
Perfect op de 
zorgsector afgestemd.
Comfort- en zorgbedden voor de dag- en thuiszorg
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Samen de toekomst van de zorgsector vormgeven

Meer dan ooit is de zorgsector vandaag de 
dag een uitdaging voor de samenleving als 
geheel. Een van de centrale vragen hier is 
hoe de schaarse personele en tijdsmidde-
len zo kunnen worden ingezet dat mensen 
die zorg nodig hebben van een hoge mate 
van welzijn en kwaliteit van leven kunnen 
genieten en tegelijkertijd de zorgverleners 
kunnen ontlasten – of dat nu in revalidatie- 
en zorginstellingen is of in de gezinsomge-
ving.

Alles voor een betere dagelijkse zorgroutine

Het is onze taak en ons doel als producent van com-
fort- en zorgbedden om antwoorden te geven op deze 
vraag – met innovatieve producten en goed uitgedachte 
processen die het zorgpersoneel en mantelzorgers zo 
goed mogelijk ondersteunen en hun dagelijkse leven 
gemakkelijker, effectiever en efficiënter maken. Zodat ze 
hun middelen optimaal kunnen gebruiken en de mensen 
die aan hen zijn toevertrouwd meer kunnen geven van 
wat echt belangrijk is: Tijd en persoonlijke aandacht. 
Niet in de laatste plaats willen we op deze manier ook 
het economische succes van de taken in de „zorgsector“ 
mogelijk maken. 

Op weg naar het digitale zorgbed 

Om aan deze eisen te voldoen, ontwikkelen en 
produceren wij al vele jaren gezondheids- en zorg-
bedden van hoge kwaliteit, die comfort en veiligheid 
met eenvoudige bediening, praktische functies, 
ergonomie en huiselijke vormgeving combineren. 
Daarnaast zijn er toekomstgerichte ontwikkelingen 
waarmee het thema „Gedigitaliseerde zorg“ een 
nieuwe dimensie krijgt. Ons assortiment omvat ook 
stijlvolle meubelen die perfect zijn afgestemd op ons 
beddenassortiment voor een holistische vormgeving.

100 jaar kwaliteit en goede ideeën

In de afgelopen 100 jaar heeft Bock zich ontwikkeld 
tot een van de toonaangevende producenten van 
comfortabele bedden voor therapie en zorg in Duits-
land. Daar zijn we trots op – net zoals op het feit dat 
onze producten nog steeds „Made in Germany“ zijn 
en in ons hoofdkantoor in Verl, Oost-Westfalen, wor-
den geproduceerd. 
Wij kijken uit naar de komende decennia en de 
uitdagingen die ons te wachten staan - en nodigen u 
uit om samen met ons de toekomst van de zorgsector 
met succes vorm te geven!
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COGNITIEF NIET/IETWAT VERZWAKT
(adequate informatie en beslissingsbevoegdheid)

COGNITIEF VERZWAKT
(geen adequate informatie en besluitvorming mogelijk – 
onrust, oriëntatieproblemen, geen verschil kennen 
tussen dag en nacht, enz.)

FYSIEK  
ZONDER BEPERKINGEN
(zelfstandig in mobiliteit 
en levensstijl)

Adelheid
Mate van incontinentie 1

Helmut
Mate van dementie 1

FYSIEK  
IETWAT BEPERKT
(Musculoskeletale armen 
en/of benen, uitscheidin-
gen bijv. incontinentie, 
nocturie)

Dorothee
Mate van incontinentie 2

Heike
Mate van dementie 2 
Mate van incontinentie 2

FYSIEK  
ZWAAR BEPERKT
(Musculoskeletale neu-
ronen bijv. contractuur, 
hemiplegie, spasticiteit)

Barbara
Mate van de ziekte van 
Parkinson 2 
Mate van incontinentie 3

Elisabeth
Mate van dementie 2
Mate van de ziekte van 
Parkinson 3 
Mate van incontinentie 2

NIET-MOBIEL
(bedlegerig – mobiliteits-
passieve bewegingstrai-
ning in bed vereist)

Helga
Mate van dementie 3 
Mate van de ziekte van 
Parkinson 3
Mate van incontinentie 3

In de kussens kruipen, ontspannen de ogen sluiten, 
de wereld om zich heen vergeten en zich hierbij vei-
lig en geborgen voelen: Dit zijn ervaringen die waar-
schijnlijk mensen over de hele wereld met elkaar 
verbinden – ongeacht leeftijd, cultuur en religie. Wij 
van bock willen graag dat ook mensen met speciale 
behoeften zich volledig op hun gemak voelen in hun 
bed – ongeacht of ze beperkingen hebben t.a.v. hun 
geestelijke gesteldheid of mobiliteit, beschermd 
moeten worden tegen vallen of een hoge mate van 
zorg nodig hebben. 

Luisteren en begrijpen

Om innovatieve comfort- en zorgbedden te kunnen 
ontwikkelen en produceren die aan al deze eisen 
voldoen, werken wij nauw samen met revalidatie- en 
zorginstellingen en gerenommeerde wetenschappe-
lijke experts. 

We praten met zorgverleners en familieleden om 
erachter te komen wat belangrijk is voor de mensen 

die onze innovatieve producten gebruiken. 
Niet in de laatste plaats praten we met de mensen 
voor wie onze bedden een belangrijk deel van hun 
leven zijn – want vaak genoeg wordt er in de huidige 
zorgdiscussie minder met hen dan over hen  
gepraat. 

Meer kennis voor betere zorg

Samen met het Instituut voor Verpleegkunde van 
de Paracelsus Medizinische Privatuniversität (Pa-
racelsus Medische Universiteit) in Salzburg en de 
directeur, prof. dr. h.c. Jürgen Osterbrink, hebben 
wij mensen in een langdurige zorginstelling bezocht 
en met hen gesproken. Zij hebben ons verteld wat zij 
van „hun" bed verwachten, zodat het perfect bij hen 
en hun dagelijkse leven past. 

We hebben de resultaten van deze discussies gecom-
bineerd met gezondheidsgegevens en verplegings-
wetenschappelijke bevindingen – en daar een matrix 
van typische leeftijdspersoonlijkheden uit afgeleid. 

Dit kan worden gebruikt als een praktisch hulp-
middel bij de besluitvorming over de vraag welke 
uitrusting in de woon- en zorgomgeving de juiste is. 
Tegelijkertijd hebben we in onze discussies waarde-
volle inzichten opgedaan waarmee wij ons comfort- 
en zorgbedden voortdurend kunnen verbeteren.

Comfort- en zorgbedden met profiel

Sommige van de mensen die we in het kader van dit 
ontwikkelingsproject hebben ontmoet, willen we 
graag op de volgende pagina's voorstellen. U kunt er 

dus naar uitkijken dat u in deze brochure niet alleen 
onze producten leert kennen, maar ook de mensen 
voor wie onze bedden een belangrijke bijdrage leve-
ren aan meer welzijn en levenskwaliteit. 

Het is zeer wel mogelijk dat sommigen van hen u 
bekend voorkomen. Want sympathieke persoonlijk-
heden zoals zij komt men in bijna elke instelling en  
familie tegen – met al hun wensen, individuele 
eigenschappen en unieke biografieën.

Sterke producten voor sterke persoonlijkheden

Classificatie van typische leeftijdspersoonlijkheden op basis van cognitieve en functionele kenmerken.
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Barbara's diagnose: 90% gezichtsverlies door maculadegeneratie, degeneratieve 
veranderingen in de wervelkolom en de gewrichten, duizeligheid en moeite met  
in- en doorslapen. 

Terwijl Barbara alleen enige hulp nodig heeft bij het naar 
bed gaan, heeft ze uitgebreide ondersteuning nodig bij 
het omgaan met het dagelijks leven. Vanwege haar slaap-
stoornissen en duizeligheidsklachten is een bed met een 
bijzonder lage slaappositie bij uitstek geschikt voor haar. 
Tegelijkertijd moet het bed gemakkelijk kunnen worden 
verplaatst en bij voorkeur zo hoog mogelijk kunnen worden 
gepositioneerd om de dagelijkse zorg te vergemakkelijken.

