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NordBed Ultra

Het NordBed Ultra heeft een laagste stand van 
slechts 25 cm:

  Meer veiligheid en minder risico voor mensen die 
de neiging hebben uit bed te vallen

  Voorkomt valverwondingen zonder het gebruik 
van zijhekken, wat een significant voordeel is voor 
mensen met dementie

  Vereenvoudigt het in en uit bed gaan van 
cliënten

  Zorgt ervoor dat ook kleine cliënten beide voeten 
veilig op de vloer kunnen plaatsen wanneer ze uit 
bed opstaan

Up-and-Out™

  Om een veilige en soepele transfer te bieden die 
de onafhankelijkheid en mobiliteit mogelijk maakt, 
kunnen cliënten de Up-and-Out functie met één 
druk op de knop activeren. De bewegende delen 
van het bed passen zich dan automatisch aan naar 
een goede positie om de transfer in en uit bed te 
ondersteunen met minimale schuifkrachten

Design

  Het NordBed Ultra is verkrijgbaar in verschillende, 
moderne stijlen, houten afwerkingen en kleuren. 
Afhankelijk van eisen en persoonlijke smaak kan het 
NordBed Ultra worden uitgerust met zijpanelen, 
zijhekken en meer

Het innovatieve NordBed Ultra 

Cliënten in een zorginstelling hebben hulpmiddelen nodig om hun noden te realiseren. Vooral diegenen die 
afhankelijk zijn van anderen en mensen met dementie. Voor hen is het NordBed Ultra de perfecte keuze, 
vanwege de vele aanpassingsmogelijkheden. Dit bed heeft daarnaast een huiselijke uitstraling, ideaal voor 
het creëren van een thuisgevoel binnen een zorginstelling. De geavanceerde ingebouwde auto-regressie 
vermindert schuifkrachten aanzienlijk wanneer de cliënt in zittende positie wordt gebracht. NordBed 
bevordert de mobiliteit, maakt onafhankelijkheid mogelijk en voldoet aan de gebruikersbehoeften. Dit 
maakt het NordBed Ultra een goed zorgbed is voor zowel cliënten als zorgverleners.

ErgoMove technologie
Het Invacare NordBed Ultra beschikt over ErgoMove technologie om de 
cliënt comfortabel vanuit een liggende positie naar een actieve, zittende 
positie en weer terug te brengen met één druk op de knop. In een 
actieve zitpositie kan de cliënt eenvoudig eten, drinken en lezen, terwijl 
tegelijkertijd een goede drukverdeling mogelijk is.

De volgorde van beweging helpt de cliënt in de juiste positie te blijven en 
niet naar het voeteneinde te glijden. In combinatie met de ingebouwde 
auto-regressie zorgt dit voor aanzienlijk minder schuifkrachten en een 
betere drukverdeling wanneer de cliënt in een zittende positie wordt 
gebracht. Deze intuïtieve eigenschap vermindert de noodzaak om 
cliënten te herpositioneren, wat minder handen aan het bed vereist. De 
geoptimaliseerde lengte van de secties van het inlegraam zijn vastgesteld 
naar antropometrische waarden, waardoor deze voor de meeste 
volwassenen geschikt zijn.

Veiligheid, onafhankelijkheid en mobiliteit

 PATENT AANGEVRAAGD



Geoptimaliseerde lengte 
van de inlegraam secties   

    Naar antropometrische waarden, voor 
extra comfort

25 cm laagste stand 
    Met standaard wielen van 10 cm 
voor veilige transfers en vergrote 
valpreventie

    RememberMe™:  
• Programmeerbare LCD handbediening 
• ErgoMove en Up-and-Out kunnen naar individuele 
behoeften worden aangepast

    Geïntegreerde inlegraamverlenger 
• 10 cm extra bij het hoofd- en voeteneind voor 
langere cliënten

    Anti-Trendelenburg en optioneel Trendelenburg  
• Ondersteunt zorgverleners bij het herpositioneren 
van de cliënt in bed 
• Eenvoudig om druk te verdelen

    Verlichting onder het bed 
• Eenvoudig om het licht aan te zetten 
• Valpreventie 

Aanvullende eigenschappen

Perfect voor allerlei cliënten

4 EXCLUSIEVE  
EIGENSCHAPPEN 

ErgoMove technologie 
    Brengt de cliënt naar een comfortabele 
zittende positie en weer terug naar 
een liggende positie zonder dat hij/zij 
geherpostioneerd hoeft te worden

  Vermindert schuiven

Up-and-Out
    Voor veilige en soepele transfers

    Ondersteunt het ergonomisch bewegen
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   De lage transferhoogte biedt een veilige omgeving voor mobiele mensen

   Dit bed kan op verschillende manieren worden geconfigureerd:

• Om eruit te zien als een traditioneel bed
• Om goed in een huiselijke omgeving te passen voor goede herkenning
• Met een reeks zachte hoezen (hoge/lage textuur) voor een huiselijke vertrouwde en veilige omgeving
• Verlichting onder het bed om het risico op verwondingen bij de cliënt te minimaliseren tijdens het in 

en uit bed stappen



NB:  Het bed moet niet gebruikt worden voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar of bij cliënten bij wie lichaamsafmetingen 
kleiner zijn dan een gemiddeld iemand van 12 jaar oud.

Technische gegevens 

Meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief gebruikshandleiding, kunt u vinden op onze 
Invacare-website.

Buitenbreedte 
Binnenbreedte 

Buitenlengte 
Binnenlengte 

Hoogte- 
verstelling 

Afmetingen 
inlegraam 

Vrije ruimte 
onder het bed 

Heuphoek 

NordBed Ultra 100 / 90 cm 213 / 200 cm 25 - 85 cm 80-17-30-65 cm 15 cm 49°

Beensteun- 
hoek 

Anti-
Trendelenburg / 
Trendelenburg 

Max. gebr. 
gewicht 

Totaal gewicht 
(zonder 

bedeinden) 

Zwaarste 
onderdeel van 
het product 

Wasbaar in 
wasmachine 

NordBed Ultra 19° +/- 15° 200 kg 105 kg 55 kg Ja

Handbediening 
Eenvoudig te herkennen kleuren 
voor cliënten met verminderd zicht

   De belangrijkste knoppen, die het meest gebruikt 
worden, hebben duidelijk herkenbare kleuren. Deze 
kleuren zijn gekozen in samenwerking met experts

   Bij het kiezen van een functie lichten alle knoppen op 
wanneer er een knop wordt ingedrukt. Dit zorgt voor 
eenvoudige herkenning overdag en 's nachts

   Voor een simpele selectie zijn de belangrijkste 
knoppen bovenaan de handbediening geplaatst en 
de verstellingseigenschappen zijn onder de up/down 
knoppen geplaatst

   De handbediening is standaard vergrendelbaar

Frame kleur 

Grijs 
aluminium

Houtwerk 
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