Formidabel
F50V
F75

Care Bed \ Maximaal comfort en bewegingsvrijheid

Formidabel: Het begin van een nieuw tijdperk. Bescherming en vrijheid opnieuw gedeﬁnieerd.
Dit nieuwe concept biedt de mogelijkheid om het bed in zijn laagste positie, 23 cm/26(*) cm vanaf de grond gemeten (excl. matras) te plaatsen als
valpreventie tijdens de slaap. Deze positie, laat zich, net zoals de zithoogte van 35 cm en verzorgingshoogte van 80 cm/83 cm(*) of de comfortpositie met
een druk op de toets van de handschakelaar instellen.
Het bed is standaard zonder bescherming. Optioneel kan het bed voorzien worden van zijdelingse bescherming aan het hoofeinde van het bed of over
de hele lengte van het bed. De bescherming wordt zo toegespitst aan de noden van de individuele bewoner. De zijdelingse bescherming bestaat uit een
transparant textielweefsel (met antibacteriële coating), stabiel frame, dat zich traploos tot een maximale hoogte laat uitschuiven en tevens als sta-op hulp
fungeert.
Ten alle tijden is het mogelijk het bed te verlengen, met maximaal 15 cm. De zijdelingse bescherming staat een verlenging niet in de weg.
(*) afhankelijk van het wieltype

Het onderstel
Elektrisch verstelbaar hoog/laag bed.
In Ral 9007 Aluminium Grey.
Tillifttoegankelijk.
Wielbasis

F50V - Verplaatsbaar op alle hoogtes,
de hoog/laag verstelling loopt van 23
tot 80 cm, exclusief matras.
Vier afgedekte zwenkwielen, centrale
rem, 2 per 2 geremd, Ø50 mm,
eenvoudig te bedienen.

Het ligvlak
Het 4-delige ligvlak
Rug - Elektrisch verstelbaar met zitcorrectie.
Midden - Vast.
Been - Elektrisch verstelbaar. Fowler- of semi-fowlerstand.
Voet - Verstelbaar op tandstrook.

KST Kunststof ligvlak
De bodemstukken bestaan uit kunststof
platen die aan het metalen frame
geklikt worden. Deze zijn gemakkelijk
uitneembaar en te reinigen.

F75 - Verplaatsbaar op alle hoogtes,
de hoog/laag verstelling loopt van 26
tot 83 cm, exclusief matras.
Vier dubbele zwenkwielen, centrale
rem, 2 per 2 geremd, Ø75 mm,
eenvoudig te bedienen.

IL12 - hoog/laag motor met trendelen / anti-trendelenburg, synchroonverstelling.
IL12QR - hoog/laag motor met trendelen / anti-trendelenburg, synchroonverstelling en quickrelease.

Geïntegreerde bedverlenging: +15 cm aan het voeteneinde.
Standaard met matrasbeugel.
Aan beide zijden van het hoofdeinde zijn hulzen voorzien voor het
plaatsen van een serumhouder, oprichter met triangel, led bedlamp
(bekijk onze brochure voor alle opties en accessoires).
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Motoren

FGL Fiberglas ligvlak
Deze bodem bestaat uit ﬁberglas
latten die geïntegreerd zijn in kunststof
hulzen, bevestigd aan het metalen
frame.

De bedmanipulaties
SCENARIOHANDSCHAKELAAR

Het bed is voorzien van een scenariohandschakelaar.
Waarop 3 sneltoetsen staan:
- toets 1, uitstappositie, hiermee wordt het bed direct naar uitstaphoogte (35 cm, excl. matras) gebracht.
- toets 2, slaappositie, hiermee wordt het bed in zijn laagste positie geplaatst (23/26 cm, excl matras)
gebracht, dit als valpreventie tijdens de slaap.
- toets 3, comfortzitpositie, hiermee wordt het bed in de comfortabele zitpositie geplaatst.
Daarnaast zijn er een aantal afzonderlijke verstelfuncties waaronder:
- verzorgingsmodus, het bed wordt volledig vlak op de gewenste hoogte geplaatst.
- rugverstelling, met zitcorrectie.
- bovenbeenverstelling, hiermee worden de knieën gebogen ((fowler / semi-fowler).
- hoogteverstelling, om het bed in elke gewenste positie naar boven en beneden te verplaatsen.
- trendelenburg.
- (optioneel kan het nachtlicht onder het bed aan- en uitgeschakeld worden)
De handschakelaar heeft een sleutelbeveiliging met blokkeersleutel.
MECHANISCHE VERSTELLING ONDERBEENGEDEELTE

Het onderbeengedeelte is met behulp van de tandstrook handmatig in hoogte te verstellen. Zo kunnen de
benen bijvoorbeeld hoger dan het lichaam geplaatst worden zonder dat de rugleuning hiervoor ook in een
andere positie geplaatst moet worden.
Geïntegreerde bedverlenging: +15 cm aan het voeteneinde.
Standaard met matrasbeugel.
Aan beide zijden van het hoofdeinde zijn hulzen voorzien voor het plaatsen van een serumhouder,
oprichter met triangel, led bedlamp (bekijk onze brochure voor alle opties en accessoires).
Het hoofd- en voeteneinde
TYPES

Voor hoofd- en voeteneinde
RDF

- Massief beuken kader en gemelamineerde spaanplaat paneel.

