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Het ziekenhuisbed voor elke afdeling

E v a r i o
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Ziekenhuisbedden moeten aan veel verschillende eisen voldoen. De doeleinden op de 
diverse afdelingen van een ziekenhuis zijn zo verschillend, dat het inzetten van meerdere 
speciale modellen noodzakelijk lijkt. Toch zou het veel makkelijker, gebruiksvriendelijker 
en economischer zijn als één model aan alle eisen zou beantwoorden. Het model Evario 
van Stiegelmeyer biedt hierbij de oplossing. 

Dankzij het intelligent modulair systeem is Evario voor alle afdelingen geschikt. De 
verschillende bedieningsmogelijkheden, beveiligingssystemen, wielen en hoofd- en 
voetborden vormen samen een functioneel en esthetisch flexibel ziekenhuisbed dat 
voldoet aan de individuele eisen en daarbij een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding 
biedt. 

Met zijn gebruik karakter zorgt Evario voor een aanzienlijke ontlasting voor de verpleeg-
kundigen. Tegelijkertijd dragen het vlakke design en de optimale machinewasbaarheid 
bij tot uitstekende hygiëne-eigenschappen. Dit helpt ziekenhuizen ziekteverwekkers 
tegen te gaan.

Evario 
Het ziekenhuisbed voor alle eisen

Evario   

90 breed 

•     Ligvlak (matrasmaat): 
90 x 200 cm

 -  Te gebruiken voor 90cm-matrassen en 
wisseldruksystemen

 -  Met Stelo- of Rondo-hoofdbord
 -  Gedeeld zijhek Protega
 -  Bediening met LCD-handschakelaar of 

geïntegreerde bedieningspanelen 
 - Kabelgeleiding in het frame 
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Evario  

87 breed 

•     Ligvlak (matrasmaat): 
87 x 200 cm

 -  Buitenbreedte minder dan 1 meter
 -  Gedeelde zijhekken Protega en ¾-zij-

hekken naar keuze
 -  Bediening met LCD-handschakelaar of  

geïntegreerde bedieningspanelen 
 -  Met Intercontinental-, Stelo- of 

Rondo-hoofdbord
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Evario 
extra lang
Het bed voor lange patiënten 

•     Ligvlak (matrasmaat): 
87 x 210 cm

 -  Extra bedverlenging van 
18 cm mogelijk

 - Aantrekkelijke hoofdborden naar keuze  
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Evario 
extra breed
Meer ligcomfort 

•  Ligvlak (matrasmaat): 
97 x 200 cm

 -  Ook geschikt voor zware patiënten
 -  Optioneel 5de wiel voor een betere 

rijvaardigheid van het bredere bed
  
 
 
 

Pagina 18

Evario 
met weegschaal
Nauwkeurige  
gewichtscontrole
•  Ligvlak (matrasmaat): 

90 x 200 cm

 -  Geïntegreerde bedweegschaal met 
aparte handschakelaar

 -  Weegnauwkeurigheid van 200 g
 -  Uitbreidbaar met out-of-bed systeem 

(optioneel)
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Evario  
met vast hoofdeinde
Veilige hoogteverstelling 

•   Ligvlak (matrasmaat): 
87 x 200 cm

 -  Geen botsing met meubilair tijdens de 
hoogteverstelling 

 -  Hoogteverstelbereik van 35 - 85 cm 
(met integraal wiel)

 -  Veilig gebruik van accessoires (oprich-
ter, infuusstandaard) met volledige 
mobiliteit van het ligvlak 
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Sterke  
voordelen

Veilige bevestiging

De handgrepen op de zijhekken zorgen voor  
ondersteuning van de patiënt. De handgrepen op 
het hoofd- en voeteneind maken het makkelijker 
om het bed te verplaatsen.

Hygiënische ligvlakken

De ligvlakken naar keuze bieden een 
hoog comfort en zijn makkelijk te  
reinigen en te desinfecteren – ook in  
de machine.

Grote hoogteverstelling

De hoogteverstelling van 32 cm tot 91 cm be-
schermt de patiënten tegen vallen en zorgt voor 
een goede werkhouding voor de verpleegkundige.

5. wiel

Het vijfde wiel vereenvoudigt het nauwkeurig 
manoeuvreren in smalle ruimtes en gangen en 
maakt het bepalen van de positie van de wielen 
overbodig.

