Designed for
life, choice
and value

UNIVERSEEL BEDFRAME VAN ARJO

De onmisbare basis voor het
welzijn van patiënten

Veiligheid en
gebruiksgemak in
alle zorgsituaties

Zowel bij een kortdurend verblijf als
langdurige zorg speelt het bed een cruciale
rol in de dagelijkse patiëntenzorg. Het
is ontworpen om een veilige omgeving
voor patiëntenzorg te bieden, waar rust
en herstel zowel veilig als therapeutisch
zouden moeten zijn.

Iedere patiënt is anders en inspelen op de klinische behoeften van
een individu kan een uitdaging zijn. Bij Arjo bieden we een uitgebreid
assortiment aan ergonomische ziekenhuisbedden aan, ontworpen
om uw patiënten de beste omgeving te bieden voor alle klinische
behoeften, letsels en zorgsituaties, van intensive care tot algemene
geneeskunde.
Ons universele bedframe is ontworpen als veilige omgeving
voor patiëntenzorg en herstel, terwijl het risico op letsel
van de zorgverlener wordt beperkt.

Designed
for life
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Essentiële dagelijkse zorg
Onze medische bedden zijn ontworpen om uw workflow te
optimaliseren, de levenskwaliteit te verbeteren en veelvoorkomende
risico’s, zoals vallen, beknelling en letsel bij de zorgverlener, te
voorkomen. Dankzij ergonomische functies die ervoor zorgen dat
u veilig en efficiënt kunt werken, helpen onze bedden u om essentiële
dagelijkse zorg toe te dienen en uw klinische doelstellingen
te behalen.

KLINISCHE EFFICIËNTIE

VEILIGHEID VOOR DE PATIËNT

EEN GEÏNTEGREERDE BENADERING
OM DECUBITUS TE VOORKOMEN

Ons assortiment van medische bedden
beschikt over ingebouwde klinische functies en
profileringsopties voor geavanceerde zorg.
•
•
•
•
•
•
•

30° pauzeerstand rugsteun
Cardiac Chair
Indicator hoek hoofdeinde
Eén-toetsbediening
Bio-Contour profilering van het ligvlak
Automatische Fowler
Weegfunctie in bed

Alle medische bedden van Arjo bieden een
uitgebreid pakket veiligheidsfuncties:
• Lage bedstand
• IEC 60601-2-52 compatibel voor preventie
van beknelling van de patiënt
• Verlichting onder het bed
• Varizone bed-exit-alarm
• Antibeknellingssysteem onder het bed
• Achtergrondverlichting bedieningspaneel
• SafeSet visueel waarschuwingssysteem
• Verpleegkundigenoproep en -luidspreker

Onze medische bedden worden aangevuld
met een uitgebreide portfolio therapeutische
ligsystemen ter ondersteuning van patiënten
met of met risico op decubitus.
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Een universeel
bedframe voor een
consistent hoge
zorgkwaliteit

Designed
for choice

Het universele bedframe is geschikt voor alle
niveaus van patiëntenzorg, van laag tot hoog, in
uiteenlopende zorgomgevingen en van chirurgie
tot intensive care. Daarom is het een goede keuze
voor de wisselende ziekenhuisbehoeften. Onze
bedden zijn gebaseerd op een basisontwerp dat
identiek is voor het volledige assortiment, met
eenvoudige wendbaarheid, gestandaardiseerde

Profilering

Automatische
rugsteunpauzering
bij hoek van 30°

Cardiac Chair

Geïntegreerde
bedverlenging
(3 standen)

Verlichting onder
het bed

Voetschakelaar voor
variabele hoogte

Weegfunctie in bed

Varizone bedexit-alarm

Antibeknellings
systeem

Opklapbaar

BioContour

250 kg

2 afstands
bedieningen

√

√

√

√*

√*

–

–

–

Gedeelde
bedhekkens

BioContour

250 kg

2 afstands
bedieningen

√

√

√

√*

√*

–

–

–

Gedeelde
bedhekkens

BioContour

250 kg

Ingebouwde
bediening voor
de patiënt en
zorgverlener

√

√

√

√

√*

–

–

–

Gedeelde
bedhekkens

BioContour

250 kg

Tv/licht
bediening*

√

√

√

√

√*

√

√

√*

Gedeelde
bedhekkens

ProContour

270 kg

Tv/licht
bediening*

√

√

√

√

√*

√

√

√

Gedeelde
bedhekkens

ProContour

522 kg

Verpleegkundigenoproep, tv/
lichtbediening*

√

√

√

√

√*

√

√

√

Regeling

Veilige werklast

Bedhekken

Reguliere zorg

veiligheidsfuncties en intuïtieve bediening.