RGF

- Massief beuken kader en gemelamineerde spaanplaat paneel.

Voor hoofdeinde
RDFP - Massief beuken kader en gemelamineerde spaanplaat met daarop aan de binnenzijde
een gestoffeerd paneel.
PRF

- Gestoffeerd paneel, hoog.

PKF

- Gestoffeerd paneel, laag.

Voor voeteneinde
RGNF - Massief beuken kader en gemelamineerde spaanplaat paneel.

- Gestoffeerd paneel, laag.

RDF

PRF

RGF

RDFP

PKF

RGNF

PFF
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PFF

De zijdelingse bescherming
HET NIEUWE SYSTEEM

Het is er altijd wanneer het nodig is. Het nieuwe zijdelingse beschermingssysteem.
Anders als conventionele onrusthekkens wordt deze bescherming enkel wanneer het nodig is met
minimale inspanning en zonder.
gereedschap aangebracht aan het bed. Daardoor hindert het niet als het niet nodig en is zeer eenvoudig
traploos verstelbaar als het gemonteerd is. Dit nieuwe flexibele beschermingssysteem combineert vrijheid
en bescherming van de gebruiker/patiënt op optimale wijze - net in verband met het actuele thema rond
vrijheids beperkende maatregelen.
OPBOUW

- stabiel traploos aluminium telescopisch frame, (maximale hoogte van 38 cm (gemeten vanaf
de bedbodem).
- met daartussen een transparant textielweefsel (met antibacteriële coating).
- de bovenkant is afgewerkt met een afgeronde massief beuken lat.
- fungeert tevens als sta-op hulp.
- zeer licht te bedienen door 2 schuifknoppen richting elkaar te schuiven en de lat naar boven te schuiven.
POSITIES

De zijdelingse bescherming is te plaatsen aan alle vier zijdes, enkel aan het hoofdeinde, of helemaal niet.
Als geen bescherming geplaatst wordt kan gekozen worden tussen een gemelamineerde spaanplaat
paneel (HF) of een gestoffeerd paneel (PFF).

Opties & accessoires
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Er zijn tal van opties en accessoires beschikbaar voor deze bedden, waaronder een oprichter, nachtlicht en
wandafstandhouder, bekijk onze brochure voor alle producten.

Technische data

De bedden zijn conform volgens de richtlijnen en normen: CE-richtlijn 93/42 EEG, DIN IEC 60601-2-52.

F50V

F75

buitenmaat

103 x 211/216/226 cm

103 x 211/216/226 cm

ligvlak

90 x 205/210/220 cm

90 x 205/210/220 cm

matrasmaat

90 x 200/205/215 cm

90 x 200/205/215 cm

ligvlak

4-delig, rugleuning met zitcorrectie

4-delig, rugleuning met zitcorrectie

volgens DBFK

volgens DBFK

(Duitse organisatie van verplegers),

(Duitse organisatie van verplegers),

rug-, bovenbeen- en onderbeenframe

rug-, bovenbeen- en onderbeenframe

uit gelaste buisstaal met uitneembare

uit gelaste buisstaal met uitneembare

ligvlakken

ligvlakken

hoogteverstelling

23 tot 80 cm

26 tot 83 cm

gewicht

min. 125 kg zonder panelen en zijdeling-

min. 125 kg zonder panelen en zijdeling-

se bescherming

se bescherming

wielen

4 zwenkwielen, diam. 50 mm

4 dubbele zwenkwielen, diam. 75 mm

motoren

24 V, Protection IP X4

24 V, Protection IP X4

maximale belasting

225 kg

225 kg

ja

ja







USP

- extra laag – 23 cm
- 4-delig ligvlak, rugleuning met zitcorrectie
- scenariohandschakelaar
- flexibel beschermingssysteem, de nieuwe zijdelingse bescherming
- maximaal comfort en bewegingsvrijheid
- tillifttoegankelijk
- onderhoudsvriendelijk

 = huiselijk gebruik  = projectmatig gebruik  = intensief projectmatig gebruik
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- modulair