„Ik ben altijd al in de Montessori-pedagogie geïnteresseerd 
geweest, ik luister graag naar muziek en ik kijk er altijd 
naar uit om met mijn dochter of vrienden een wandeling 
in het park te maken. Slapen kan ik eigenlijk altijd goed, 
en mijn bed bevalt me zoals het is – ik hoef niets aan te 
passen.“

Mijn bed bevalt me goed  
zoals het is.

Barbara, 89 jaar
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practico alu plus

Comfort alom: 
Het populaire zorgbed met vele voordelen 

De practico alu plus is een veelzijdig laag bed, dat 
men al snel niet meer zou willen missen: Dat geldt 
voor het zorgpersoneel, die de functionaliteit en 
ergonomie ervan op prijs weten te stellen, maar ook 
voor tevreden bewoners, die van de huiselijke vorm-
geving en het hoge ligcomfort genieten. 
Dit wordt nog verhoogd door het 860 mm lange 
ruggedeelte omdat het een bijzonder ergonomische 
bovenlichaamshouding alsook een vermindering 
van drukpunten mogelijk maakt. 

Verdere duidelijke voordelen zijn ook de geïnte-
greerde bedverlengingen zonder gereedschap zoals 
de uitschuifbare zijafscherming, die gemakkelijk 
kunnen worden uitgebreid tot 210 cm en 220 cm – 
zonder tijdrovende vervanging. 

Details die de practico alu plus tot eerste keuze ma-
ken van veel zorgprofessionals als het gaat om een 
flexibele, toekomstvaste uitvoering van hoge kwali-
teit voor revalidatie- of zorginstellingen.

Eindstuk type 22
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Holger (32), Keulen

"De  
geïnte-

greerde, bed- en 
zijafscherming-
verlenging zonder 
gereedschap is een 
geweldig idee – daar 
heeft iemand echt 
over meegedacht. 
En ook onze bewo-
ners houden van 
,hun‘ practico alu 
plus!“

Details aangaande de 
afwerking op pagina 63
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Meer informatie: 

www.bock.net/x4x2

Maten

Externe afmetingen  102 x 208,5 cm

Ligvlak   90 x 200 cm

Speciale maten Breedte 100, 110 cm

Lengte  210 cm 
geïntegreerd tot 220 cm

Hoogte-instelling   25 - 80 cm

Toegankelijk voor liften:   15 cm

Gewichten

Gewicht van het bed  ongeveer 135 kg

Veilige werkbelasting  220 kg

Max. personengewicht  185 kg

Zijafscherming

Materiaal  Hout

Onderverdeling  doorlopend 
 uit meerdere delen bestaand 
 uit één deel bestaand 
 hoofdeinde

Hoogte*: 
– met lattenbodems 
– met ripolux® neo

  
 39,5 cm 
 35 cm

Verdere uitvoeringskenmerken

Eindstuktypes   20, 21, 22

Motor 
spatwaterbescherming conform IPX4, spiraalkabel van 
hoge kwaliteit met trekontlasting en knikbeveiliging,  
SMPS-ingangstransformator met laagspanningsbeveili-
ging en daardoor veiligheid vanaf het stopcontact 

Optioneel: CPR-noodverlaging

*Afstand tussen de bovenrand van het ligvlak en de 
bovenrand van de verhoogde zijafscherming

Centrale vergrendeling  
met richtingssluiting

Handbediening en een extra 
handbediening voor verlichting

Opstahulpmiddelen

Zonder gereedschap  
verlengbaar zijafscherming Toepassing bedverlenging

 Geïntegreerde bed- en zijafscher-
mingverlenging zonder gereedschap.

Eindstuk 
type 22

Centrale vergrendeling met richtingssluiting

Aluminium ligvlak

Zonder gereedschap verlengbare,  
doorlopende zijafscherming

Uit 4 delen bestaand ligvlak

Hoogteverstelbaar-
heid van 25 - 80 cm

Zonder gereedschap verlengbare, uit 
meerdere delen bestaande zijafscherming

In hoogte aan te passen van  
25 – 80 cm

Ergonomische rugleuning om 
een fysiologische zithouding te 
ondersteunen

Afzonderlijke aandrijvingen voor 
hoge betrouwbaarheid

Centrale vergrendeling met  
richtingssluiting

Geïntegreerde  
bed- en zijafschermings- 
verlenging zonder gereedschap 
van 210 cm en 220 cm

Diverse comfortabele ligvlakken

Productspecificaties, eindstukken en  
accessoires vindt u vanaf pagina 52

VerpleegsterspaneelHandbediening met 
lichttoets

De productvoordelen van de practico alu plus:

alu plus
practico



 | 1514 | 

Dorothee's diagnose: Osteoporose en nierinsufficiëntie. Haar ziekten 
hebben geen noemenswaardig effect op haar zelfstandigheid, zodat ze 
geen steun nodig heeft bij het omgaan met het dagelijks leven.

Ik wil mentaal fit blijven.

Dorothee slaapt bijna altijd de hele nacht door. Daar-
om zou een monitoringsysteem met rapportagefunc-
tie bij uitstek geschikt zijn voor haar, omdat nachte-
lijke storingen kunnen worden voorkomen. Uw bed 
moet bijdragen aan het behoud van uw mobiliteit 
en zelfstandigheid – bijvoorbeeld door een goede 
uitstappositie en eindstukken met leuningen.

„Ik wil mentaal fit blijven. Daarom lees ik veel, doe 
graag kruiswoordpuzzels en neem deel aan het 
sociale leven van de instelling. Vroeger heb ik zelf 
seniorenclubs gerund. Af en toe een praatje maken 
met de mensen en ook wel een kopje thee drinken, 
dat doe ik graag!“

Dorothee, 92 jaar
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practico 25|80 

Alles behalve 08/15 …

Praktische functies, een bijzonder royale hoog-
teaanpassing, comfort en veiligheid alsook een 
aantrekkelijke vormgeving die in veel woonomge-
vingen past: Ook van de practico 25|80 ziet men op 
het eerste gezicht dat het een echte „bock“ is – een 
algeheel ontwikkeld zorgbed dat het resultaat is 
van vele tientallen jaren ervaring en geïnspireerd 
is door de mensen die dag in dag uit in de zorgsec-
tor werken. Naast de integreerbare bedverlenging 
(zijafschermingvervanging vereist) beschikt over het 

vele andere handige uitrustingsdetails, zoals centra-
le vergrendeling, hoofd- en onderbeenpositieverla-
ging of de comfortabele zithouding. 
Daarnaast kan de practico 25|80 van aantrekkelijke 
extra's worden voorzien, variërend van de uitste-
kende aluminium voetbekleding tot en met onder-
bedverlichting en diverse wandafstandhouders. De 
practico 25|80 is optioneel verkrijgbaar in de alumi-
nium uitvoering met geïntegreerde, bed- en zijaf-
schermingverlenging zonder gereedschap.

25
|80
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Eileen (42), Bad Lippspringe

„Alles erop 
en eraan: 

De practico 25|80 
heeft alles wat 
een zorgbed nodig 
heeft – en is boven-
dien super comfor-
tabel.“

Details aangaande de 
afwerking op pagina 63
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Meer informatie: 

www.bock.net/x37k

Maten

Externe afmetingen   105 x 210 cm

Ligvlak   90 x 200 cm

Speciale maten Breedte 100, 110 cm

Lengte  210, 220 cm

Hoogte-instelling   25 - 80 cm

Toegankelijk voor liften:   15 cm

Gewichten

Gewicht van het bed  147 kg

Veilige werkbelasting  220 kg

Max. personengewicht  185 kg

Zijafscherming

Materiaal  Hout

Onderverdeling  doorlopend 
 uit meerdere delen bestaand 
 uit één deel bestaand 
 hoofdeinde

Hoogte*: 
– met lattenbodems 
– met ripolux® neo

  
 39,5 cm 
 35 cm

Verdere uitvoeringskenmerken

Eindstukken  I, IV, V, VII, VIII

Motor 
spatwaterbescherming conform IPX4, spiraalkabel van 
hoge kwaliteit met trekontlasting en knikbeveiliging, 
SMPS-ingangstransformator met laagspanningsbeveili-
ging en daardoor veiligheid vanaf het stopcontact

*Afstand tussen de bovenrand van het ligvlak en de 
bovenrand van de verhoogde zijafscherming

Hoogteverstelbaarheid van 25 – 80 cm

Centrale vergrendeling met richtingssluiting

Toegankelijk voor liften 15 cm

Comfortabele zithouding

Diverse zijafschermingsvarianten naar keuze

Geïntegreerde bedverlengingCentrale vergrendeling voor alle vier 
wielen, optioneel ook met aluminium 
wielbekledingUit meerdere delen bestaande zijafscherming

Hoogteaanpassing op optimale  
zorghoogte van 80 cm

Handbediening met toetsen voor een comfor-
tabele zithouding en bedverlichting

Handbediening  
met vergrendelings-
functie

Dubbele wendbare 
wielenCentrale vergrendeling 

met richtingssluiting

Uit één deel bestaande zijafscherming

Uit 4 delen bestaand ligvlak

Lattenbodems met zoneversterking

Productspecificaties, eindstukken en 
accessoires vindt u vanaf pagina 52

De productvoordelen van de  
practico 25|80:

25|80
practico
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Ik wil zo  
lang mogelijk mobiel blijven.

