
När bekvämlighet är viktigt

Invacare®   SB® 755



Invacare SB 755

Kombinationen bekvämlighet för brukaren med 
lätthanterlighet, logistik och säkerhet gör Invacare  
SB 755 idealisk för hem- och sjukhemsmiljöer. SB 755  
erbjuder maximal ligg- och sittkomfort genom att 
minimera friktionen då sängbottnen tillsammans 
med ryggtillbakaföringen kan ställas in efter 
brukarens individuella behov. Genom den unika 
sängbottenuppbyggnaden kan SB 755 även snabbt 
anpassas för extra långa brukare. Detta, tillsammans 
med ett stort urval av tillbehör ger många fördelar 
för både brukare och olika personalgrupper. SB 755 
uppfyller kraven i den nya sängstandarden IEC  
60601-2-52 genom opartiska tester av TÜV.

Egenskaper och Tillbehör

Ryggtillbakaföring 

Ökad komfort för 
brukaren med mindre 
sjuvkrafter och friktion.

Optimerade längder

Ökad komfort för alla brukare med optimerade 
längder på sängbottens alla delar.

Förlängningsbar 
sängbotten

Kan förlängas med 10 cm  
i huvud- och bendel. 
Sängen förlängs enkelt 
med 5, 10, 15 eller 20 cm 
för att passa brukarens 
behov.

Lätt att hantera 

Nu kan vi även erjbuda en maskintvättbar SB 755 WIP vilket gör 
sängen ännu lättare att sköta. Montering och demontering görs 
enkelt utan verktyg på samtliga modeller av SB 755. Om modell 
SB 755 D väljs är sängen delbar och kan  transporteras i delar på 
sänglyften, vilket förenklar transport och lagring. SB 755 D kan 
rullas direkt från bil och in till brukaren, och ingen del av sängen 
väger mer än 25 kg.

Säkerhet är nyckeln

Som alltid har Invacare säkerhet som 
nyckelord. Alla SB 755-modeller samt alla 
olika grindar uppfyller, och är opartiskt 
testade efter alla krav i sängstandarden 
IEC 60601-2-52. De integrerade 
sänggrindarna klarar alla en madrasshöjd 
på upp till 18 cm. Om ännu högre madrass, 
eller kombination av madrasser, används 
kan grindförhöjning + 15 cm användas, 
som klarar en total madrasshöjd på 33 cm.

Brukarens välbefinnande är vår ledstjärna

SB 755 har ett flertal funktioner för att säkra optimal sitt- och 
liggkomfort och kan levereras med aluminium eller trälattor i 
sängbotten. SB 755 har en vidareutvecklad ryggtillbakaföring, 
som reducerar friktion och därmed risken för trycksår, 
optimerade längder på respektive del av sängbottnen 
samt en bendel som går att sänka under och höja högt 
över horisontalplan, helt individuellt. Invacare strävar efter 
att uppfylla alla brukares behov och sängbotten är därför 
integrerat förlängningsbar upp till 10 cm i både huvud- och 
bendel för att möta långa brukares behov.



Egenskaper och Tillbehör

Enkel att förvara och transportera

Sängens delar, madrass och tillbehör kan lagras 
direkt på sänglyften genom specialkrokarna, vilket 
innebär att lagring och transport blir enklare.  
SB 755 D behöver begränsad lagringsyta på detta 
sätt.

Sänggrind Scala 2

Fällbara metallgrindar 
i tre olika höjder för 
madrasshöjder på 15, 20 
och 29 cm.

Trälångsida

Passar till Olivia sänggavel. 
Kan användas tillsammans 
med metallgrind Scala 2 
eller stöd-/vändhandtag. 
Finns i ljus ek och bok.

Grindförhöjning +15 cm

Monterbar 
förhöjningsribba som 
höjer sänggrinden med 
15 cm. För madrasshöjd 
upp till 33 cm.

Sänggavel Olivia

Används tillsammans med 
trälångsida. Finns i ljus ek 
och bok.

