
Uma cama hospitalar moderna

A cama Invacare ScanBed 910, totalmente lavável para evitar 
contaminações, reúne as vantagens mais procuradas para o apoio e 
conforto das pessoas acamadas, e ainda características ergonómicas 
que permitem uma assistência facilitada por parte dos prestadores de 
cuidados.
A ScanBed 910 oferece funções inovadoras como por exemplo a 0

função sincronizada activada pelo "botão verde" do comando, que 
permite comandar em simultâneo o encosto e articulação dos joelhos 
reduzindo desta forma forças de pressão e efeitos de fricção.

ScanBed ™

 910

Em conformidade 
com a norma

IEC 60601-2-52
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ScanBed ™

 910

Pensada para todas as necessidades

individuais

A cama Invacare ScanBed 910 foi desen0 -
volvida em estreita colaboração com as
autoridades sanitárias dinamarquesas,
atendendo às necessidades dos hospi-
tais modernos. A altura variável desde
o estrado até ao chão foi aumentada
comparativamente a outros modelos.
Tem uma regulação máxima de 83 cm e
miníma de 38 cm, para garantir transfe-
rências do utilizador seguras.

Indepêndencia e elevado conforto

para o utilizador

O estrado de 5 secções com inclinação 
de encosto e função de "botão verde"
permite ao utilizador activar as funções
do estrado para conseguir uma posição
de máximo conforto sem necessitar de
assistência por parte dos cuidadores.
A activação da articulação do estrado
através do botão verde minimiza as forças
de deslizamento e fricção. Aproveitando
a função de anti-trendellenburg integrada
também no botão verde, o utilizador irá
ficar melhor posicionado ainda e sentirá
maior conforto.

Flexibilidade e segurança

Com a ScanBed 910 não faltará0

segurança nem confiança, pois estas
duas características foram estudadas com
prioridade aquando do desenvolvimento.
A ScanBed 910 é disponibilizada com0

guardas laterais, um comando à distância
inovador que permite uma assistência ao
utilizador mais personalizada e segura.

Algumas funções da cama poderão
ser bloqueadas para maior segurança.
A cama ScanBed 910 é totalmente0

soldada, poderá ser lavada à mão ou
à máquina para responder da melhor 
forma aos procedimentos de limpeza e
de descontaminação. 

Comando para o utilizador

Comando com função de "botão 
verde“ para activar movimen-
tos em simultâneo por forma a
conseguir uma posição sentada
confortável.

Comando para o cuidador

Permite as mesmas funções que
o comando standard, permite
bloquear algumas funções, acti-
var a função de trendelenburg e
Anti-trendelenburg.

Características e Opções

Protecções laterais. Protecções de cantos.
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A segurança da cama ScanBed 910 está  comprovada - estabilidade e durabilidade asseguram um tempo0

de vida longo e isento de problemas.

Pendural

A pega pode ser ajustada em 
altura e em profundidade.

Suporte de soro

Poderá ser colocado no orificio
que também serve para aloja-
mento do pendural ou fixo ao
estrado da cama.

Cabeceiras

As cabeceiras podem ser removidas
rapidamente para facilitar o trabalho
dos cuidadores, principlamente em
caso de paragem cardíaca.

Apoio de cabeça

O encosto incorpora, de série, 
um apoio de cabeça que
aumenta o conforto do utilizador.

Tabuleiro rebatível

Muito prático para colocação de
objectos ou documentação.

Cesto para colocação dos pro-
cessos/relatóios de exames etc.

Extensão em altura de guardas laterais

Poderão ser necessárias para utilizar com colchões de 13 a 30 cm.

Características e Opções

Invacare®

ScanBed ™

 910

Extensão de estrado em comprimento

Poderá ser necessário aumentar o comprimento da cama em 30 cm 
para o caso do utente ser de estatura mais alta.
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Características técnicas

ScanBed 910

Elevação dos pés:
0 - 22°

Medidas 
Interiores/ 
Exteriores:

800 / 940 mm
850 / 990 mm

Medidas Interiores/ 
Exteriores:

2000 / 2160 mm
2050 / 2210 mm

Estrado:
835 - 280 -
335 - 560 / 

610 mm

0° - 74°
Ângulo do encosto

ScanBed 910

Regulação em
altura:

380 - 830 mm
Altura total:

1590 - 2040 mm

Altura desde a base até
ao chão: 170 mm

Peso total da cama:
135 kg

Estrutura da cama e Cabeceiras 

Branco Azul

NB/ A cama não pode ser utilizada por 
utilizadores com idade igual ou inferior a 
12 anos ou por utilizadores com estatura 
equivalente a pessoas com idade igual ou 
inferior a 12 anos.

Trendelenburg: 
14°

Anti-Trendelenburg: 
8°

28° 
(ângulo negativo-
abaixo do nível do 
estrado) (Posição 

de cadeirão)

0° - 33°
Elevação das 

pernas

ScanBed ™

 910

SWL 300 kg
Peso max. do 

utilizador: 200 kg

225


