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As guardas de 
madeira Bella, 
fornecidas de série 
com a cama, cor de 
faia, são muito fáceis 
de montar.

Opções e Características

Comando 

Com função de 
elevação do encosto, 
articulação dos 
joelhos, elevação em 
altura do estrado e 
trendelenburg.

Características técnicas

Invacare Accent

Medidas Interiores 
/ Exteriores 

Medidas 
Interiores/Exteriores

Regulação em 
altura Estrado

Ângulo do  
encosto

Ângulo dobra 
dos joelhos

Função de 
trendelenburg 1

900 mm 
1020 mm

2240 mm 
2080 mm

400 - 800 mm 800 - 230 - 
300 - 670 mm

0 - 70° 0 - 24°

11°

Peso total

64 kg

Cor do chassi e tom da madeira

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

Segurança e simplicidade são as características chave da cama 
Accent. A cama articulada Accent oferece um design simples e 
adaptável a qualquer tipo de ambiente interior. A Accent é uma 
solução económica que satisfaz a maior parte das necessidades de 
uma pessoa acamada. Possui funções, de elevação e articulação 
do estrado, elétricas assim como função de trendenlenburg e 
anti-trendenlenburg. As dimensões do leito asseguram máxima 
comodidade. Com as cabeceiras, paineis externos para maior 
discrição dos motores e guardas laterais em tom de faia a cama 
Accent integra-se facilmente em ambientes domiciliários e unidades 
de cuidados continuados.

Pendural

Opção que ajuda 
o utilizador a 
reposicionar-se na 
cama.

Invacare Accent

Peso max 
utilizador

Parte mais 
pesada 

SWL 180 kg 
145 kg

17 kg

1. A opção de Anti tredelenburg/trendelenburg  só pode ser ativada sob supervisão médica

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.

Cinzento

Económica, fiável e segura 

Apesar de ser uma solução 
muito acessível economicamente 
a Accent é uma cama fiável 
e segura. Foi concebida com 
materiais de elevada qualidade e 
responde à norma de segurança  
IEC 60601-2-52.

Redução das forças de 
deslizamento e fricção 

As dimensões do leito foram 
estudadas antropometricamente 
por forma a responder a vários 
tamanhos de utilizadores. 
Aquando da articulação do leito, 
o utilizador não sente tantas 
forças de deslizamento e fricção 
que habitualmente provocam as 
úlceras e desta forma sente-se 
mais confortável na posição 
deitada ou mesmo sentada.

Faia

Invacare Accent com 
Anti trendelenburg