Sänggavel Victoria

Borttagbar mittpanel. 
Finns i bok, ljus 
ek, körsbär och 
vitpigmenterad bok.

Sänggavel Sophie

Finns i bok, ljus 
ek, körsbär och 
vitpigmenterad bok. Finns 
även i sänkt version  
(90 cm).

Grindskydd  

Polstrat eller i nät som 
kan sitta kvar då grinden 
sänks. Grindskydd 
finns även till förlängda 
sänggrindar.

Sänggrind Britt V 

Trägrind i standardlängd  
samt även förlängd, 
+10 samt + 20 cm. 
För madrasshöjd upp 
till 18 cm. Finns i bok, 
ljus ek, körsbär och 
vitpigmenterad bok.

Sänggrind Line/Line 
förlängningsbar

Aluminiumgrind 
i standardlängd  
samt teleskopiskt  
förlängningsbar 200-220 
cm. För madrasshöjd 
upp till 18 cm. Finns i 
bok, ljus ek, körsbär och 
vitpigmenterad bok.

Sänggavel Susanne 

Finns i bok, ljus 
ek, körsbär och 
vitpigmenterad bok. 
Finns även i sänkt 
version (90 cm).

Sänggavel Anita 

Finns i bok, ljus ek och 
körsbär. Finns även i 
sänkt version (90 cm).

Trälångsida

Passar till sänggavel 
Victoria, Sophie, Susanne 
och Anita. Finns i bok, 
ljus ek,  körsbär och 
vitpigmenterad bok.



Tekniska data

SB 755 

SB 755 XL 
1050 mm

SB 755 XL 
1200 mm

Utvändig bredd 
Invändig 

bredd/rek 
madrassbredd

Utvändig längd  
Invändig längd

Sängbotten  
höjdinställnig

Sängbotten  
indelning Ryggstödsvinkel Lårdelsvinkel

950/1000 mm 
850/900 mm

1150 mm 
1050 mm

1300 mm 
1200 mm

2130 mm  
2080 mm 

Rek 
madrasslängd: 

2000mm

Sängbottenhöjd 
250-860 mm 
beroende på 
hjulalternativ

800 - 260 -  
260 - 680 mm 0 - 73° 0 - 28°

Bendelsvinkel 
under 

horisontalplan

0 - 16° 0 - 18°SB 755, 
SB 755 XL

Bendelsvinkel 
över 

horisontalplan

Ytterligare information om denna produkt och dess tillbehör, så som t.ex. manualer finns på vår hemsida, www.invacare.se

Viktigt!  Sängen skall inte användas av brukare under 12 år eller av 
brukare vars kroppsstorlek motsvarar en 12-åring eller mindre utan att 
en individuell dokumenterad utprovning sker av eventuella risker.

Frihöjd under 
sänglyft

150 mm

under: 25°  
över: 14°

Vinkel 
under/ över 

horisontalplan

SWL 235 kg 
200 kg

Max brukarvikt

25 kg

Tyngsta  
separata del 
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Ramfärg och träslag

SB 755 - SE - 01/2017

KörsbärAluminiumgrå Bok

Väligen notera 
att färgerna 
kan variera  
något från de 
som visas  till 
vänster.

Uppfyller kraven i IEC 60601-2-52

Vitpigmenterad 
bokLjus ek

Bariatric use

Egenskaper och Tillbehör

Olika manöverdosor

Standard manöverdosa 
eller Invacare Soft 
Control som båda 
har grön knapp för 
automatiskt sittläge.

Lyftbåge   

Lyftbåge i två versioner, 
fast läge och svängbar. 
Handtaget kan anpassas 
både i höjd- och djupled.

Centralbroms

Finns med hjulstorlek 80, 
100, 125 och 150 mm. 

Stödhandtag svängbart

Det svängbara 
stödhantaget kan 
användas vid vändning i 
säng eller som extra hjälp 
vid urstigning från säng.

200 kg  
(SB 755D)

Kan 
maskintvättas

För samtliga tillbehör och mer fördjupad information, vänligen se broschyren Sängtillbehör


