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CONFORTO
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Trusted Solutions,
Passionate People®

Família Norbed
Optimo

A família NordBed Optimo é composta por camas articuladas, ideais para ambientes domiciliários
e institucionais. Oferecem várias funções fáceis de usar, para promover autonomia, conforto e
facilidade de mobilização ao utilizador. Com a tecnologia inovadora ErgoMove, a prevenção das
úlceras por pressão fica garantida. Com comandos intuitivos as camas NordBed Optimo garantem
um manuseamento fácil, não apenas para o utilizador, mas também para o cuidador. A cama NordBed
Optimo 120 cm, oferece mais espaço para utilizadores opulentos e/ou responde às necessidades dos
utilizadores que necessitam, por diversas razões, de mais espaço no leito.

Tecnologia ErgoMove
A cama articulada Invacare NordBed Optimo
incorpora a função ErgoMove que leva o
utilizador a passar da posição deitada para uma
posição sentada ativa, muito confortavelmente,
carregando apenas num botão. A posição
sentada ativa é ideal para fazer as refeições
e para a leitura. A função Ergomove garante
uma boa distribuição dos pontos de pressão.
O utilizador permanece na mesma posição
durante a sequência do movimento e não
desliza para o fundo da cama. Combinado com
o sistema de translação incorporado no estrado
que fornece mais espaço entre a secção central
e o encosto, a Ergomove permite uma melhor
adaptação do corpo e reduz significativamente
as forças de fricção.

Up-and-Out™
Para garantir uma transferência segura e suave,
favorecendo a independência e a mobilização,
os utilizadores podem usar a função de
Up-and-Out com o simples toque de um botão.
Automaticamente o estrado ajusta-se para uma
posição, que irá ajudar na transferência para fora
da cama.
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CARACTERÍSTICAS
EXCLUSIVAS

Função ErgoMove
Leva o utilizador a passar da
posição deitada para uma
posição sentada ativa muito
confortavelmente.
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Fácil
manuseamento
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Larguras de
estrado
Disponível na largura
de 90 cm e 120 cm

Desmontagem
simples para facilitar a
arrumação e transporte
(ideal para aluguer)
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Up-and-Out
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Em conformidade com as
dimensões antropométricas para
aumentar o conforto

Facilita as
transferências

Dimensões do estrado
otimizadas

Design
Estilo e acabamentos
modernos em tons de faia
clara (outras tonalidades estão
disponíveis sob consulta)

Características adicionais
 otalmente elétrica
T
• Todas as funções de elevação e articulação do
estrado (inclinação de costas, dobra dos joelhos e
elevação de pés) são ativadas eletricamente através
do comando.
Extensão de estrado
• 10 cm de extensão de estrado no total para
acomodar pacientes de estatura alta. (Em caso
de necessidade de ativar a extensão do estrado e
de necessidade de guardas laterais terão que ser
escolhidas as guardas laterais extensíveis Lne)

Anti-Trendelenburg e Trendelenburg
• Ajuda a mobilização
• Alivia a pressão
L
 uz noturna
• Fácil acesso
• Aumenta a segurança
• Previne quedas

Características chave e benefícios
C
 omando intuitivo
•

Os botões do comando que serão usados com mais frequência,
possuem cores facilmente identificáveis. Essas cores foram
escolhidas em colaboração com especialistas

•

Para ajudar o utilizador na seleção de uma função, todos os
botões acenderão quando qualquer botão é pressionado, para
melhor utilização de dia e de noite.

•

Para uma utilização facilitada, os botões de funções
pré-definidas ficam na parte superior do comando e as funções
de ajuste para cima e para baixo ficam na parte inferior.

•

O comando é bloqueável de série

F
 ácil de manusear
A NordBed Optimo 90 cm pode ser desmontada em 5 partes.
Nenhuma das partes pesa mais do que 20 kg, garantindo facilidade
de manuseamento. A NordBed Optimo pode ser facilmente
fornecida e transportada em espaços estreitos e pelas escadas,
favorecendo as condições de trabalho.
A montagem e desmontagem da NordBed Optimo é fácil e intuitiva,
podendo a cama ser desmontada e colocada na sua base para ser
movida sem esforço de um lado para outro. A NordBed Optimo
120 cm pode ser desmontada em três partes e colocada num kit de
transporte para facilitar as deslocações. Esta característica também
poderá facilitar o negócio do aluguer de camas articuladas.

F
 acilidade de higienização/ desinfeção
A cama Norbed Optimo pode ser fornecida (opcional) com estrado
totalmente lavável possibilitando inclusive a lavagem em autoclave.
Esta característica também poderá facilitar o negócio do aluguer de
camas articuladas.

Família Norbed
Optimo

Apresentamos a Família
NordBed Optimo
A família Norbed Optimo está disponível em vários tamanhos,
capacidades de peso e configurações para responder às principais
necessidades dos utilizadores em ambientes institucionais e
domiciliários.

Nordbed Optimo 90
Promove independência e
facilita a mobilidade

Desmontável
em:

Peso
máximo
utilizador:

Peso da
parte mais
pesada:

5 partes

200 kg

24 kg

3 partes

250 kg

70 kg

Nordbed Optimo 120
Promove independência
e facilita a mobilidade.
Acresce ainda espaço e
conforto para utiizadores
mais opulentos.

Várias funções e configurações estão disponíveis para responder às principais necessidades dos cuidadores e utilizadores.

Características técnicas
Para mais informação sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da
Invacare Portugal.

Largura
Interior/
Exterior

Comprimento
Interior/
Exterior

Regulação em
altura

Dimensões
estrado

Altura solo/
base

Ângulo do
encosto

NordBed
Optimo 90

100 / 90 cm

213 / 200 cm

32 - 81 cm

80-17-30-65

15 cm

0 - 70°

NordBed
Optimo 120

130 / 120 cm

15 cm

0 - 70°

cm
213 / 200 cm

32 - 81 cm

80-17-30-65
cm

Ângulo das
pernas

Elevação de
pernas/pés

AntiTrendelenburg /
Trendelenburg

Peso máximo
utilizador

Peso total

Parte mais
pesada

NordBed
Optimo 90

0 - 49°

0 - 19°

+/- 15°

200 kg

100 kg

24 kg

NordBed
Optimo 120

0 - 49°

0 - 19°

+/- 15°

250 kg

130 kg

70 kg

Nota: A cama não deve ser utilizada por utilizadores com idade inferior a 12 anos ou com tamanho equivalente ou inferior à de
uma pessoa de menos com 12 anos

Cor da
estrutura

Cinza claro

Tel: 225 193 360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Acabamento Madeiras

Tom de faia
claro

Tom de
carvalho
claro (Sob
consulta)

Tom de
carvalho
escuro (Sob
consulta)

Branco
(Sob
consulta)

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio
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