Als het om haar bed gaat, is comfort voor Gerda 
de hoogste prioriteit. Afgezien van de elektrische 
verstelmogelijkheden, waarmee zij zelfstandig de 
hoogte van het bed en het hoofdeinde aanpast, heeft 
zij geen andere bedfuncties nodig. Ook een speciale 
beduitrusting is voor hen niet nodig.

„Tot voor kort heb ik huis en tuin nog zelf verzorgd. 
Nu train ik bijna dagelijks in de fitnessruimte, want 
ik wil zo lang mogelijk mobiel blijven. Voor mij 
betekent goed slapen ontspannen wakker worden. 
En ik kijk meer uit naar mijn middagdutje dan naar 
de lunch!“

Gerda, 91 jaar

Gerda's diagnose: Osteoporose, heupoperatie lang geleden, hart- en nierin-
sufficiëntie. Ondanks haar ziektes is Gerda geheel zelfstandig en heeft ze 
geen hulp nodig in het dagelijks leven.
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 livorno laag

De basis voor een algeheel goed woongevoel

Talrijke uitvoeringsvarianten alsook een grote selec-
tie aan afwerking en eindstukken maken de livorno 
laag tot een flexibel zorgbed voor revalidatie- en 
zorginstellingen. Naast de elegante vormgeving 
scoort het met praktische functies en een hoge mate 
van geschiktheid voor dagelijks gebruik. 

En ook economisch slaat de livorno laag een goed 
figuur – en dit in meerdere opzichten: 

Naast een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding 
dragen de praktische functies ervan bij aan een 
duurzame ontlasting van de dagelijkse zorgroutine. 

Niet in de laatste plaats zorgen de robuuste con-
structie en de duurzame materialen ervoor dat de 
livorno laag een investering is die zich terugver-
dient. 

Geïntegreerde,  
doorlopende  
houten zijafscherming

laa
g
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Uit één deel bestaande zijafscherming

Mona (35), Passau

„De livorno 
laag is een 

echte allrounder, 
omdat deze opti-
maal op elke be-
woner kan worden 
ingesteld en alle 
functies biedt die 
men in het dage-
lijkse leven nodig 
heeft.“

Details aangaande de 
afwerking op pagina 63
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Maten

Externe afmetingen  105 x 212 cm

Ligvlak   90 x 200 cm

Speciale maten Breedte 100, 110 cm

Lengte 190, 210, 220 cm

Hoogte-instelling   29 - 73 cm

Toegankelijk voor liften:   15 cm

Gewichten

Gewicht van het bed  ongeveer 109 kg

Veilige werkbelasting  200 kg

Max. personengewicht  165 kg

Zijafscherming

Materiaal  Hout

Onderverdeling  doorlopend 
 uit meerdere delen bestaand 
 uit één deel bestaand 
 hoofdeinde

Hoogte*: 
– met lattenbodems 
– met ripolux® neo

  
 39,5 cm 
 35 cm

Verdere uitvoeringskenmerken

Eindstukken  I, IV, V, VII, VIII

Motor 
spatwaterbescherming conform IPX4, spiraalkabel van 
hoge kwaliteit met trekontlasting en knikbeveiliging, 
SMPS-ingangstransformator met laagspanningsbeveili-
ging en daardoor veiligheid vanaf het stopcontact

Optioneel: Hoogteverstelbaarheid van 37-81 cm

*Afstand tussen de bovenrand van het ligvlak en de 
bovenrand van de verhoogde zijafscherming

Eindstuk type I

Centrale vergrendeling optioneel met wielbekleding

Centrale vergrendeling

Toegankelijk voor liften:

Lage instaphoogte van het bed 29 cm

Handbediening met vergrendelingsfuncties

Diverse comfortabele ligvlakken

Diverse zijafschermingsoptiesHandbediening met vergrendelings-
functie en bedverlichting Mobilisatie-ondersteunende zijbescherming

Productspecificaties, eindstukken en 
accessoires vindt u vanaf pagina 52

Handbediening  
met vergrende-
lingsfunctie

Wielbekleding
Centrale vergren-
deling

Eindstuk type 
V met gebogen 
leuning

Uit één deel bestaande zijafscherming

Uit 4 delen bestaand ligvlak

Lattenbodems met zoneversterking

Verticale hoogte-instelling

De productvoordelen van de livorno laag:

Meer informatie: 

www.bock.net/x39a

laag
livorno
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Elisabeth's diagnose: Matig ernstige dementie van het Alzheimer type, 
aandoening na een beroerte, hallucinaties die vaak voorkomen tijdens de 
nacht; atriumfibrillatie en leeftijdsgebonden, linkszijdig gehoorverlies.

Ondanks dat Elisabeth in het dagelijks leven eni-
ge hulp nodig heeft, kan ze zelfstandig in en uit 
bed stappen. Uw zorgbed zou dit idealiter moeten 
bevorderen, bijv. door flexibele zijafschermingen 
en eindstukken van leuningen te voorzien. Vanwe-
ge hun nachtelijke angsten zou het ook wenselijk 
zijn om ze zo laag mogelijk te plaatsen om vallen te 
voorkomen.

"Ik hou van slapen en wandelen, eet graag chocolade 
en lees de krant. Goed kunnen slapen betekent voor 
mij ,leven‘. Daarom slaap ik ook 's middags wel twee 
uur lang – in mijn kleren en zonder schoenen lig ik 
daar en steek ik mijn hoofd in de kussens!“

Zelfstandig zijn,  
dat is het belangrijkste.

Elisabeth, 101 jaar
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practico ultralaag 9.5|80

Voor een diepe en veilige nachtrust: 
ons ultralage bed met het hoogste comfort

De overtreffende trap in het segment van de ultrala-
ge bedden: De practico ultralaag 9.5|80 maakt het 
mogelijk om zonder angst dichtbij de vloer te liggen 
en beschermt rusteloze slapers tegen door vallen 
veroorzaakte verwondingen – in overeenstemming 
met de Wet geldende zorg en dwang (Wzd) zonder 
vrijheidsbeperkende of fixerende maatregelen. 
Deze kan zo dichtbij de grond worden neergelaten, 
dat bewoners tijdens een val veilig uit bed kunnen 
glijden en niet vallen. Zo kan worden afgezien van 
de tijdrovende neerleggen van oprolbare matten, 
wat ook de zelfbepaalde mobiliteit kan beperken.

Door de barrièrevrij lage stand moeten vele mobiele 
mensen met beperkingen ook „op handen en voe-
ten“ zelfstandig naar bed kunnen terugkeren. 
Dankzij de maximaal instelbare hoogte van 80 cm  
geniet uw zorgpersoneel ook van comfortabele  
werkomstandigheden. Nog een voordeel van de 
practico ultralaag 9.5|80 is het speciale tilkolomme-
chanisme aan het hoofd- en voeteneinde. Hierdoor 
is ons ultralage bed volledig toegankelijk en gemak-
kelijk schoon te houden.