Enterprise® 5000X

GEMIDDELD RISICO

Enterprise® 5000X

Enterprise® 8000X

ACUTE ZORG

Enterprise® 9000X

Citadel™

Citadel™ Plus
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√ Geïntegreerd

√* Optioneel

– Niet beschikbaar

Nu met
Intuitive Drive
Assist-technologie
Nimbus® Professional

Ligsystemen en frames
voor alle klinische behoeften

IndiGo™ is een gemotoriseerd vijfde wiel
dat, met slechts een lichte aanraking,
lichter transport mogelijk maakt voor alle
zorgverleners – voor veiligheid en eenvoud.
IndiGo is altijd beschikbaar en wordt
rechtstreeks in uw Citadel- of Enterprisebed ingebouwd, zodat slechts één ding
tijdens het werk van een zorgverlener
verandert: de hoeveelheid werk die nodig
is om het bed te verplaatsen.

Een assortiment pomploze en elektrisch aangedreven therapeutische
ligsystemen is beschikbaar voor alle bedframes, ter ondersteuning
van patiënten met of met risico op decubitus. Voor CitadelTM
en CitadelTM Plus zijn geïntegreerde ligsystemen beschikbaar
die een flexibele oplossing bieden voor patiënten die intensieve
zorg nodig hebben.
Ons ’Bio-Contour’-profilering biedt een unieke combinatie van
bewegende ligvlakken en een gebogen bedbodem, ontworpen om
de regulering van druk en schuifkrachten te ondersteunen.

Meer weten over IndiGo: Arjo.com/indigo

Tot

60%
Verpleegkundigen
oproep, twee
richtingen

RS232-gegevenspoort

SafeSet visuele
waarschuwingen

Geïntegreerd
therapiesysteem

Skin IQ
stroomvoorziening

Extra
stroomaansluiting

Met verstelbare
bedbodem

Vaste hendel
PowerDrive

IndiGo Intuitive
Drive Assist

minder
werk bij

–

–

–

–

–

–

–

–

√*

–

–

–

–

–

–

–

–

√*

–

–

–

–

–

–

–

–

√*

het opgaan
van hellingen1

Tot

70%
minder
werk bij

het afgaan
van hellingen1

360°
– te gebruiken
vanaf alle posities
rondom het bed
360°

√*

√*

√*

–

–

–

–

–

√*

√*

√*

√*

√*

√

√*

–

–

√*

√

√*

√*

–

√

√*

√

√*

–
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Designed
for value
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Een kosteneffectieve
en flexibele oplossing

Als onderdeel van ons uitgebreide
assortiment kunt u ook bedden huren, kopen
en leasen, met als doel de betaalbaarheid
van onze oplossingen en waarde van uw
investering te maximaliseren. Voor alle
bedden van Arjo zijn complete service- en
onderhoudsopties beschikbaar die kunnen
worden afgestemd op de vereisten van
uw zorginstelling.
Gemakkelijke service en onderhoud
De bedbodemdelen van gegoten kunststof zijn licht in gewicht,
soepel en eenvoudig te verwijderen en het open frame is
ontworpen om eenvoudig te worden gereinigd. Het is dus een
duurzame oplossing voor reiniging en desinfectie in het kader van
infectiebestrijdingsvereisten.
Door de open structuur en eenvoudig te verwijderen onderdelen
kunnen werkzaamheden aan de actuator, control box,
afstandsbedieningen, accu en zwenkwielen ter plekke in een
paar minuten door één daarvoor opgeleide medewerker worden
uitgevoerd: hierdoor wordt het bed eenvoudiger te repareren
en te onderhouden door servicetechnici.

Lage gebruikskosten
De bedden van Arjo zijn zo ontworpen en gebouwd dat ze sterk en
duurzaam zijn; alle bedden worden getest op levensduur en zijn door
UL gecertificeerd voor de IEC-normen voor stevigheid en stabiliteit.
Een open structuur met plug & play-onderdelen en zelfsmerende
scharnieren dragen bij aan lage kosten tijdens de levensduur. Door
de toepassing van standaard onderdelen uit ons productassortiment
kan de voorraad reserveonderdelen worden beperkt.
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Medische bedden van Arjo –
designed for life, choice and value
Scan de QR-code om de demonstratievideo te bekijken
Richt de camera van uw smartphone op de QR-code.
(Op smartphones met Android moet u mogelijk een QR-app installeren).

Video over Enterprise®-serie

Video over Enterprise®-serie

Bedden voor patiënten met een laag

Bed voor patiënten met een hoog risico

en gemiddeld risico

Video over Citadel™ Plus

Video over IndiGo™

Ziekenhuisbed voor obese patiënten

Gemotoriseerd vijfde wiel

Ons nieuwe assortiment medische bedden is onafhankelijk getest
door de wereldwijd erkende organisatie UL, welke heeft verklaard
dat ze voldoen aan de meest recente vereisten op het gebied van
stabiliteit, ruimte en veiligheid van de IEC60601-2-52-norm.

Literatuur: 1. Matz, M., Morgan, J. (2018). The Case For Powered Bed Transport (Whitepaper)
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