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Ziekenhuisbed
S 962-2 Vis-a-Vis
Völker. Caring for People

Völker S 962-2 Vis-a-Vis
Gemakkelijk mobiliseren
Als patiënten hun bed niet uit kunnen of willen, betekent
dat nog niet dat ze volledig immobiel zijn. Door lichamelijke klachten of medische ingrepen is het bed uitstappen via een transfer van lig naar zit aan de zijkant
vaak lastig. Toch is mobilisatie wel degelijk mogelijk als
het bed zo kan worden versteld dat er een zithouding
ontstaat die naar voren toe open is. Depatiënt kan dan
meteen zijn voeten goed op de vloer zetten. Dat maakt
– afhankelijk van de situatie van de patiënt – mobiliseren
en activeren gemakkelijker. Van liggen via zitten naar
staan en lopen. Dankzij een geslaagde combinatie van
vorm en functie zorgen Völker ziekenhuisbedden voor
meer comfort bij patiënten en maken ze veilig en efficiënt werken mogelijk voor zorgverleners. Het unieke
healthcare design van Völker zorgt ervoor dat bedden
hun medische functie vervullen en tegelijkertijd een
huiselijke sfeer creëren die het welzijn en herstel van
patiënten ondersteunt.

VEILIGE
WERKBELASTING

GROOT
INSTELBEREIK

Vier sterke punten
 aar voren toe open zithouding voor
N
mobiliteit en verzorging op ooghoogte.
Tweedelige, in hoogte verstelbare
bedhekken die meebewegen bij het
verstellen van het ligvlak.  
I nnovatief Völker MiS® microstimulatiesysteem zorgt voor meer comfort en
een betere nachtrust van patiënten.
	Zelfstandige mobilisatie door de
patiënt ontlast zorgverleners.

ERGONOMISCHE
WERKHOOGTE

ANTITRENDELENBURG

De zithouding kan moeiteloos worden
bereikt, zodat patiënten op ooghoogte
kunnen praten met zorgverleners en
bezoekers.

Veilig mobiliseren
van patiënten

Technische gegevens
Maximale werklast

250 kg



Minder belasting van het zorgpersoneel
door de gepatenteerde bedhekken van Völker

Leeg gewicht



ca. 169 kg

Breedte ligoppervlak



90 cm

Zelfstandige mobilisatie van patiënten helpt bij het
herstel na operaties en ziekte. Deze mobilisatie wordt
ondersteund door de middenopening in de Völker
bedhekken en vermindert de vrijheidsbeperking door
bedhekken. Dankzij de stabiele en meervoudig telescopische bedhekken kunnen patiënten zelfstandig
opstaan en krijgen ze het vertrouwen in hun eigen
lichaam weer terug. Völker bedhekken bewegen standaard aan alle zijden van het ligvlak mee en bieden
optimale bescherming in iedere lighouding. Optioneel
is een model met vaste tweedelige bedhekken verkrijgbaar.

Lengte ligoppervlak
Buitenmaten

210 cm




99 cm

Kijk voor meer technische
gegevens op
voelker.de

Meer comfort en ontspanning
Ligvlak met microstimulatie
Völker biedt alle ligvlakken aan met het gepatenteerde
MiS®-microstimulatiesysteem dat gebaseerd is op
neurowetenschappelijke inzichten. Dit neemt zelfs
hele kleine bewegingen van de patiënt op en geeft ze
als tactiele prikkels van het ligvlak door het matras
terug aan het lichaam. Uit ervaring blijkt dat deze
terugkoppeling kan leiden tot een betere waarneming
van het lichaam. Dit verbetert weer het ligcomfort en
de slaap. Met behulp van het matras kan ook het risico
op decubitus worden verminderd.¹

Völker biedt een ruime keuze aan
praktische en perfect op de Völker bedden
afgestemde toebehoren.

Verschillende hoofd- en
voeteneinden mogelijk.

Finess-matras
Tweedelig voor Vis-a-Vis bedden
	
Zeer elastisch drielaags HR-koudschuimmatras
	
Vastelastische, stabiliserende
kernlaag
	
Schuim: Öko-Tex 100 klasse 1
gecertificeerd
 peciaal golfprofiel voor effectieve
S
ventilatie
 inder vochtvorming en betere
M
luchtcirculatie door extra luchtkanalen
 ankzij symmetrische opbouw is het
D
matras 4-zijdig wendbaar
	
Matras en hoes zijn desinfecteerbaar
in de autoclaaf tot 105 °C

Kenmerken
Kleur: grijs
Textielhoes: 100% polyester,
Waterdichte laag: 100% polyurethaan
Bi-elastisch
Bacterie, mijt- en virusbestendig
Anti-allergeen
Antibacteriële laag:
Preventol MP100 van Lanxess
Laat geen water en urine door
Brandvertragend volgens UNI 9175:
klasse 1M + BS 7175 crib5+7
Bloed-, urine-, olie- en vetbestendig
Bestand tegen desinfectiemiddelen
volgens VAH & RKI
Wasbaar tot 95 °C
Autoclaafbaar tot 105 °C
Oppervlaktemassa: 190 g/m² ± 10
Waterkolom volgens UNI EN 20811 > 200 cm
Waterdampdoorlaatbaar volgens
DIN 53122 > 500 g/m²/24h
Ritssluiting L-vormig langs een lange kant en
een korte kant
Afneembare hoes

Finess

20 JAAR
SPARE-PARTS

FOCUS UP
SERVICE

HOOGWAARDIGE
MATERIALEN

Völker Schweiz GmbH
Moosstrasse 2
6003 Luzern
Zwitserland
+41 (0) 44 563 1939

Voelker France SAS
27 Rue Maurice Flandin
69444 Lyon Cedex 03
Frankrijk
+33 (0) 18 288 1530

Voelker Nederland B.V.
Laan 21
1741 EA Schagen
Nederland
+31 (0) 20 808 1603

Algemene informatie
info@voelker.de
+49 (0) 2302 960 960

Verkoop / Service / Onderdelen
kundenservice@voelker.de
+49 (0) 2302 960 9630

Völker Medizinprodukte GmbH
Kaufmannstraße 14
6020 Innsbruck
Oostenrijk
+43 (0) 1 205 8365

voelker.de
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¹ Volgens de licentiegever van het MiS®-microstimulatiesysteem:
Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG

Hoofdkantoor
Völker GmbH
Wullener Feld 79,
58454 Witten,
Duitsland
+49 (0) 2302 960 960
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