„Het mogelijke contact met de vloer“ is een 
voordeel als je zonder angst gaat liggen

9.5
|80
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Igor (28), Hamburg

„In dit bed 
voelen ang-

stige of valgevoeli-
ge bewoners zich 
gewoon veilig.“

Details aangaande de 
afwerking op pagina 63
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Meer informatie: 

www.bock.net/x67u

Maten

Externe afmetingen   102 x 240 cm

Ligvlak   90 x 200 cm

Bedverlenging tot   220 cm

Hoogte-instelling   9,5 - 80 cm

Toegankelijk voor liften:   > 15 cm

Gewichten

Gewicht van het bed  ongeveer 165 kg

Veilige werkbelasting  220 kg

Max. personengewicht  185 kg

Zijafscherming

Materiaal  Hout

Onderverdeling  doorlopend 
 uit meerdere delen bestaand 
 uit één deel bestaand 
 hoofdeinde

Hoogte*: 
– met lattenbodems 
– met ripolux® neo

  
 39,5 cm 
 35 cm

Verdere uitvoeringskenmerken

Eindstukken  31, 32

Motor 
spatwaterbescherming conform IPX4, spiraalkabel van 
hoge kwaliteit met trekontlasting en knikbeveiliging,  
SMPS-stekkertrafo met laagspanningsbeveiliging* en 
daardoor veiligheid vanaf het stopcontact

*Vanaf juli 2019

*Afstand tussen de bovenrand van het ligvlak en de 
bovenrand van de verhoogde zijafscherming

Handbediening

5-stop-functie
Matrassencompensatie met extra aluminium 
strip voorkomt doorschuiven van de matras

De geïntegreerde bedverlenging maakt een drukloze positie van de poten mogelijk

Hoge stabiliteit op elke 
hoogte door de tilkolom

Mobilisering door middel van  
eindstuk 31 met leuning

Aluminium zijlijst met 
geïntegreerde bedverlenging 
zonder gereedschap

Afzonderlijk vergrendelbare 
dubbele wendbare wielen met 
muurbeschermingswielen

Elektrisch aangestuurde tilkolom 
voor hoogteaanpassing

ripolux® neo Liegefläche

Uit 4 delen bestaand ligvlak

Doorlopende 
Zijafscherming

80 cm: 
Maximale hoogte/ 
werkhoogte

27,5 cm: Veiligheidsstop

37,5 cm:  
In-/uitstappositie:

9,5 cm: Positie dichtbij de 
vloer

15,5 cm: Veiligheidsstop voor 
uit meerdere delen bestaande 
zijafscherming (accessoires)

Laag bed met een slaappositie die zeer 
dichtbij de vloer ligt: comfortabel, zelfbepaald 
en veilig

Betrouwbare manier voor het voorkomen van 
valincidenten

Glijden in plaats van vallen Veiligheid zonder 
fixatie ook voor onrustige slapers

Aanzienlijke hoogte-instelling van 9,5 – 80 cm

Extra bewoner- en zorgcomfort door hoofd-/
beensteunpositie

Geïntegreerde bedverlenging zonder gereed-
schap van 210 cm en 220 cm

Standaardverlichting onder het bed voor meer 
veiligheid 's nachts

Mobilisering door middel van 
eindstuk 31 met leuning

Productspecificaties, eindstukken en 
accessoires vindt u vanaf pagina 52

De productvoordelen van de practico ultralaag 9.5|80:

9.5|80
practico ultralaag
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adilec 280

Eenvoudigweg sterk: Eenvoudige bediening  
ook bij zware belasting

De belasting en zorg van mensen met een zwaar gewicht stelt hoge eisen aan 
professionele zorgverleners – en is in het algemeen ook een bijzondere uitda-
ging voor mensen die zorg nodig hebben. 
Met ons tegen zware gewichten bestendige verpleegbed adilec 280 bieden wij 
u een robuuste oplossing voor zwaarlijvige mensen tot 280 kg patiëntgewicht 
, die comfort en veiligheid met maximale functionaliteit combineert. Dankzij 
krachtige motoren kan het ligvlak eenvoudig worden aangepast, een speciaal 

tilkolommechanisme maakt een snelle en ongecompliceerde hoogteaanpas-
sing van 40 - 80 cm mogelijk. Torsievrije en bijzonder stabiele zijafschermings-
spijlen zorgen voor veiligheid, zelfs bij hoge belasting. Een veilige werkbelas-
ting tot wel 315 kg zorgt er ook voor dat u met de adilec 280 voor bijna elke 
zorgsituatie goed uitgerust bent. Sterke argumenten voor ons sterkste bed! 

Gudrun (51), Aken

„Tot dusver 
is gebleken 

omdat de adilec 280 
zeer robuust is, deze 
tegen het gewicht 
van onze zware 
bewoners bestand 
is.” Ook kan dit bed 
net zo gemakkelijk 
worden aangepast 
zoals onze andere 
bedden.“

28
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Meer informatie: 

www.bock.net/xa34

Ademend houten ligvlak

Maten

Externe afmetingen  116 x 223 cm

Ligvlak  100 x 200 cm

Speciale maten Breedte 120, 140 cm

Lengte 220 cm

Hoogte-instelling   40 - 80 cm

Toegankelijk voor liften:   > 15 cm

Gewichten

Gewicht van het bed  210 kg

Veilige werkbelasting  315 kg

Max. personengewicht  280 kg

Zijafscherming

Materiaal  Hout

Onderverdeling  doorlopend

Hoogte*   39 cm

Verdere uitvoeringskenmerken

Motor 
spatwaterbescherming conform IPX4, spiraalkabel van 
hoge kwaliteit met trekontlasting en knikbeveiliging 
evenals zekering in de netstekker, stroomonderbreking

*Afstand tussen de bovenrand van het ligvlak en de 
bovenrand van de verhoogde zijafscherming

Robuust hefmechanisme

Veilige werkdruk 315 kg

Voor bewoners met een  
lichaamsgewicht tot wel 280 kg

Ligvlakbreedtes in drie maten 100, 
120 en 140 cm naar keuze

In hoogte aan te passen  
van 40 – 80 cm

Uit 4 delen bestaand ligvlak

Geïntegreerde houten zijafscherming

Vastzetrem 
aan het hoofd- en 
voeteinde

Leeslampjes type E
Productspecificaties en accessoires  

vindt u vanaf pagina 52

Handbediening

Geïntegreerde doorlopende 
zijafscherming

Toegankelijk voor liften:

Uit 4 delen bestaand ligvlak

Vastzetrem 
aan het hoofd- en voeteinde

Hefmechanisme

De productvoordelen van de adilec 280:

280
adilec
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Ik slaap nooit overdag.

Helmut is grotendeels zelfstandig en heeft geen on-
dersteuning nodig in het dagelijks leven. Voor hem is 
een bed dat zijn mobiliteit ondersteunt, gemakkelijk te 
verstellen is en comfortabele zitposities biedt, ideaal. 
Vanwege zijn beginnende dementie is het gebruik van 
een intelligent monitoringsysteem met alarmfuncties 
t.z.t. zeker nuttig.

„Ik hou ervan om in de natuur te zijn en ik hou ervan 
om iets te tekenen voor mijn dochter. Bovendien zijn 
mijn sociale contacten erg belangrijk voor mij. Goed 
slapen betekent voor mij verder slapen! Ik slaap nooit 
overdag – dat heb ik vroeger ook nooit gedaan. Vroeg 
opstaan en werken: Daar ben ik aan gewend!“

Helmut's diagnose: Lichte dementie van het type Alzheimer, hoge bloeddruk 
en een lichte beroerte zonder meetbare effecten van de verstandelijke 
vermogens. (AEDL conform het verpleegmodel van de Duitse Monika Kroh-
winkel = activiteiten en existentieel van belang zijnde levens ervaringen)

Helmut, 83 jaar
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Altijd klaar voor verzorging:  
Het converteerbare, comfortabel gestoffeerd bed

Heerlijk sluimeren en van het leven genieten: de 
stellar is een comfortabel gestoffeerd bed van hoge 
kwaliteit, dat slaapcomfort combineert met stijlvolle 
huiselijkheid en u met vele innovatieve uitvoerings-
details verwent. Zo is de stellar standaard zowel van 
een bekabelde handbediening als van een verlichte 
draadloze handbediening voorzien, waarmee indi-
viduele zit- of ontspanningsposities kunnen worden 
gekozen.
En ook extra's zoals de USB-aansluiting aan het 
hoofdeinde net zoals de geïntegreerde bedlees-
lampjes voldoen aan de hoogste normen van com-
fort en functionaliteit. 

