
AtuAlizAdA

Em conformidade com  
norma de segurança  

IEC 60601-2-52

Invacare®

Sonata ®

Sonata ®

Mais robusta, mais bonita !
Todos nós sabemos que passar uma boa noite é fundamental para 
nos sentirmos bem. A nova cama Sonata da Invacare vai com certeza, 
proporcionar-lhe sonhos tranquilos !
Segurança e conforto é o que poderá sentir ao deitar-se na cama nova 
Invacare Sonata. Ela foi atualizada por forma a responder à nova norma 
de segurança IEC 60601-2-52. Os tubos principais do estrado foram 
reforçados, uma barra transversal foi acrescentada na parte superior do 
estrado para oferecer maior robustez à cama e trazer maior segurança 
e conforto ao utilizador.
A Sonata, agora com um visual mais moderno, pintada de cor 
cinza, pode ser personalizada com um leque de opções variado para 
responder às  necessidades do utilizador ou cuidador e a qualquer tipo 
de ambiente seja para uso domiciliário ou institucional.



Modular

Oferecemos a possibilidade de escolha 
entre um leque variado de opções 
(cabeceiras, pernas e tipo de mecanismo 
para movimentação do estrado) para 
responder de uma forma personalizada 
às necessidades de todos.
A flexibilidade da cama Invacare Sonata 
permite ainda a troca dos componentes 
no futuro (como p.ex. trocar o mecanismo 
manual por um eléctrico).

Facilidade de montagem

A cama Sonata não podia ser mais 
fácil de montar graças aos componentes 
leves e portáteis.
O estrado desmontável em 2 partes as 
pernas e cabeceiras fáceis de colocação, 
asseguram a possibilidade da cama 
Sonata poder ser montada por uma 
pessoa só.

Conforto Personalizado

Para atender às necessidades de cada 
utilizador relativas a conforto e boa 
postura, a Sonata está disponível com 
estrado de 2 ou 4 secções. Poderá 
escolher: entre um estrado de 2 ou 
4 secções, com ripas de metal mais 
higiénico, de fácil lavagem e limpeza 

ou de madeira, entre um mecanismo 
de movimentação de estrado manual 
ou eléctrico para maior autonomia e 
conforto, entre variados tipos de 
cabeceiras e pernas dependendo do 
ambiente e necessidades do utilizador 
ou cuidador.

Sonata com estrado,4 secções, 
tripartido manual, com cabecei-
ras Valeria com pernas com rodí-
zios incoporadas, de fácil fixação 
no estrado (sem ferramentas).

Sonata com estrado eléctrico, 
ripas de metal, pernas reguláveis 
em altura com ponteiras, 
cabeceiras Vibeke, guardas 
laterais Verso II.

Características e Opções

Invacare®

Sonata ®

Sonata com estrado,4 secções, 
tripartido manual, com cabecei-
ras Sabrine, com pernas com 
rodízios.



Movimentação sincronizada 
da secção inferior do estrado
Dobra os joelhos e eleva os pés 
em simultâneo.

Estrado 4 secções 

Sonata ®

Ripas metálicas ou de madeira

Características e Opções 

Pernas com regulação 
em altura (37,5 - 57,5 cm)  
(3 níveis)
Com ou sem rodízios.

Pernas fixas sem regulação 
em altura
Com ou sem rodízios.

Comando eléctrico
1 função eléctrica para estrado 
com 3 secções ou 2 funções 
eléctricas para estrado com 4 
secções.

Manivelas para estrado 
manual
1 manivela para estrado com 
duas secções ou 2 manivelas 
para estrado 4 secções.

Guardas laterais Verso II
Guardas rebatíveis de metal. 
Em conformidade com a norma  
IEC 60601-2-52.

Pendual com base 
(Fornecido com pega igual à do 
pendural fixação à cama).

Pendural
A pega do pendural pode 
ser ajustada em altura e 
profundidade.

Rodízios
De alumínio 100 mm ou 125 mm.
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Dados técnicos

Sonata Ângulo encosto : 
0 a 72º

Largura exterior*:
900 mm

Largura interior:
890 mm
Colchão : 

 até 900 mm

Comprimento 
exterior*:
2080 mm

Comprimento 
interior:

2010 mm
Colchão :  

até 2000 mm

Altura estrado /  
chão com pernas  

fixas : 
Sem rodízios : 

500 mm

Dimensões de  
estrado :

2 secções : 
680, 1270 mm

4 secções : 
680, 240,  

320, 680 mm

Sonata
Ângulo dobra dos 

joelhos
0 a 30º

2 secções : 41 kg
4 secções : 48 kg

kggkgkg

Elevação dos pés 
15º máximo

SWL 170 kg

Cor da estrutura e tom da madeira

  *  Nota : A medida pode variar 
dependendo da configuração da cama

** Nota : Rodízios 100 mm

Cinza RAL0152 Faia

NB/  A cama não pode ser utilizada 
por pacientes com idade inferior 
a 12 anos ou com tamanho 
equivalente ou inferior à de uma 
pessoa de menos de 12 anos.

Os produtos, acessórios e características acima apresentados podem 
sofrer actualizações / alterações sem aviso prévio

Cerejeira

Altura estrado /  
chão com pernas 

reguláveis em altura e 
sem rodízios : 

360, 430, 500 mm
Com rodízios** :

490, 560, 630 mm 

Valeria Nadine Sabrine VibekeNG

Tom da madeira Faia laminada Faia laminada Faia/Cerejeira Cerejeira

Compatíveis com Verso ✔ ✔ ✔ ✔
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