
practico alu SCC

Perfect afgestemd op de verpleging.

Het intelligente verpleegbed met SMART Care Control®



Het intelligente verpleegbed

//  Uitgerust voor SMART Care Control

//  Programmeerbare bedfuncties

//  In hoogte verstelbaar van 25 - 80 cm

//  Ergonomische rugleuning ter ondersteuning   
 van  een fysiologische zithouding

//  Bedverlenging zonder gereedschap tot 220 cm 
 inclusief verlenging van de bedhekken

Het practico alu SCC is op intelligente verpleging  

afgestemd. Het combineert alle vereisten van een modern 

en goed uitgedacht verpleegbed – en brengt extra  

intelligentie met zich mee. Het innovatieve verpleegbed 

practico alu SCC is reeds op de SMART Care Control- 

technologie voorbereid. 

U kunt de practico alu SCC in een handomdraai met 20 cm verlengen – 
geheel zonder vervangende onderdelen en uiteraard zonder gereedschap.

SMART Care Control is ontworpen voor gebruik met diverse 
sensorsystemen die relevante gegevens verzamelen en draadloos 
verzenden.

Het ergonomische ligvlak ondersteunt een fysiologische zithouding bij 
een verhoogde positie van het bovenlichaam omdat er flexie optreedt in 
het heupgewricht.



De practico alu SCC is voorbereid op actuele en toekom-

stige ontwikkelingen en biedt u optimale voorwaarden voor 

intelligente, toekomstgerichte verpleging.

De practico alu SCC is uitbreidbaar:

Aanvullende sensoren kunnen op een later tijdstip ook in 

het systeem worden geïntegreerd, waardoor de intelligente 

functies van SMART Care Control continu kunnen worden 

verbeterd. 

Draadloos onderhoud op afstand

SMART Care Control maakt gebruik van gevestigde draad-

loze technologie voor veilige gegevensoverdracht. 

De SMART Care Control technologie maakt het mogelijk 

om de technische functionaliteit van de bedbesturing  

regelmatig te laten controleren door onderhoud op afstand. 

Dit geldt ook voor de basisuitvoering zonder sensoren.  

Dit bespaart u tijd en beschermt uw investering.

Investeringszekerheid op de lange termijn

Het practico alu SCC – het eerste 
verpleegbed dat verkrijgbaar 
is met de toekomstbestendige 
SMART Care Control-technologie.



Een bed voor elke gelegenheid: practico alu SCC

//  Programmeerbare   
 bedfuncties 

//  Intelligent  
 LED-verlichtingssysteem

//  Talrijke ontwerp- en  
 uitvoeringsvarianten

// Uitbreidbaar met diverse  
 sensorfuncties

// Voor moderne, toekomst- 
 gerichte zorg

Intelligent verlichtingssysteem:
De LED-technologie in de leeslamp en de vloer-
verlichting is geïntegreerd in de bedelektronica en 
kan via de handbediening worden aangestuurd. 
Dit maakt een eenvoudige en veilige bediening 
mogelijk. Oriëntatie voor de patiënt. Zonder extra 
netaansluiting en zonder wirwar van kabels!

Programmeerbare bedbesturing
Voorkeursbedposities – en, indien nodig, het 
blokkeren van ongunstige instellingen – kunnen 
voor elke bewoner afzonderlijk worden opge-
slagen en ingesteld. Met de handbediening kan 
de bewoner ook zelf zijn lighouding binnen de 
gedefinieerde limieten wijzigen. 

Modern, elegant ontwerp:
De practico alu plus biedt ook diverse  
eindstukken naar keuze, zoals elegante 
hout-aluminiumcombinaties en massiefhouten
eindstukken. Elk eindstuk is verkrijgbaar met 
beddengoedopbergruimte en wandafstand- 
houders.

Drukverlagend, zuinig, hygiënisch:
Het flexibele lattenbodemsysteem ripolux® neo 
kan zonder gereedschap aan individuele  
bewoners worden aangepast en creëert  
drukverlagende ligvlakken met optimale ventila-
tie en een lange gebruiksduur: Ideaal voor grote 
en kleine, zware en lichte patiënten.

Ontwerp en functie in perfecte harmonie:
De stabiele wielbekleding is elegant ontworpen 
en doordacht met een centrale remhendel voor 
de gelijktijdige, veilige vergrendeling van alle vier 
de dubbele zwenkwielen.



Intelligente extra module: Het SMART Care Control System

SMART Care Control combineert individuele, op sensoren gebaseerde monitoring van bewoners met 

draadloze meldingsfuncties en specifiek programmeerbare bedfuncties. Met overzichtelijke informa-

tie en doordachte signaleringsfuncties stelt de SMART Care Control App het verzorgend personeel in 

de mogelijkheid op de van toepassing zijnde situatie te reageren en zo tijd en moeite te besparen.

// Op sensoren gebaseerd bewakingssysteem

// Snel overzicht van alle bedden in de    
 wooneenheid met tablet en smartphone app

// Individueel programmeerbare en  
 op de situatie van toepassing zijnde signale  
 ringsfuncties

// Autonomie en veiligheid  
 voor bewoners 

// Het werk vergemakkelijken voor zorgverleners

Door de grafische weergave van alle gegevens uit  

bedsensoren en -technologie, biedt SMART Care Control 

een uitstekend overzicht – draadloos overal in huis.

SMART Care Control biedt individueel configureerbare

3 soorten gespreide berichten

•  Eenvoudig bericht als statusrapport in de app 

•  Stil alarm als aanwijzing op de smartphone

•  Directe verpleegkundige oproep d.m.v. het  

 oproepsysteem in de instelling

Het SMART Care Control System vangt de gegevens van de bedsensor en technologie op een beveiligde server in uw instelling en maakt deze 
gemakkelijk toegankelijk vanaf elke plek in huis via de smartphone en tablet app.



 Hermann Bock GmbH 
Nickelstraße 12 
33415 Verl
Duitsland

 Telefoon: +49 (0)5246 9205-0 
Telefax: +49 (0)5246 9205-25
E-mail: info@bock.net 
Internet: www.bock.net

Wilt u meer informatie? 

Meer informatie over de practico alu SCC is  

gemakkelijk te vinden op het internet. U hoeft alleen 

maar de weergegeven QR-code te scannen en u 

komt automatisch op onze website terecht.

Wilt u persoonlijk met ons praten? 

Advies krijgen?

U kunt ons toegewijde team telefonisch of per e-mail 

bereiken. Neem gewoon contact met ons op!
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