 
lyftbågshylsa eller 
långsida.

Droppställning

Kan fästas i 
sängbottens 
lyftbågshylsor på 
hö/vä sida eller 
fästas i långsidan 
(fästen ingår ej).

Manöverdosa HB85 och 
HL85

Passar till 4-motors 
SB755/750. HB85 är 
standard. Med HL85 
kan varje funktion låsas 
individuellt.

Manöverdosa HB75 och 
HB74

HB75 passar 4-motors 
SB755/750. HB74 
passar till 3-motors 
SB750/400/440. 

Manöverdosa Soft 
Control

Funktionsbaserad 
manöverdosa med 
lättryckta knappar. 
Passar till 3- och 
4-motors SB750/755.

Manöverdosa HL85 till 
Octave

Varje funktion på HL85 
kan låsas individuellt.

Alternativa manöverdosor

Ledningshållare

För effektiv upphållning 
av manöverdosans sladd 
och/eller nätsladden från 
hjulet när sängen flyttas. 



Alternativa manöverdosor och andra elektriska tillbehör

Manöverdosa för 
reumatiker 

RA-manöverdosa med 
lättryckta knappar.

Sänglarm 

Alarmet kan anpassas till individuella 
behov. Finns i standard och 
epileptikerfunktion. Passar till de flesta 
sängar. 

IR-sändare

Sändare som används 
tillsammans med 
IR-mottagare.

Förgreningskabel

Kan användas vid behov 
av två manöverdosor. 

IR-mottagare (utan 
sändare)

Mottagare samt 
förgreningskabel för 
anslutning av standard 
manöverdosa.

Hållare för manöverdosa

Hållare för manöverdosa 
för att underlätta 
åtkomst. Olika versioner 
beroende på modell. 

Sänglampa LED

Kan monteras i hörnhylsan på 
alla Invacare sängar. Mycket låg 
strömförbrukning (4W). Finns i 
aluminium. 

Batterienhet 

Att  användas som 
batteribackup.  Sängen 
kan levereras förberedd 
med extra uttag för 
batterienhet. Installeras i 
efterhand. 

Förlängningskabel

2,5 m lång 
förlängningskabel till 
manöverdosa. 

ACP box

Erbjuder möjligheten att 
stänga av en eller flera 
funktioner i sängen. 

Manuell sänkningsdosa

Kan användas till att 
sänka/höja sängen och 
övriga motorfunktioner 
när det inte finns någon 
annan ström. Kopplas 
direkt till aktuell motor i 
sängen. 
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Invacare SB® 755, SB® 400

1. Endast för 90 cm

Övrigt

Matbordsbricka

Stabil matbordsbricka passande 
sängbredd 85 och 90 cm. Placeras på 
de integrerade grindarna. Kan även 
användas som avlastningsyta vid 
vårdarbete.

Säng-/läsbord Pausa

Höjdställbar 72-116 cm. 
Vinklingsbar skiva. Max 
belastning 10 kg. 

Säng-/läsbord Sonnet Basic

Stabilt säng-/läsbord. Höjdställbart 
65-100 cm. Avlastningshylla samt 
vinklingsbar skiva i sex lägen. Max 
belastning 20 kg.

Sängbord Sonnet Dual

Mat-/lässkivan kan vinklas och anpassas 
i höjd från 75-105 cm beroende på 
behov och kan ändras från höger till 
vänster sida om bordet. Två lådor, 
ett skåp och en hylla. Finns i bok, ljus 
ek, körsbär och vitpigmenterad bok. 
Maxbelastning 6 kg.

Sängryggstöd elektriskt

För användning i vanlig 
säng. Finns i bredderna 
85, 90, 105 och 120 
cm. Se även separat 
broschyr.

Sängbord Sonnet Combi

Matskivan kan anpassas i höjd från 
31-93 cm och kan enkelt ändras från 
höger till vänster sida om bordet. En 
låda, ett skåp och två hyllor. Finns i bok, 
ljus ek, körsbär och vitpigmenterad 
bok. Alla horisontella ytor är gjorda av 
plastlaminat. Maxbelastning 4 kg.

Sänggrindar Sänggavlar

Victoria
Sophie

Susanne
Anita

Sophie sänkt1

Susanne sänkt1

Anita sänkt1 Olivia

Line / Line 
Förlängningsbar / 
Britt V / Britt V 
Förlängd

x x

Scala Basic 2 / 
Scala Basic Plus 2 x x x

Scala Medium 2 x x x

Scala Decubi 2 x x x

Uppfyller kraven i IEC 60601-2-52

Invacare Etude® Plus (Low)

Sänggrindar Etude Plus

Line / Line Förlängningsbar / 
Britt V / Britt V Förlängd 1 x

Scala Basic 2 x

Scala Basic Plus 2 x

Scala Medium 2 x

Scala Decubi 2 x

Invacare Octave®

Sänggrindar Sänggavlar

Line
Passar 
Octave 

sänggavlar

Line Förlängningsbar

Britt V

Britt V Förlängd