De stellar is als een- of tweepersoonsbed verkrijg-
baar en past dankzij een grote selectie aan kleuren 
en stoffen in elke inrichtingstijl. 
Zorg? Misschien later: stellar laat zich indien nodig 
met een optrekstang en zijafscherming aan het 
hoofdeinde upgraden en hiermee tot zorgbed 
uitbreiden. Praktisch detail: In het geval van het 
tweepersoonsbed kan slechts één zijde van het bed 
dienovereenkomstig worden geconfigureerd. Hier-
mee is stellair voorbestemd voor woonvormen zoals 
begeleid wonen of seniorenwoningen, maar is het 
ook uitstekend geschikt als comfortabel gestoffeerd 
bed voor de particuliere sector. st

ell
ar

Maria (54), Aschaffenburg

„Wij willen 
mensen die 

geïnteresseerd zijn 
in een plek in onze 
seniorenresidentie 
ervan overtuigen 
dat deze echt de 
hoogste kwaliteit 
heeft. De stellar is 
hiervoor precies het 
juiste bed!“

Nog meer soorten stoffen 
en leer op pag. 63
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Maten

Eenpersoonsbed

Externe afmetingen  105 x 227 cm

Ligvlak  90 x 200 cm

Speciale maten Breedte 100, 120, 140 cm

Lengte 220 cm

Tweepersoonsbed

Externe afmetingen  195 x 227 cm

Ligvlak  180 x 200 cm

Speciale maten twee-
persoonsbed Breedte 200 cm

Lengte 220 cm

Hoogte-instelling  40 - 80 cm

Toegankelijk voor liften:  mogelijk na het verwijderen 
 van de onderste zijlijst

Gewichten

Eenpersoonsbed

Gewicht van het bed  ongeveer 167 kg

Veilige werkbelasting  220 kg

Max. personengewicht  185 kg

Tweepersoonsbed

Gewicht van het bed  ongeveer 304 kg

Veilige werkbelasting  Voor elke kant 220 kg

Max. personengewicht  Voor elke kant 185 kg

Verdere uitvoeringskenmerken

Ligvlakken 
ripolux® neo in drie hardheidsgraden

Motor 
spatwaterbescherming conform IPX4,  
spiraalkabel van hoge kwaliteit met trekontlasting 
en knikbeveiliging, SMPS-ingangstransformator met 
laagspanningsbeveiliging en daardoor veiligheid vanaf 
het stopcontact

Ombouwbaar tot zorgbed

Comfortabele zithouding

Ergonomische ligvlakken 
met de ripolux® neo in drie  
hardheidsgraden

Ook als tweepersoonsbed  
verkrijgbaar

Draadloze en bekabelde 
handbediening

Bedleeslampjes inclusief 
USB-verdeeldoos

Verlichte draadloze handbediening

USB-verdeeldoos voor 
leeslampjes

Extra: USB-aansluiting en  
stopcontact

Standaard ripolux® neo 
in drie verschillende 
hardheidsgraden

Sfeerverlichting

Diverse breedtes, lengtes en 
hoogtes naar keuze

Productspecificaties en accessoires  
vindt u vanaf pagina 52

stellar

Zijafscherming aan het hoofdeinde die 
naderhand kan worden aangebracht

De productvoordelen van de stellar:

Bekabelde 
handbediening voor  
de zorgsituatie

Gestoffeerd eindstuk in 
twee verschillende hoogtes 
90 cm en 120 cm naar keuze

Zijafscherming 
aan het hoofdeinde die 
naderhand kan worden 
aangebracht

Standaard ripolux® neo 
ligvlak

Comfortabele zithouding

Meer informatie: 

www.bock.net/xj12
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Adelheid's diagnose: Morbus Parkinson, gecombineerd met actietremor, 
depressieve episodes, hoge bloeddruk. Ze heeft alleen een beetje hulp 
nodig bij het douchen en gaat anders zelfstandig om met het dagelijks 
leven. 

 Adelheid heeft 's nachts slaap-waakstoornissen. 
Daarom zou een draadloos monitoringsysteem in 
de vorm van een onderlegger met alarmfunctie 
ideaal zijn voor haar om nachtelijke storingen 
te voorkomen. Door haar ziekte van Parkinson 
moeten de bedfuncties een harmonieuze haptiek 
bieden en gemakkelijk te bedienen zijn.

Goed slapen betekent  
alles voor mij!

Adelheid, 81 jaar

„Ik praat graag aan de telefoon met mijn kin-
deren en ik heb veel hobbies – of het nu om 
breien, schilderen, denksport, fitness of het 
luisteren naar klassieke muziek gaat. Vroeger 
ging ik graag naar het theater en concerten. 
Goed slapen betekent alles voor mij! Als ik 
slecht slaap, is de hele dag naar de knoppen ...“
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ZIJAFSCHERMING,
ZONDER GEREEDSCHAP VERLENGBAAR

ZIJAFSCHERMING ZIJAFSCHERMINGSVARIANTEN

DOORLOPEND
practico alu plus
practico ultralaag 9.5|80

livorno laag
practico 25|80
adilec 280

• De klassieke, eenvoudige, veilige en economische
• Voor noodzakelijke mobiliteitsondersteuning moet  

aanvullende hulp worden ingezet.

UIT MEERDERE DELEN BESTAAND
practico alu plus
practico ultralaag 9.5|80

livorno laag
practico 25|80

• Mobiliteitsondersteuning mogelijk door aan de voetzijde  
verlaagde zijafscherming

• Hoge flexibiliteit in het gebruik

UIT ÉÉN DEEL BESTAAND practico alu plus
livorno laag
practico 25|80

• Middelgrote tussenruimte geschikt voor mobiliteit
• Ondersteuningsoptie aan weerskanten
• Eenvoudig en veilig verlengbaar bij geïntegreerde  

bedverlenging zonder gereedschap

AAN HET HOOFDEINDE 
(51%-OPLOSSING)

practico alu plus
practico ultralaag 9.5|80
stellar

livorno laag
practico 25|80

• Oplossing aan het hoofdeinde met veel ruimte om op te staan
• Mobiliteitsondersteuning mogelijk
• Bijzonder hoge veiligheid met zo weinig mogelijk beperkingen
• Met de geïntegreerde bed- en zijafschermingverlenging 

zonder gereedschap blijft de oplossing aan het hoofdeinde be-
houden wanneer het bed wordt verlengd tot 210 cm en 220 cm.

ZONDER
practico alu plus
practico ultralaag 9.5|80
stellar

livorno laag 
practico 25|80

• Maximale vloernabijheid bij de practico ultralaag 9.5|80
• Voornamelijk geschikt voor  

bewoners die (vooralsnog) zonder beperkingen zijn

Zijafschermingen – modellen

Accessoires
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Accessoires zijafscherming:

Toepassing bedverlenging Matrasverlenging

alleen voor de practico alu plus en de practico ultralaag 9.5|80 Art.nr. 402  Art.nr. op aanvraag

Geïntegreerde bedverlenging zonder gereedschap
Eenvoudigweg meer comfort en veiligheid

Veel van onze comfort- en zorgbedden zijn voorzien 
van een geïntegreerde, speciale en veilige bedverlen-
gingen tot 20 cm, maar deels ook in combinatie met 
speciale zijafschermingsvarianten, die eenvoudig-
weg „meegroeien“ – en dat zowel aan het hoofd- als 
aan het voeteinde. 

Een intelligent systeem dat, dankzij de eenvoudi-
ge bediening ervan, de zorgverleners ontlast en 
duidelijke voordelen biedt, zowel economisch als in 
termen van zorg:

• Zorgverleners kunnen snel en met weinig handgre-
pen de bedlengte aanpassen op de diverse bewo-
nersprofielen en zorgsituaties. Een uitgebreide 
vervanging van bed en/of zijafscherming wordt 
daardoor overbodig.