Protega zijhekbescherming

De gedeelde zijhekbescherming volgt aan de hoofd-
zijde de verstelling van het ligvlak en biedt met een 
hoogte van ca. 41 cm een optimale bescherming.

Welgevormde, praktische  
hoofdsteunen

De drie naar keuze selecteerbare hoofd-
steunen, Intercontinental, Stelo en 
Rondo zijn makkelijk te reinigen. Indien 
gewenst, kan het bed met een vast-
staand hoofdeinde geleverd worden, 
dat niet meebeweegt wanneer het bed 
in hoogte versteld wordt. 

Rugleuning verstelbaar in de breedte

De rugleuning die in de breedte verstelbaar is, 
beschermt de patiënten tijdens het verstellen van 
het bed tegen onaangename zijdelingse stoten en 
draagt bij tot de decubituspreventie.

Geïntegreerd bedieningspaneel

Het bedieningspaneel dat aan beide zijden van de 
Protega-zijhekbescherming geïntegreerd is, biedt 
aan de buiten- en binnenkant pasklare opties voor 
alle gebruikers, evenals praktische voorgeprogram-
meerde bedposities. 

Bescherming tegen botsen

Stootkegels en een keuze van efficiënte stootrollen 
beschermen het bed en de kamerinrichting tegen 
beschadigingen.

LCD-handschakelaar

De LCD-handbediening is intuïtief bedienbaar met 
slechts 3 toetsen. Er zijn 3 bedieningsniveaus;  
voor patiënten, verpleegkundigen en technisch 
personeel. 
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Evario

Grote hoogte-
verstelling

32 tot
91 cm260 kg

Hoge veilige 
werklast

260 kg

e-help Machinale
wasbaarheid

5de zwenkwiel

Buitenafmetingen/ hoogteverstelbereik:

Dankzij het modulaire systeem wordt de Evario een bed dat zich 
aan zeer specifieke eisen aanpast. In de basisuitvoering kan wor-
den gekozen voor een ligvlakbreedte van 87 of 90 cm. De smallere 
versie maakt het makkelijker om te manoeuvreren in krappe 
ruimtes en door smalle deuren. 

Verschillende ontwerpen en vormen kunnen zo divers worden 
gecombineerd, dat de visuele mogelijkheden zich uitstrekken van 
huiselijke elegantie tot een moderne, functionele stijl. Zieken-
huizen kunnen zo met individuele esthetiek de kwaliteit van het 
wachten in de kamers omhoog trekken. 

•  Hoge veilige werklast, ook geschikt voor zware patiënten met een 
gewicht tot 250 kg

• Geïntegreerde bedverlenging van 28 cm voor lange personen
•  Eenvoudige reiniging en onderhoud dankzij het vlakke ontwerp 

en de eenvoudige toegang tot alle componenten

Evario 
Het bed voor alle afdelingen

Bedverlenging

LCD

Eenvoudige 
bediening

Anti-
Trendelenburg-
positie

Trendelenburg-
positie

Hoofdborden en zijhekken kunnen vrij worden gecombineerd. Zo kan 
bijvoorbeeld het klassieke Rondo-hoofdbord gecombineerd worden met 
het Protega-zijhek.

De Evario ondersteunt een 
snel herstel in de dagelijkse 
verpleging en is ook geschikt 
voor de intensive care. 

Het ¾-zijhek is een  
solide en eenvoudig 
te gebruiken alternatief.

219 cm 99,7 cm
87 cm

32
-9

1 
cm

200 cm
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Met de Protega-zijhekbescherming biedt Stiegelmeyer een alterna-
tief aan in de vorm van een flexibele oplossing voor de behoeften 
van de patiënt. De gedeelde zijhekbescherming in vleugelvorm uit 
hoogstaand kunststof is naar keuze verstelbaar aan het hoofduit-
einde of over de volledige lengte van het ligvlak. 
Op die manier biedt het de patiënt een oriëntatiehulp of volledige 
bescherming. Het voelt ergonomisch en aangenaam aan. Dankzij 

de vlakke constructie is een allesomvattende klembescherming 
alsook een makkelijke en grondige reiniging mogelijk. 

