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3 aos 12 anos

A cama Invacare ScanBetaNG pediátrica possui um estrado  de 1600 X G

700 mm, é conforme às recomendações de segurança : altura miníma 
do estrado de 300 mm, 3 funções eléctricas, nenhum espaço existente 
superior a 60 mm.
O comando pode ser bloqueado  para garantir a segurança da criança.
Com vários tipos de guardas laterais e outros acessórios à escolha, a 
cama pode ser personalizada ao máximo.
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Cor do estrado e Madeiras

Comando com função de
bloqueio : segurança

Guardas de madeira bi-partidas
180º cor de faia, altura 400 a
800 mm.

Guardas laterais em madeira
articuladas 180º code de faia ,
altura 400 a 800 mm.

Protecção espuma 30 mm com 
resguardo de algodão para 
guardas laterais e cabeceiras.

Kit segurança para bloqueio das
guardas laterais.

Características técnicas

Opções e Configurações

Uma única palavra chave : ergonomia !

O estrado é regulável em altura de 300 a 
850 mm : Isto assegura a segurança das 
crianças e pode ainda lhes permitir uma 
certa autonomia. A regulação em altura 
ajuda os cuidadores de saúde a prevenir 
dores de costas.
2 alturas de cabeceiras estão disponíveis 
: altura 400 a 800 mm. 

Elevada segurança é a prioridade

Em conformidade com as recomenda-
ções de segurança sanitária previstas
por associações europeias (como a 
AFSSAPS) as dimensões do estrado 
foram estabelecidas com base em estu-
dos antropométricos afim de otimizar 
o conforto das crianças. Disponível em 
3 funções eléctricas, travões indepen-
dentes ou centralizados, é configurável 
graças a vários tipos de guardas laterais 
e outros acessórios.

Garantia 2 ANOS

Kit de autocolantes decorativos :
vários temas à escolha como 
passáros, rãs, trator, fadas e
tatuagem coração.
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Largura total
780 mm

Comprimento total 
1680 mm

670-150-
220-520 mm

Altura estrado
300-850 mm

Ângulo do encosto
0°-73°

Ângulo dobra dos 
joelhos
0°-31°

0°-24° Carga máxima total 100 kg
Peso máximo utilizador 

70 kg

Largura do
estrado
720 mm

Comprimento 
estrado

1600 mm
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