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Zorgbed
5384
Het zorgbed 5384 biedt maximale bescherming voor bewoners met een hoog valrisico.
Een val uit bed kan verlies van zelfstandigheid betekenen en voor zowel de bewoner als
voor de zorginstelling ook andere negatieve effecten met zich meebrengen. Dit veelzijdige
hooglaagbed kunt u verlagen tot 24 cm* en verhogen tot een stabiele en ergonomische
werkhoogte van 80 cm voor een veilige en gezonde werkhouding van zorgverleners.

De meebewegende, tweedelige bedhekken zorgen voor veiligheid in alle bedposities.
Het innovatieve MiS® microstimulatiesysteem zorgt voor meer comfort en een betere
nachtrust van bewoners.
 Bewoners en zorgverleners kunnen de gewenste hoogte en bedpositie gemakkelijk
instellen en opslaan.
De nachtlichtfunctie onder het bed zorgt ‘s nachts voor meer veiligheid voor bewoners
en zorgpersoneel (optioneel).
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5384

Kenmerken
Materiaal hoofd- en voeteneinde
Decorplaatmateriaal met staanders van massief hout
Design
Design S ronde staanders
Design FS vlakke staanders (alleen in combinatie met 34 – 35,5 cm bedhekken)

°

Kleuren
zie Völker-kleurencollectie
Breedte ligoppervlak
90 cm
Lengte ligoppervlak
200 cm
Ligoppervlak
Völker MiS® microstimulatiesysteem1
High Pressure Laminate

°

Hoogte bedhekken (afhankelijk van ligoppervlak)
Meebewegende, tweedelige bedhekken: 34 – 35,5 cm
Meebewegende, tweedelige bedhekken: 37 – 38,5 cm

°
°

Meebewegende, tweedelige bedhekken: 43,5 – 45 cm
Bedieningselementen
Handschakelaar met volledige vergrendeling, overlangs
Wielen
Dubbele zwenkwielen, 4 × (Ø 100 mm) – enkele zwenkwielen, 2 × (Ø 80 mm) – aan hoofdeinde, hoogte ligoppervlak = 24 - 79 cm
Dubbele zwenkwielen, 4 × (Ø 100 mm) – hoogte ligoppervlak = 25 - 81 cm
Dubbele zwenkwielen, 4 × (Ø 125 mm) – hoogte ligoppervlak = 28 - 83 cm
Enkele zwenkwielen Integral S, 4 × (Ø 125 mm) – hoogte ligoppervlak = 31 - 88 cm
Enkele zwenkwielen Integral S, 4 × (Ø 150 mm) – hoogte ligoppervlak = 33 - 88 cm
Extra accessoires

°
°
°
°

Onderbedverlichting
Beddengoedvak
Bedverlenging
Rail met voorziening voor onrustbanden, aan beide zijden
Stootwielen hoofdeinde, verticaal

° optioneel

* afhankelijk van configuratie
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Völker behoudt zich het recht voor zonder aankondiging wijzigingen door te voeren aan
design, specificaties en modellen. De kleuren van de producten kunnen enigszins afwijken
van de hier weergegeven kleuren. Drukfouten voorbehouden. Alle verstrekte informatie
is vrijblijvend en niet bindend. Niet alle producten en opties zijn in alle landen verkrijgbaar.
Meer informatie over onze producten en services is verkrijgbaar via uw plaatselijke contactpersoon voor Völker en via onze website.
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Standaard
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 icentiegever MiS® microstimulatiesysteem:
L
Thomas Hilfen für Körperbehinderte GmbH & Co. Medico KG

Neerklapfunctie voor reanimatie

