Invacare®

SB® 755 120

Mais espaçosa...

A fiável cama SB755, também é disponibilizada na largura 120 cm oferecendo mais conforto e espaço para
que as pessoas de maiores dimensões (até 200 kg), estejam à vontade para mudar de posição na cama
sem riscos de queda. A cama Invacare SB755 120 é concebida com um encosto com sistema de translação
para maior conforto e prevenção de escaras. As funções do estrado permitem uma posição de “cadeirão”,
ideal para aliviar efeitos de fricção e corte. A cama Invacare SB 755 120 com design contemporâneo
adapta-se harmoniosamente a todos os tipos de ambientes interiores quer no domicílio quer em
instituições. As superfícies lisas permitem uma fácil limpeza e facilitam as desinfeções.

Características e Opções

Encosto com translação
funcionalidade, conforto
aquando da mudança de
posição do tronco, minimizando
os efeitos de fricção e corte.

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

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)

Confortável : para os utilizadores e para os cuidadores

Desmontável e transportável

A cama Invacare SB755 120 foi concebida para limitar os
efeitos de fricção e cisalhamento graças a uma posição
sentada / deitada por inclinação com translação do encosto.
Sempre em busca de novas funcionalidades, propomos,
em opção, na versão 4 funções uma extensão de estrado
de 100 mm do lado da cabeça e dos pés com objetivo de
corresponder às necessidades das pessoas de estatura
grande.

A estrutura da cama foi concebida para facilitar
o transporte e a arrumação pelo facto de ser
fácil de desmontar e montar. As guardas laterais
Verso II ou Britt V da cama Invacare SB755 120
estão em conformidade com a norma 60601-252. Travões independentes, rodas de 100 mm.

Características técnicas
Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare
Inclinação
Portugal.
Medidas Interiores/
Medidas
Regulação em
Exteriores Interiores/Exteriores
altura

SB 755

1200 mm /
1300 mm

2080 mm /
2130 mm

Elevação
dos pés

Trendelenburg /
Anti-Trendelenburg

350-820 mm
Altura total
1600-2070 mm

Estrado

Altura desde a
base até ao chão

Ângulo do
encosto

Elevação das
pernas

negativa abaixo
do estrado

170 mm

0 - 73°

0 - 28°

0° - 16°

810 - 250 270 - 670 mm

Peso max
utilizador
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° - 18°

25º / 14º

200 kg
SWL : 235 kg

Cores do estrado e madeiras
Alumínio
(RAL0154)

Faia

Cerejeira

Até 200 Kg (Produto indicado
para pessoas obesas)

Normas
60601-2-52
(Cama e guardas laterais)

Garantia
2 anos
(Conforme condições habituais)
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