Bedco Sängryggstöd

Enkel lösning - stor nytta

Trusted Solutions,
Passionate People®

Det elektriska sängryggstödet från Invacare
är avsett för brukarens egen säng i hemmet.
Sängryggstödet är enkelt att montera och använda
och därför även användbart på t ex resan.

Komfort och funktion

Lämpligt för transport

Invacare Sängryggstöd gör det möjligt för brukaren
att enklare ta sig i och ur sängen och ger en behaglig
sittställning vid sittande i sängen samtidigt som
liggkomforten inte försämras då det är helt plant
i nedfällt läge. Sängryggstödet är tillgängligt i tre
storlekar för att uppfylla individuella behov. Rätt
monterat med spännbanden sitter sängryggstödet
stabilt på sängen och tyget gör att madrassen stannar
på plats.

Sängryggstödet är enkelt att transportera
genom sin låga vikt och monteras utan
verktyg i sängen. Sängryggstödet kan
beställas med motor på höger eller
vänster sida , förutom det 120 cm breda
sängryggstödet som har två motorer, en på
varje sida. Sängryggstödet levereras alltid
med 24 volts motor och separat transformator
som passar direkt i nätuttaget.

Egenskaper och tillbehör

Sängryggstödets delar

Transportväska

Sängryggstödets tygöverdrag

Inga lösa delar. Motorn,
manöverdosan och
transformatorenheten sitter ihop.

Sängryggstödets manöverdosa
och transformatorenhet kan
förvaras i en väska som hängs på
sängryggstödet under transport
(tillbehör).

Sängryggstödets struktur gör
att madrassen inte glider och är
lätt att ta av samt tvättbart i 60
grader (tillbehör).

Tekniska data
Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på
vår hemsida, www.invacare.se
Bredd utvändigt/
Ryggstödsvinkel
invändigt

Vikt

Max brukarvikt

Volt

60°

kg
TOTAL PRODUCT WEIGHT

Tvättas

900 mm

950 / 850 mm

70°

10 kg

135 kg

24V

60°

1050 mm

1100 / 1000 mm

70°

10,5 kg

135 kg

24V

60°

1200 mm

1450 / 1200 mm

70°

13 kg

150 kg

24V

60°
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