• De functionaliteit van het ligvlak blijft volledig in-
tact, omdat het extra voetgedeelte bij het verstellen 
van het ligvlak dienovereenkomstig wordt meege-
nomen. Hiermee biedt het bed ook met verlenging 
het hoogste comfort in alle standen. 

• De toepassing voor matrasverlenging kan eenvou-
digweg weggelaten worden als er een overeenkom-
stige indicatie is: Hierdoor kan de druk op de hielen 
worden verminderd en daarmee een effectieve 
decubitus profylaxe in dit gebied.

uit één deel bestaande  
200 cm bedden
Art.nr. 90950 A003

uit één deel bestaand 
kleur beige 
Art.nr. 207.00288

Net 
kleur blauw 
Art.nr. 890.01806

Ve
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uit meerdere delen bestaand 
200 cm bedden
Art.nr. 90950 A004 (hoofdeinde)  
+ A005 (voeteneinde)

uit meerdere delen bestaand 
Kleur beige 
Art.nr. 207.00287 + 207.00286

doorlopend
200 cm bedden 
Art.nr. 90950 A002

doorlopend
Kleur beige 
Art.nr. 890.01581

doorlopend
220 cm bedden
Art.nr. 90950 A009 

doorlopend incl. verhoging
Kleur beige 
Art.nr. 207.00316 

voor de practico alu plus en de practico ultralaag 9.5|80 
– geïntegreerde verlenging zonder gereedschap van 220 cm –

voor de livorno laag, practico 25|80 en adilec 280

uit één deel bestaande  
200-220 cm bedden
Art.nr. 91904 A005

uit meerdere delen bestaand 
200-220 cm bedden
Art.nr. 91904 A003 (hoofdeinde)
+ A004 (voeteinde)

doorlopend
200-220 cm bedden
Art.-Nr. 91904 A001
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Accessoires

Handgreep optrekstang
Art.-Nr. 92228 A001

Optrekstang
Art.nr. 91512 A001

Opstahulpmiddelen
Art.nr. op aanvraag

Infusiehouder (fix)
Art.-Nr. 890.02301

Infusiehouder in hoogte verstelbaar
Art.nr. 890.02302

Infusiehouder voor optrekstang.
Art.-Nr. 890.02300

Universele klem  
drainagezakhouder
Art.nr. 890.02299

Universele klem  
urinefleshouder
Art.nr. 890.02298

LED-bedverlichting model F 
Bediening met behulp van de 
handbediening
Alleen te gebruiken met  
de kastenmotor van limoss
Art.nr. op aanvraag

Muurbeschermingswiel
Art.nr. op aanvraag

Oprolbare mat voor lage bedden 
Art.nr. 207.00245

Transportwagena 
Art.nr. 100.04161

Verpleegsterspaneel 
Art.nr. op aanvraag
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Ons uitgebreide assortiment accessoires voor een individuele en op de situatie van toepassing 
zijnde beduitrusting.

LED-bedverlichting model G
Alleen te gebruiken met afzon-
derlijke aandrijvingen van  
Dewert
Art.nr. 100.04164

LED-bedverlichting E
met een externe voedingseen-
heid en tuimelschakelaar

Art.nr. 207.00196

Verlichting onder het bed
UB met bewegingsmelder (limoss) 
UF met stekker (Dewert)

Art.nr. op aanvraag

Muurafstandhouder met wiel
Art.nr. op aanvraag

Muurafstandhouder met stopper
Art.nr. op aanvraag
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Tiba 5111 donkerblauw Berk F6470004

Tiba 3210 rood

Anthraciet F6470011

Tiba 7110 antraciet Silkgray F6470003Tiba 4110 bessen

Tiba 1110 beige

Choco F6470009

Tiba 2211 geelTiba 1111 taupe Platinum F6470010

Tiba 6210 groen Lime F6470013Cherry F6470016

Royal F6470018

voor livorno laag, practico 25|80

voor practico alu plus

voor practico ultralaag 9.5|80

Gedempt beukenhout  
(basis)

Kersen bloemig Madison walnoothout Esdoorn na achten Wit

Sonoma eikenhout Wit beukenhoutEsdoorn

Afwerkingen & stoffen

stellar – hoesassortiment

Stof Imitatieleer

Eindstukken

Typ I
• Omringende massief houten hoeken met 

decoratieve vulling 
• praktische dekbedspleet

Typ V
• Gebogen decoratiepaneel: Massief hout
• zijdelings Rechthoekige hoeken: Massief 

hout
• Gebogen greepbeugel:  

Staal gepoedercoat

Typ VII
• Omringende massief houten hoeken  

met decoratieve vulling
• Gewelfde greepopening:  

Dekbedspleet
• Taps toelopende afgeronde hoek-

randen

Typ VIII
• Recht decoratiepaneel: Hout
• Aan de zijkant aangezette ronde hoeken, 

massief hout

Typ 20
• Omringende massief houten hoeken met 

decoratieve vulling 
• praktische dekbedspleet

Typ 21
• Gebogen decoratieve vulling
• afgerond aluminium profiel
• Metalen leuning alleen voor standaardbreedte 90 cm

Typ 22
• Gebogen decoratieve vulling
• afgerond aluminium profiel

Typ 32
• Gebogen decoratieve vulling
• afgerond aluminium profiel

Typ 31
• Gebogen decoratiepaneel
• Afgerond aluminium profiel
• Metalen leunning

De veelzijdigheid van onze programma's en 
stijlen maakt de objectinrichtingen van bock 
onvergelijkbaar flexibel. Als ervaren producent 
bieden wij u een inrichting van hoge kwaliteit 
die functionaliteit en comfort combineert, van 
het objectbed tot het op maat gemaakte pro-
duct. Alles kan naderhand worden aangepast 

en omgebouwd. Alle fronten en kleuren zijn 
onderling uitwisselbaar. De elementen kunnen 
dienovereenkomstig worden aangepast.
Meubels van bock kunnen ook worden uitgerust 
met extra functies en optionele accessoires. Zo 
blijft u ook na de inrichting flexibel en open 
voor alle toekomstige veranderingen.

U kunt uit een breed scala aan stof- en kunstleerkwaliteiten en kleuren kiezen. 

Basisdecoratie Speciale decoratieHoutdecoratie
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ripolux® neoMatrassen

Basismatras RG 35 tot 75 kg

• PU-schuimstofmatras, ongeveer 10 cm hoog
• Eenzijdige rits (een korte zijde en 20 cm over de hoek)
Hoes: 
• Single Jersey (helblauw), 90 g/qm, 100% polyester
• Optioneel met PU-elastische hoes voor bescherming tegen vocht
• Alternatief met een volledige PU-hoes als vochtbescherming

Kerven en inkepingen

Basismatras RG 40 tot 80 kg

• PU-schuimstofmatras, ongeveer 12 cm hoog
• Tweezijdige ritssluiting (een korte zijde en een lange zijde).
Hoes: 
• Elastisch, gebreid materiaal, 180 g/m2, 58% polyester, 42% katoen
• Optioneel met PU-elastische hoes voor bescherming tegen vocht
• Alternatief met een volledige PU-hoes als vochtbescherming
• Wasbaar tot 95°C, autoclaveerbaar tot 105°C

Lange levensduur door 
kunststof van hoge  
kwaliteit

Latten in drie verschillende 
hardheidsgraden

Individuele ligvlak- 
configuratie zonder  
gereedschap

Drukcompensatie door  
onafhankelijke doorbuigin-
gen van de latten

Geen vochtopname

Maximale hygiëne en bij 
uitstek geschikte  
ventilatie – geen schimmel

De matras heeft bewe-
gingsvrijheid, is zonder 
bobbels en kantelt niet, 
vormt geen kreukels

Matras voor zware mensen XXL tot 200 kg

• Vormschuimmatras, 20 cm hoog
• Twee buitenkernen gemaakt van koudschuim en van hoogbelastbaar,  

12 cm hoog speciaal vormschuim
• 4-zijdige ritssluiting
Hoes: 
• Hoogwaardig dubbele stoffenhoes met klimaatvezel doorgestikt
• Wasbaar tot 60°C

Matras voor zware mensen met geloppervlak tot 300 kg

• Polyurethaanschuimstof RG 50, ongeveer 12 cm hoog
• Beter ligcomfort door sandwichconstructie
• 2-zijdige ritssluiting
Hoes: 
• PU-hoes van hoge kwaliteit, blauw
• Wasbaar tot 95°C, geschikt voor droging tot 50°C

riposan-matras RG 55 tot 100 kg

• 7-Zonekoudschuimmatras, ongeveer 14 cm hoog
• Door het opencellige speciaalschuim wordt een hoge puntelasticiteit 

en een goede drukverdeling gewaarborgd.
• Symmetrisch ontworpen kubusoppervlak, dat dienovereenkomstig 

de lichaamszones is onderverdeeld en gestructureerd om de druk te 
verlichten

• 2-zijdige ritssluiting
Hoes: 
• Dubbel gebreide stof, 3-laags, 280 g/m², 100% PES, wasbaar tot 95°C.

