Invacare®

SB® 755

Bem-estar e Inovação

Em conformidade com a norma
de segurança 60601-2-52
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O desenho original da cama Invacare SB 755 oferece um verdadeiro
conforto ao paciente e à terceira pessoa que o auxilia, seja ao domicilio
ou em meio institucional. A cama SB 755 foi projetada com um kit
de transporte integrado : a base serve de suporte para transporte e
utilizações diversas. Graças a uma construção inovadora da secção
das pernas que regula para uma posição inferior ao plano horizontal
do estrado (dobra dos joelhos e elevação das pernas independentes),
o paciente poderá passar rapidamente da posição deitada para uma
posição chamada de «cadeirão», que oferece maior conforto e garante
uma boa prevenção de úlceras de pressão. Evitando desta forma uma
transferência da cama para uma poltrona.

Invacare®

Conforto único!

Características e Opções avançadas

A cama Invacare SB 755 permite ao
paciente ficar, embora esteja acamado, numa posição chamada de
«cadeirão» : a conceção da regulação das pernas elétrica que desce
abaixo da posição horizontal do
estrado, combinado com inclinação
de encosto com translação incorporada , assegura que o paciente fique
numa posição confortável única, uma
posição sentada na cama sem transferência e descarga das pressões.

A cama SB 755 para além de toda
elétrica e de ser disponibiliada de
série com extensão de estrado,
foi projetada com um design
original combinando o alumínio e a
madeira. Uma gama de cabeceiras
está disponível nas cores Faia ou
Cerejeira. A opção de cabeceira
de madeira Victoria com interior
amovível permite o cuidado rápido
nos pés ou cabeça do paciente.
Opção de bateria em caso de corte
de corrente disponível.

Opções inovadoras

Encosto com sistema de
translação para evitar efeitos
de fricção.

SB® 755

Cabeceira Victoria com parte
interior amovível para facilitar
os cuidados ao nível dos pés
ou da cabeça.

Kit de abaixamento da
altura
De 240 a 700 mm para
pessoas confusas ou de
baixa estatura.

Pendural
Cada parte da cama é
desmontável e pesa menos
que 25 kg.

Extensão do estrado :
100 mm do lado da cabeça +
lado do pés para se adaptar
da melhor forma a vários
tipo de estaturas (versão 4
funções elétricas).

Dimensões
do
estrado
definidos
após
estudos
antropométricos
para
melhorar o conforto na
posição deitada.

Características técnicas

SB 755

900 mm
Largura total
1010 mm

2000 mm

350-820 mm

Comprimento total
Altura total
2130 mm
1600-2070 mm

800 - 260 - Base inferior ao solo
Ângulo do
260 - 680 mm
170 mm
encosto : 0° - 73°

Ângulo da dobra
dos joelhos :
0° - 28°

A cama não deve ser utilizada por
pacientes com idade inferior a 12
anos ou com tamanho equivalente
ou inferior à de uma pessoa de
menos de 12 anos.
SB 755

0° - 16°

0° - 18°

25º acima Peso max. do paciente :Cada secção do
estrado pesa menos
200 kg
de 25 kg
SWL : 235 kg

14º abaixo

Cores do estrado e madeiras

Normas

Garantia

NF EN 1970/AI –
testada pelo TUV /
NF EN 14971

2 anos
contra defeitos
de fábrico

EN NF 60601-2-52
Alumínio

Faia

Cerejeira
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