
Oplossingen voor iedereen!

NordBed™ Accessoires

Trusted Solutions,
Passionate People®



Voor de Invacare NordBed range is een breed scala aan accessoires beschikbaar die de mogelijkheid bieden 
om het bed naar behoefte aan te passen. Zo kan een bed worden gecreëerd dat aansluit bij de persoonlijke 
omgeving en individuele wensen van de cliënt.

Deze brochure toont tevens compatibiliteit van bedden, zijhekken en bedeinden.

Bedeinden

Bedeinden Beuken Eiken Omber

Una bedeinden ✔ ✔ ✔
Nora bedeinden ✔ ✔ ✔
Nanna bedeinden ✔ ✔ ✔

Una

Kan in combinatie met volle 
lengte zijhekken, gedeelde 
zijhekken of zijpanelen

Una / Una Low

Kan in combinatie met zijpanelen

Nora 

Kan in combinatie met volle 
lengte zijhekken, gedeelde 
zijhekken of zijpanelen

Nanna

Kan in combinatie met zijpanelen

NordBed 
Accessoires

Een moderne range hoofd-/voetenborden met een huiselijke uitstraling voor iedere smaak en voorkeur. 
Verkrijgbaar in verschillende houtafwerkingen en kleuren. Alle bedeinden zijn eenvoudig afneembaar 
zonder gereedschap.



Zijpanelen

Houten zijpaneel 

Kan in combinatie met Una en 
Nora bedeinden

Zijhekken

Freya

Zijhek, volle lengte in hout
200 cm, 210 cm en 220 cm

Torill Kort - deelbaar 

Instelbaar in 3 hoogtes, 80 cm

Torill Lang - deelbaar 

Instelbaar in 3 hoogtes, 97 cm

Embla

Zijhek, volle lengte in aluminium
200 cm

Embla verlengbaar 

Zijhek, volle lengte in aluminium.
Traploos instelbare lengte 200 - 
220 cm

Houten zijpaneel

Kan in combinatie met Nanna 
bedeinden 
 

Zijhekken kunnen om verschillende redenen worden ingezet: voor valpreventie van de cliënt, voor 
ondersteuning bij het herpositioneren in bed, als transferondersteuning etc.

De Invacare zijhekken kunnen bij deze doelen worden ingezet zonder in te boeten op gezonde 
werkomstandigheden voor de zorgverlener.

Onze range zijpanelen geven een huiselijke uitstraling.



Freya zijhek verhoger 

Freya zijhekken kunnen worden 
verhoogd met 6 cm of 10 cm 
voor veilig gebruik van een hoog 
matras

Embla zijhek verhoger 

Embla zijhekken kunnen worden 
verhoogd met 6 cm of 10 cm en 
verlengd naar 200 - 220 cm

Zijhekken

Zijhek hoezen

Zijhek hoezen 
gepolsterd 

Voor Freya en Embla 
zijhekken

 
Net cover

Voor Freya en Embla 
zijhekken
 

Zijhek hoezen 
gepolsterd 

Voor Freya en Embla 
zijhekken met verhoger

Er is een keuze uit 2 soorten zijhek hoezen. De gepolsterde versie wordt gebruikt om te voorkomen dat 
de cliënt zich verwond. De net versie voorkomt dat de cliënt met arm of been door de openingen van het 
zijhek steekt, zonder dat het zicht van de cliënt wordt ontnomen.

Alle hoezen kunnen op de zijhekken blijven als deze omhoog/omlaag gaan.

Alle hoezen kunnen eenvoudig worden verwijderd en zijn te wassen op 90 graden.

Zijhekken Una Nora Nanna

Freya ✔ ✔

Embla ✔ ✔

Torill ✔* ✔*

* Bedeinden zonder geleiderails voor zijhekken over de volle lengte



Hulpmiddelen voor herpositionering 

Steungreep

H40 x B30 cm

Onze stabiele handgrepen en mobiliteit accessoires bevorderen de onafhankelijkheid van de cliënt door 
hem/haar te ondersteunen bij het zichzelf herpositioneren in bed en bij het veilig in en uit bed stappen.

Steungreep

H40 x B90 cm

Steungreep zwenkbaar

De zwenkbare handgrepen 
maken het mogelijk om de benen 
over de grepen heen te zwaaien 
voordat de greep uitgevouwen 
wordt. Kan enkel of dubbel 
worden gebruikt

Sta-op steun 

Maakt het in en uit bed komen 
eenvoudiger

Zit-op steun   

Ondersteunt de cliënt bij het 
goed rechtop zitten en kan 
ook helpen bij het in en uit bed 
stappen

Papegaai   

Handgreep kan in zowel hoogte 
als diepte worden aangepast

Torill zijhek verlengset Handset houderBuisbedekker

Te monteren op het 
bedframe om de 
verlenging te bedekken

Overige accessoires 

Stootbumper 

Voorkomt dat muren 
beschadigd raken 
wanneer het bed 
verplaatst wordt. Kan 
eenvoudig op het 
bedframe gemonteerd 
worden, zowel aan de 
zijkant als de korte kant

NB. Ook een uitrolmatras en stootwielen behoren tot de mogelijkheden.
Verlengkit +10 cm: beschikbaar op het NordBed Essential



Elektrische accessoires

Handbediening voor Optimo en 
Ultra

Optioneel verkrijgbaar met trend 
/ anti-trendelenburg, alsook 
verlichting onder bed in optie.

LCD Handbediening

Met RememberMe™ 
functionaliteit (Optimo en Ultra)

Handbediening voor Essential 

De standaard handbediening

Er zijn verschillende handbedieningen voor verschillende behoeftes verkrijgbaar voor de NordBed range.

Handbediening voor Essential 

Verkrijgbaar met anti-
trendelenburg en optioneel 
trendelenburg

LED lamp

Mooi, modern ontwerp, laag 
energieverbruik (4W).
Kan worden vastgemaakt aan 
de steungreep bracket op alle 
Invacare bedden in aluminium

Optimo & Ultra
Matras hoogte  cm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Freya (200 cm, 210 cm en 220 cm) 10 - 17 cm

Embla/Embla Verlengd 10 - 17 cm

Freya/Embla zijhek met verhoger + 6 cm 15 - 23 cm

Freya/Embla zijhek met verhoger + 10 cm 19 - 27 cm

Torill Lang/Torill Kort 14 - 19 cm

Essential
Matras hoogte  cm 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Freya (200 cm, 210 cm en 220 cm) 10 - 16 cm

Embla/Embla Verlengd 10 - 16 cm

Freya/Embla zijhek met verhoger + 6 cm 14 - 22 cm

Freya/Embla zijhek met verhoger + 10 cm 18 - 26 cm

Torill Lang/Torill Kort 13 - 18 cm

Verlichting onder het bed 
(optie)

Eenvoudig om het licht aan te 
zetten, Helpt bij valpreventie
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