practico ultra low 9,5/80
Nieuwe denkwijzes voor barrièrevrije verpleging

Perfect afgestemd op de verpleging.

Nieuwe afmetingen in hoogteverstelbaarheid
– ideaal voor bewoners en verzorgers
De practico ultra low 9,5/80 kan zeer dicht bij de grond worden verlaagd: In de ultra-lage positie van slechts 9,5 cm
wordt op een moderne manier gegarandeerd dat
valincidenten worden voorkomen, waarmee de bewoner
bewegingsvrijheid wordt geboden. Bovendien versterkt
het binnen handbereik hebben van een vloeroppervlak het
gevoel van veiligheid en zekerheid van de bewoners.
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De practico ultra low 9,5/80 maakt ook het dagelijkse leven van
het verplegend personeel gemakkelijker: In de ultra-lage positie
kunnen de anders gebruikelijke extra veiligheidsmaatregelen, zoals het
leggen van valmatten, achterwege blijven. Bovendien ondersteunt dit
speciaal ontworpen bed de bewoners in hun eigen mobiliteit en maakt
het voor hen gemakkelijker om zelfstandig in en uit te stappen.

// Betrouwbare manier voor het voorkomen van
valincidenten
// Glijden in plaats van vallen
// Zelfbepaald, vrij liggen
// Rugsparend, gezond werken

De lighouding dichtbij de vloer van slechts 9,5 cm biedt onrustige
patiënten veiligheid – geheel zonder beperkende maatregelen.

De stabiele hefzuiltechnologie maakt het mogelijk om naar een
rugsparende werkhoogte van 80 cm te gaan voor de dagelijkse verzorging.

Zelfbepaald liggen – met veiligheid en maximaal comfort

De practico ultra low 9,5/80 biedt een uitstekende functionaliteit en kan
niet alleen als laag bed worden gebruikt, maar ook als flexibel
comfortabel verpleegbed dat aan alle eisen voldoet.

De barrièrevrije, ultra-lage positie met verzonken bedhekken maakt het
voor veel bewoners ook mogelijk om na het onbedoeld uitglijden
zelfstandig naar het bed terug te gaan.

Vooral onrustige bewoners profiteren van de veiligheid die de practico
ultra low biedt: In de slaap- en rustpositie dicht bij de vloer op een hoogte
van slechts 9,5 cm is het risico op letsel door het per ongeluk
uitglijden uit bed vrijwel uitgesloten.

De mobiliteit van 80 tot 9,5 cm met vooringestelde stops bij de in- en
uitstaphoogte van 37,5 cm en extra veiligheidsstops op 27,5 en 15,5 cm
biedt bewoners en verzorgers het grootst mogelijke comfort en veiligheid.

De geïntegreerde bed- en bedhekverlenging tot 220 cm kan in een
handomdraai worden uitgetrokken.

Ergonomisch en functioneel ligvlak voor een variabele instelling van
verpleeg- en comfortabele posities

Typ 31

De practico ultra low 9,5/80 is
verkrijgbaar in verschillende
uitvoeringen en eindstukvarianten en liften en stahulpmiddelen kunnen onder het
bed worden gereden.

Typ 32

De technische voordelen in één
oogopslag:
// Hoogteverstelling: 9,5 tot 80 cm
// Hoge dwars- en zijwaartse stabiliteit
van het bed
// Veilige werkbelasting: 220 kg
// Externe afmetingen: 102 x 240 cm
// Soepel lopende dubbele zwenkwielen
(ø100 mm) met geïntegreerde
wandafstandhouders

Typ 33

// Nieuw ergonomisch ligvlak
// Veiligheid door uitschakeling bij
ca. 37,5 + 27,5 + 15,5 cm
// Geïntegreerde bedverlenging inbegrepen
Bedhekverlenging

Het barrièrevrije bed –
voor onafhankelijke mobiliteit en zelfbeschikking

De barrièrevrije lage positie van het bed versterkt het gevoel van
individuele veiligheid en zekerheid van bewoners en maakt
onafhankelijke mobiliteit mogelijk – zowel bij het verlaten van het bed
als het teruggaan naar bed: In de „stand met vier poten“ is dit vaak ook
mogelijk zonder hulp voor mensen met beperkte mobiliteit.
De bewoner kan de comfortabele bedhoogte van 37,5 cm met de
handbediening voor het in- en uitstappen instellen.
In overeenstemming met de Werdenfelser Weg (de Werdenfelser Weg is
een procedurele benadering in het kader van de toepasselijke Duitse
zorgwet om het gebruik van fixaties en vrijheidsbeperkende maatregelen te beperken) kan bij de practico ultra low 9,5/80 vrijheidsbeperkende
maatregelen om valincidenten te voorkomen meestal volledig worden
afgeschaft. Bovendien ondersteunen de verpleegbedden van Bock ook
de eisen van de toekomstige „Expertisenormen Mobiliteit“.
Diverse varianten van de bedhekken bieden op verzoek extra
sta-op hulpmiddelen, veiligheid, zekerheid en ondersteuning.

Individueel instelbare comfortabele
posities ondersteunen de
waarnemingsbevordering en
maken deelname aan dagelijkse
gebeurtenissen mogelijk.

De telescopische bedhekken en
greepbeugel maken individuele
mobiliteit en ondersteuning mogelijk.

// Comfortabele in- en uitstaphoogte
// Bevordert de mobiliteit
// Veilig terug naar bed
// Zekerheid

Wilt u meer informatie?
Meer informatie over de practico ultra low 9,5/80 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.
Of wilt u direct advies? Dan kunt u ons gemakkelijk telefonisch of per
e-mail bereiken. Ons toegewijde team adviseert u graag in een
persoonlijk gesprek!

Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
33415 Verl
Germany

Telefon:
Telefax:
e-Mail:
Internet:

05246 9205-0
05246 9205-25
info@bock.net
www.bock.net

® Geregistreerd handelsmerk
Bestelnr.: 890.02385
Stand: 09 | 2018
Technische wijzigingen voorbehouden.

