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Ziekenhuisbedden
Protect
Völker. Caring for People

Veiligheid zonder compromis
Maatwerkoplossingen voor intensieve zorg:

De veiligheid van cliënten en zorgverleners staat bij Völker hoog in het vaandel.
Daarom zijn de bestaande ziekenhuisbedden S 962-2 en S 966 geoptimaliseerd voor de zorg in kwetsbare en beveiligde settings.
De functies van de Völker-bedden maken een snelle en eenvoudige verpleging
mogelijk, zodat het zorgpersoneel alle aandacht volledig kan richten op de
patiënten. De verschillen tussen de beide bedden zitten in de specificaties.
Voor de zorg in beveiligde settings zijn ze beschikbaar met dezelfde veiligheidsfuncties, als volledig pakket of configureerbaar met de gewenste
eigenschappen.

Ziekenhuisbedden van Völker: uitstekende voordelen

GROOT
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VEILIGE
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De serie Protect

De belangrijkste feiten in een oogopslag

S 962-2 Protect

S 966 Protect

Maximale werklast

250 kg



Leeg gewicht



ca. 143 kg

Breedte ligoppervlak



Lengte ligoppervlak





ca. 160 kg

90 cm

Breedte ligoppervlak



90 cm

200 cm

Lengte ligoppervlak



99 cm

Hoogte



ca. 40 – 80 cm*

* afhankelijk van configuratie

270 kg



Leeg gewicht

Buitenmaten

NIEDRIGE
BETTHÖHE

Maximale werklast

200 cm



Buitenmaten



Hoogte

ca. 28,5 – 88,5 cm*
NIEDRIGE
BETTHÖHE

99 cm

Veilig en betrouwbaar
De kenmerken van de serie Protect

Om zowel cliënten als zorgverleners meer veiligheid te
bieden, zijn de ziekenhuisbedden S 962-2 en S 966
geoptimaliseerd en voorzien van aanvullende voorzieningen.
Om risico’s tot een minimum te beperken en misbruik
van het bed door de cliënten tegen te gaan, zijn zowel
het hoofd- en voeteneinde als het ligvlak van HPLplaatmateriaal vastgeschroefd. Daarnaast zijn bij
beide modellen de handschakelaar afneembaar en de
personeelsbediening afsluitbaar en dus niet toegankelijk voor cliënten.

Netkabel met anaconda mantel
Suïcidale patiënten hebben speciale bescherming
nodig. Daartoe is het netsnoer voorzien van een
Anaconda-mantel, die de kans op misbruik verkleint.

Eenvoudig te hanteren en
meer aandacht voor de zorg
Doorontwikkeling van de Völker klassieker
S 962-2

Een eenvoudig te hanteren bed is vooral voor de zorg
in kwetsbare settings van groot belang. Dankzij het
lage gewicht is de S 962-2 Protect zeer goed verrijdbaar, zodat zorgverleners beter met het bed kunnen
manoeuvreren. Dit bespaart tijd en voorkomt stress.
Daarnaast heeft de S 962-2 Protect dankzij de vier
hefkolommen een stabiele en gemakkelijk te reinigen
constructie en is goed onderrijdbaar.

Meer mogelijkheden
voor meer veiligheid

Vermindering van het valrisico dankzij
het hooglaagbed S 966 Protect.
Om letsel als gevolg van vallen uit bed te verminderen,
is het hooglaagbed S 966 verder ontwikkeld voor de
zorg in kwetsbare settings. Afhankelijk van de configuratie kan de S 966 Protect in een lage positie van ca.
28,5 cm en in een ergonomische werkhoogte van 88,5
cm worden gebracht. Het bed is optioneel verkrijgbaar
met een vijfde wiel.

Universele riemhouder
Een patiënt fixeren is meestal het laatste redmiddel om hem en het verplegend personeel te beschermen. Om ervoor te zorgen dat dit veilig en snel
kan gebeuren en bestand is tegen de krachten van de patiënt, worden
twaalf universele riemhouders van gegoten zink op het bed geschroefd.

Kenmerken

S962-2 Protect

S966 Protect

°
°

°
°

Design
Design S
Kleuren
zie Völker-kleurencollectie
Breedte ligoppervlak
90 cm
Lengte ligoppervlak
200 cm
Ligoppervlakken
HPL-plaat (geschroefd)
Hoogte bedhekken
Meebewegende, tweedelige bedhekken: 34 - 35,5 cm
Meebewegende, tweedelige bedhekken: 37 - 38,5 cm
Meebewegende, tweedelige bedhekken: 43,5 – 45 cm
Montagevoorzieningen
Enkele voorziening buitenzijde

°

Bedieningselement
Handschakelaar met haak, overlangs aan beide zijden opsteekbaar
Handschakelaar met haak, dwars aan beide zijden opsteekbaar
Personeelsbediening afsluitbaar in de beddengoedlade
Wielen
Enkele zwenkwielen S Ø125 mm

°
°*

°
°*

–

Enkele zwenkwielen S Ø150 mm
Enkele zwenkwielen Integral Ø150 mm

°

Dubbele zwenkwielen Linea Ø125 mm

–

Dubbele zwenkwielen Ø150 mm

°

Dubbele zwenkwielen Linea Ø150 mm

–

Stuurwiel

°
°
°
°
°

aan hoofdeinde
aan voeteneinde
5e wiel (alleen met dubbel zwenkwiel Ø150 mm)

°

°
°

°*
°*
°*
°

°*
°*
°*
°
°

–

Centrale rem
Rempedaal aan het voeteneinde aan beide zijden
Verdere voorzieningen
Anacondakabel 900 mm
12 universele houders van gegoten zink aan het ligvlak voor onrustbanden
Hoofd- en voeteneinden vastgeschroefd
Bedverlenging
Onderbedverlichting

standaard

° optioneel

–

– niet beschikbaar

* standaard bij volledig pakket

FOCUS UP
SERVICE

HOOGWAARDIGE
MATERIALEN

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

Völker 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

voelker.de
voelker.de

GECERTIFICEERDE
DUURZAAMHEID

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

VOEL-128-NL-11/21
VOEL-128-EN-09/21

20 JAAR
SPARE-PARTS