Enkele veer

Eén lattenbodemsysteem, perfect voor iedereen

Het flexibele lattenbodemsysteem past zich precies aan op de druk-
verdeling van het lichaam. Voor zowel grote als kleine, zware en lichte 
mensen, voor gehandicapten en gezonde mensen, zorgt de ripolux® neo 
voor een comfortabele, ergonomische lighouding in het zorgbed – in alle 
zit- en ligposities, voor alle ziektebeelden. Als zintuigen en lichaam door 
ziekte of verlamming worden verzwakt, helpt ripolux® neo: met selectie-
ve drukverlichting en tegelijkertijd gerichte rug- en rompondersteuning.
Met de ripolux® neo kan het zorgpersoneel ruggen en andere lichaams-
delen in een handomdraai ontlasten – en tegelijk andere lichaamsdelen 
punctueel ondersteunen. De ripolux® neo volgt de individueel afgestem-
de behoefte van de bewoners qua comfort en zorgt voor een maximaal 
gevoel van welzijn. Spanning, rusteloosheid en nachtelijke activiteiten 
kunnen worden verminderd.

soft medium hart

Ligvlak in drie hardheidsgraden

Meer informatie over het thema: 

ripolux® neo

https://bock.net/xz12
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Nachtkastjes en server

Wit

EsdoornGedempt  
beukenhout

Kersen bloemig

Sonoma eikenhout

Madison  
walnoothout

Wit beukenhout

Esdoorn na achten

 Standard 1300

• 1300: met schuiflade en deur

 Standard 1301

• 1301:  Met schuiflade en uittrekbaar blad

domiflex

• Alleen in Havana- en beukenhouten 
uitvoering

• Met schuiflade en deur
• Uitklapbaar, in hoogte verstelbaar blad
• Blad, rechts en links monteerbaar

perfekta

• Geïntegreerd, uitklapbaar blad
• Aan weerskanten uittrekbare schuiflade 
• Open compartiment
• Aan weerskanten bedienbare draaideu-

ren met een legplank
• Bladondersteuning, optioneel als hand-

doekhouder

Standard 1302

• Met schuiflade en uittrekbaar blad
• Plank

verona 310

• Geïntegreerd, schuin verstelbaar, in 
hoogte verstelbaar blad

• Aan weerskanten uittrekbare schuiflade 
• Open compartiment
• Aan weerskanten bedienbare draaideu-

ren met een legplank

De volgende decoratie is naar keuze

server 300

• Traploos in hoogte aan te passen
• Opbergpaneel
• Draaibaar bedtafelpaneel  

met stopstrips

aluna server 351 

• Legplanken en profielinbouw in  
beddecoratie

• Met een vast blad en tilhulp
• Met vaste opbergruimte en draaibaar 

compact paneel incl. stopstrips
• Blad met automatische ontgrendeling

aluna 330 met server & deur

• Nachtkastje aan weerskanten bedien-
baar, met uittrekbescherming

• Open compartiment
• Compartiment met deur aan weerskan-

ten en 1/2 verschuifbare plank
• Aan de zijkant opgezet blad met vaste  

opbergruimte en draaibaar paneel
• Blad met automatische ontgrendeling
• Met multifunctionele beugels
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Helga's diagnoses: Hemiparese rechts (halfzijdige verlamming van de arm en het 
been) als gevolg van een beroerte drie jaar geleden. Krampaanvallen, afasie en 
depressie na een beroerte. Bovendien heeft ze een hoge bloeddruk.

Door haar handicaps is Helga bedlegerig en afhankelijk van 
hulp van buitenaf in haar dagelijks leven. Ze heeft een spe-
ciaal bed nodig met positioneringskussens. Ze kan slechts 
deels communiceren door middel van gebaren en gezichts-
uitdrukkingen. Een uitgebreid intelligent monitoringssys-
teem met alarmfuncties zou daarom voor Helga een bij uit-
stek geschikte oplossing zijn. Te oordelen naar haar ziekte, 
slaapt ze goed en slaapt ze ook de hele nacht door.

Helga, 70 jaar

Het hondje van de instelling is een van Helga's favorieten. 
Hij zit vaak bij haar op schoot, en Helga geniet van hun sa-
menzijn. Wordt graag voorgelezen, kijkt vaak TV en luistert 
naar de radio. Ze houdt vooral van Italiaanse hits, die haar 
aan haar vakantie herinneren. In een speciale stoel brengt 
ze samen met andere bewoners een paar uur per dag in de 
gemeenschappelijke ruimte door.

In mijn speciale bed slaap  
ik goed en de hele nacht door.
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Artikelnummer 423 225 220 422 245 440/441
Bewonerscomfort
ripolux® neo ◯ ◯ ◯ ◯ ― ●
Lattenbodems  
met zoneversterking

● ● ● ● Houten 
ligvlak

―

Aluminium ligvlak klembaar ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯
Hoofd- en onderbeenpositiever-
laging

● ● ― ● ― alleen been

Comfortabele zithouding ● ● ― ● ― ●
Bewonersveiligheid
SMPS met laagspanningsbevei-
liging

● ● ● ● 
vanaf 

07.2019

― ●

Zijafscherming, doorlopend ◯ ◯ ◯ ◯ ● ―
Zijafscherming hoofdeinde ◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯
Zijafschermingsvarianten 
optioneel

◯ ◯ ◯ ◯ ― ◯

Matrassencompensatie ● ● ● ● ― ●
Rugframe 860 mm 775 mm 775 mm 860 mm 660 mm 860 mm
Handbediening met vergrende-
lingsfunctie om  
bedieningsfuncties te blokkeren

● ● ● ● ● ●

Centrale vergrendeling centraal 
blok-

keerbaar

centraal 
blokkeer-

baar

centraal 
blokkeer-

baar

afzonder-
lijk 

blokkeer-
baar

hoofd- en 
voeteinde

afzonderlijk 
blokkeerbaar

Dubbele wendbare wielen open 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 100 mm
Aluminium poten ― ― ― ― ― ―
Wielbekleding ◯ ◯ ◯ ― ― ―
Handbediening  
Automatische stopfunctie

3 stop 3 stop 2 stop 5 stop 2 stop 3 stop

Verlichting onder het bed Handbe-
diening

Bewe-
gingsmel-

der

Bewe-
gingsmel-

der

Handbe-
diening

Bewe-
gingsmel-

der

Handbedie-
ning

Artikelnummer 423 225 220 422 245 440/441
Zorgprocesoptimalisatie
Leuning aan het hoofdeinde en 
voeteneind

◯ ◯ ◯ ◯ ― ―

Lage(laagste) instaphoogte van 
het bed

25 cm 25 cm 29 cm 9,5 cm 40 cm 40 cm

Geïntegreerde bedverlenging 
zonder gereedschap tot 220 cm 
incl. zijafschermingverlenging 

● ― ― ● ― ―

Toepassing bedverlenging ◯ ― ― ◯ ― ―
Bedverlengingsset ― ◯ ◯ ― ― ―
CPR-noodverlaging ● ― ― ― ― ―
Onderhoudsgemak
Kastenmotor ― ● ● ― ● ―
Afzonderlijke aandrijving ● ― ― ● ― ●
Toegankelijk voor liften: 15 cm 15 cm 15 cm > 15 cm > 15 cm beperkt 

mogelijk
Spatwaterbescherming IPX 4 ● ● ● ● ● ●
Sfeer & vormgeving
Verlichting onder het bed ◯ ◯ ◯ ● ― ―
Sfeerverlichting ― ― ― ― ― ◯
Beukenhouten uitvoering 
(standaard)

