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Invacare Alegio™NG

Het Auto Contour™ mechanisme van het AlegioNG 
bed zorgt ervoor dat de rugleuning en de 
knieplooifunctie simultaan bewegen, zodat elke schuif- 
of wrijvingskracht wordt vermeden en de gebruiker 
optimaal comfort ervaart. Een ander pluspunt van het 
bed is de hoogteverstelbaarheid van 280 - 800 mm. 
De laagste positie vergemakkelijkt het in en uit het bed 
stappen. De hoogste positie zorgt er dan weer voor 
dat de verzorgers op een optimale en veilige manier 
kunnen werken. 

Opties en accessoires

Auto Contour™ mechanisme 

Zorgt voor een geleidelijke en simultane 
beweging tussen de rugleuning en de 
knieplooiing. Het mechanisme vermijdt dat de 
gebruiker naar beneden glijdt en bovendien 
worden schuif- en wrijvingskrachten 
tegengegaan. 

Flexibiliteit

Het AlegioNG bed wordt standaard 
geleverd met een vierdelige 
matrashouder. Het bed is gemakkelijk 
te monteren in drie verschillende 
standen: met een Auto Contour™ 
systeem, een elektrische knieplooiing 
of een manuele beensteun (= geen 
simultane knieplooiing)

Gemakkelijk transport

Een gemakkelijk te (de)monteren trolley of een speciale 
transportkit (voor volledig geassembleerd bed) zijn beschikbaar 
als opties. Het bed is gemakkelijk te monteren en beschikt 
over een quick release bevestiging tussen de basis en de 
matrashouder. Voor de montage zijn er geen tools noch losse 
onderdelen nodig.

Alle zijhekkens voldoen aan de nieuwe IEC 60601-2-52 
veiligheidsnorm.

Verso II zijhekken (3/4)

Een modern, inklapbaar 
stalen zijhekken.

Britt V houten zijhekken 
over de volledig lengte

Beschikbaar in beuken- 
of kersenhout.

Verlengen in hoogte

Zijhekkens (over de 
volledige lengte) kunnen 
met 150 mm verlengd 
worden in de hoogte.

Verlengkit voor 
matrashouder

Matrashouder kan 
met 150 mm verlengd 
worden. 



Opties en accessoires

Vibeke bedeinde

Gemakkelijk verwijderbaar. 
Compatibel met stalen zijhekkens. 
Beschikbaar in kersenhout.

Susanne bedeinde

Voor zijhekkens over de volledige 
lengte.

Trolley voor transport

Om gemakkelijk te transporteren 
en op te bergen.

Centrale rem

Beveilig de vier wieltjes m.b.v. een 
eenvoudige voetrem. 

Auto Contour™ 

De knieplooiing beweegt simultaan met de 
rugleuning voor een verhoogd zitcomfort.

Elektrische bediening

De rugleuning en de knieplooiing kunnen 
afzonderlijk (manueel) geactiveerd of 
gesynchroniseerd worden.

Twee elektrische functies met manuele 
beenverstelling.

Auto-regressie

Verbeterd zitcomfort, verminderde schuif-en 
wrijvingskrachten. 

Quick release 

Matrashouder gemakkelijk te  
(de)monteren. 

Simultane beweging

Het onderbeengedeelte 
werkt samen met het 
bovenbeengedeelte in een vaste 
beweging.
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Technische gegevens

Framekleur

Invacare AlegioNG

Buitenbreedte1 
Binnenbreedte 

Buitenlengte 
Binnenlengte

Hoogte- 
verstelbaar2 

Verhoudingen 
inlegraam Hoek rugsteun

Hoek 
knieplooiing Hoek beensteun

900 mm 
900 mm

2090 mm 
2110 mm

280 - 800 mm 800-230- 
300-670 mm

0 - 70° 0 - 33°3 0 - 18°

Totaalgewicht

Zwaarste 
gedeelte v/h 

product

78 kg4 SWL 170 kg 
135 kg

35 kgInvacare AlegioNG

Max. gebruikers-
gewicht

1. Zonder zijhekkens

2. Met 100 mm wieltjes

3. Met elektrische knieplooiing

4. Met bedeindes en zonder zijhekkens

Meer uitgebreide voorverkoop informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op  
www.invacare.be. 

Opties en accessoires

Transporttrolley

Om gemakkelijk te 
transporteren en op te 
bergen.

Transportkit

Ontwikkeld om het 
volledig geassembleerde 
bed te transporteren of 
op te bergen.

Optreksysteem

Het optreksysteem is 
verstelbaar in hoogte en 
diepte.

Handbedieningen

Met of zonder 
vergrendeling.

Light grey White beech

Kleuren kunnen enigszins afwijken van het hierboven weergegeven.

NB/  Het bed mag niet gebruikt worden door patiënten 
die jonger zijn dan 12 jaar, of door patiënten wiens 
gewicht gelijk is aan dat van een gemiddelde 
twaalfjarige of lichter. 

Voldoet aan de nieuwe 
veiligheidsnorm, IEC 60601-2-52