● ● ● ● ● ―

Zijlijst voor ligvlak houten  
uitvoering/kleur bekledingshoes

― ● ● ― ● ●

Technische gegevens
Ligvlakbreedtes in cm
Eenpersoonsbed
Tweepersoonsbed

90, 100, 
110 
―

90, 100, 
110 
―

90, 100, 
110 
―

90 
 

―

100, 120, 
140 
―

90, 100, 120, 
140, 

180, 200
Ligvlaklengte in cm 200, 210, 

220
200, 210, 

220
190, 200, 
210, 220

200, 210, 
220

200, 220 200, 220

Hoogteaanpassing in cm (van tot) 25 - 80 25 - 80 29 - 73 9,5 - 80 40 - 80 40 - 80
Gewicht van het bed in kg 135 147 109 165 210 167
Veilige werkbelasting in kg 220 220 200 220 315 220
Max. personengewicht in kg 185 185 165 185 280 185

 Standaarduitvoering

 optionele extra uitrusting, extra 
kosten indien nodig

— niet mogelijk

 Standaarduitvoering

 optionele extra uitrusting, extra 
kosten indien nodig

— niet mogelijk

Onze producten in het overzicht
Op deze pagina vindt u een overzicht van de comfort- en zorgbedden die wij aanbieden voor objec-
tinrichting met alle beschikbare uitvoeringsmogelijkheden. Wij adviseren u ook graag persoonlijk 
over de keuze en configuratie van onze bedden!

practico 25|80

practico 25|80

practico alu plus

practico alu plus

practico ultra
laag

practico ultra
laag

livorno laag

livorno laag

stellar
stellar

adilec 280

adilec 280
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Comfort- en zorgbedden van bock:
Veiligheid en kwaliteit op het hoogste niveau

Moderne medische producten, een uitdaging

Medische hulpmiddelen zoals de comfort- en 
zorgbedden van bock, veilig en met het beste 
voordeel voor patiënten, bewoners en profes-
sionele zorgverleners, maar ook voor niet-be-
trokken derden, te gebruiken, is het doel van 
de Europese wetgeving inzake medische hulp-
middelen. De nieuwe EU-verordening inzake 
medische hulpmiddelen 2017/745 (Medical 
Device Regulation, MDR) bevindt zich mo-
menteel in de introductiefase en wordt op 26 
mei 2020 van toepassing in de gehele Europese 
Economische Ruimte.

De MDR stelt hoge eisen aan de ontwikkeling, 
productie alsook aan de distributie van medi-
sche hulpmiddelen: Het toepassingsgebied van 
de wet op de medische hulpmiddelen wordt 
uitgebreid, terwijl er tegelijkertijd strenge 
eisen aan de veiligheid en het bewijs van me-
disch voordeel worden gesteld. Moderne pro-
ducten met nieuwe technologieën en materia-
len veranderen de dagelijkse verzorging steeds 
sneller. Denk maar aan de digitalisering van 
de zorg. Door de toenemende internationali-
sering van de markt wordt ook de identificatie, 
traceerbaarheid en controle van producten 
vanuit juridisch oogpunt steeds belangrijker.

Een complexe taak die we als innovatief bedrijf 
met internationale activiteiten graag op ons 
nemen. Nieuwe en veilige comfort- en zorg-
bedden van hoge kwaliteit vormen immers een 
belangrijk onderdeel van de zorg voor oude, 
zieke en gehandicapte mensen, ook tegen de 
achtergrond van de demografische veranderin-
gen. 

Verantwoordelijkheid nemen

De MDR stelt echter niet alleen hoge eisen aan 
de producenten van medische hulpmiddelen, 
maar ook aan de dealers, exploitanten en 
gebruikers. De wetgever heeft immers ook een 
uitgebreide regelgeving uitgevaardigd voor het 
gebruik en preventief onderhoud of onder-
houd.

Voorafgaand aan de levering moeten dealers 
de kwaliteit en veiligheid van de verkochte 
producten waarborgen en revalidatie- en 
zorginstellingen voorzien van alle informatie 
die zij nodig hebben om een veilige werking te 
garanderen. Samen met de producent heb-
ben zij daarnaast de taak om de producten op 
de markt voortdurend te controleren en het 
leveringsproces aan te passen – reden genoeg 
waarom bock alleen met gekwalificeerde en 
opgeleide gespecialiseerde dealers samen-
werkt. 

MDR-conformiteit

Het vrijkomen van de productie vindt plaats 
wanneer de resterende restrisico's minimaal 
zijn, d.w.z. een risicovrije toepassing is gega-
randeerd. Comfort- en zorgbedden van bock 
moeten worden geclassificeerd als actieve 
medische hulpmiddelen van klasse I (laagste 
risicoclassificatie) volgens MDR, bijlage VIII. 
De conformiteit met de eisen van de EU-veror-
dening inzake medische hulpmiddelen wordt 
gewaarborgd door een conformiteitsbeoorde-
lingsprocedure.

Ons kwaliteitsbeheer

Met ons kwaliteitsmanagementsysteem 
conform DIN EN ISO 9001 en DIN EN ISO 
13485 zorgen wij voor de optimalisatie van de 
werkprocessen en zorgen wij ervoor dat onze 
producten aan alle geldende normen en de 
wettelijke eisen.voldoen. Bovendien wordt elk 
comfort- en zorgbed na productie op de pro-
ductielocatie aan een uitgebreide functietest 
onderworpen. Bij elke eerste levering worden 
er instructies voor de juiste bediening van het 
product gegeven. Daarnaast bieden wij trai-
ningen aan voor correct en veilig gebruik van 
elektrische zorgbedden.

Gezamenlijk voor de hoogste veiligheid

Producenten, exploitanten en gebruikers 
vormen een team met duidelijk omschreven 
verantwoordelijkheden bij het naleven en 
uitvoeren van veiligheidsvoorschriften en 
beschermende maatregelen. 

• De exploitant van een medisch hulpmiddel is elke 
natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor 
de werking van een gezondheidsinstelling waar gebruik 
wordt gemaakt van de comfort- en zorgbedden van bock. 
Iedereen die medische producten beschikbaar houdt 
voor gebruik buiten de zorginstellingen, bijv. medische 
bevoorradingswinkels en gespecialiseerde dealers 
die comfort- en zorgbedden uitlenen, worden ook als 
exploitant beschouwd. Ook de zorgverzekeraars moeten 
de verplichtingen van de exploitant van de bedden die 
zij ter beschikking stellen aan de verzekerde op zich 
nemen. Exploitanten en zorgverzekeraars zijn onder meer 
verantwoordelijk voor het instrueren van de gebruiker 
over het gebruik en onderhoud. 

•  Een gebruikers is, die een comfort- en zorgbed van Bock 
professioneel in de zorg gebruikt. De verantwoordelijk-
heid voor een veilig en professioneel gebruik van het bed 
is onafhankelijk van de hiërarchie in de zorginstelling, 
zodat de gebruiker de wettelijke verplichtingen op eigen 
verantwoordelijkheid moet nakomen.

Service en regelmatig inspecties 

Medische hulpmiddelen moeten regelmatig 
worden geïnspecteerd dienovereenkomstig de 
specificaties van de producent en de algemeen 
erkende regels van de techniek om slijtage en 
de daarmee gepaard gaande risico's op vielige 
wijze te voorkomen. De producent heeft geen 
invloed op in hoeverre de regels die door de ex-
ploitant van de elektrische bedden zijn voorge-
schreven, worden nageleefd. De afzonderlijke 
termijnen moeten dus door de exploitant wor-
den vastgesteld en gerechtvaardigd. De taken 
om gevaar te voorkomen gaan echter verder 
dan dat en bestaan uit organisatorische, infor-
matie-, behandelings- en samenwerkingstaken. 
Taken die kunnen worden uitgevoerd door de 
„vertegenwoordiger voor de veiligheid van me-
dische hulpmiddelen“ die door de exploitant 
moet worden aangesteld. Maar ook bock als 
producent vereenvoudigt het naleven van de 
noodzakelijke beschermingsmaatregelen voor 
u met tijdbesparende dienstverlening. 
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