Valbescherming voor patiënten heeft de hoogste prioriteit. Tegelijkertijd is het belangrijk om de mobiliteit  
te bevorderen en bewegingsbeperkende maatregelen te verminderen. De zijhekbescherming van Evario biedt 
hiervoor de geschikte oplossing. De beschermhoogte tot 41 cm maakt het probleemloos aanbrengen van  
comfort-, anti-decubitus- en wisseldrukmatrassen mogelijk. Het ¾-zijhek dekt een groot deel van het ligvlak  
en biedt daarmee een hoge veiligheid. Tegelijkertijd is het ruimtebesparend, visueel onopvallend en heeft  
de patiënt goed zicht.

Het verplegend personeel kan deze zijhekken snel 
en intuïtief met slechts één hand bedienen.

Door middel van een beugel bewegen de vleugels door kracht 
ondersteund, gedempt en rustig omlaag zonder daarbij veel 
ruimte in beslag te nemen.

De Protega-elementen aan het hoofdeinde bewegen mee  
wanneer de rugsteun wordt versteld en bieden daardoor ook  
in zitpositie een optimale bescherming.

Aan de ¾-zijhekbescherming is een stootrol aan-
gebracht die zowel het bed als de kamerinrichting 
beschermt tegen zijdelings botsen.

¾-zijhek 
Plaatsbesparend en met één hand te bedienen

Protega-zijhek 
Het vleugelvormige gedeelde zijhek

De beweging van het ¾-zijhek veroorzaakt nauwelijks 
geluid. De afwasbare versie heeft een geïntegreerde 
randbescherming.
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Indien de Evario is uitgerust met de Protega-zijhekbescherming, 
is het bed optioneel met innovatieve bedieningspanelen bestuur-
baar. Deze vlakke, elegante module is aan beide zijden van het bed 
geïntegreerd in de zijhekbescherming.

De patiënt heeft dankzij de bedbesturing een intuïtieve keuze uit 
4 verstelmogelijkheden: de hoogteverstelling van het bed, het 
instellen van de rug- en bovenbeensteun alsook het omschakelen 
van de ligpositie naar een aangename zithouding. Lezen, eten of 
opstaan wordt daardoor makkelijker en bevordert de genezing. 
De buitenkant van de module is voorzien van een groot scherm en 
biedt de keuze uit gescheiden bedieningsniveau’s voor verpleeg-
kundigen en technisch personeel. Naast de normale instellingen 
zijn medische posities zoals bijvoorbeeld de Trendelenburgpositie 
mogelijk.

De slanke, elegante LCD-handbediening is 
voorzien van een verlicht scherm en slechts 
3 toetsen. Patiënten kunnen snel en mak-
kelijk de gewenste verstelposities van het 
bed via het scherm selecteren en toepas-
sen. Functies die het verplegend personeel 
heeft geblokkeerd, zijn niet zichtbaar voor 
de patiënt. Dankzij deze intuïtieve bedie-
ning kunnen ook personen met beperkte 
vaardigheden ervan gebruik maken. 

Om onbedoeld verstellen van het bed te 
voorkomen, beschikt de LCD-handbedie-
ning over gescheiden bedieningsniveaus 
voor patiënten, verpleegkundigen en 
technisch personeel. Verpleegkundigen 
kunnen bepaalde instelmogelijkheden voor 
de patiënt op hun niveau blokkeren, maar 
zelf kunnen ze met de EasyCare-functie 
alle opties van het bed gebruiken. Voor 
techniekers biedt het 3e niveau praktische 
instellingen voor het onderhoud en foute-
nanalyses.

De externe bedieningspanelen bieden verdere mogelijkheden 
voor verpleegkundigen of technici.

De bedieningspanelen hebben elk een eenvoudig 
bedieningsvlak dat naar de patiënt is gericht. 

De handbediening is veilig beschermd 
in de lade.

Wanneer de handbediening niet in 
gebruik is, kan deze eenvoudig worden 
ingeklapt.

De LCD-handschakelaar is altijd bij de 
hand in een houder op het zijhek.

De niveaus kunnen eenvoudig worden 
gewijzigd met behulp van een ontgren-
delmagneet.

Geïntegreerde  
bedieningspanelen 
Intuïtieve bedbediening

Verpleegkundigen hebben op hun bedrijfsniveau controle over de Evario.

LCD-handschakelaar
Eenvoudige bediening met slechts 3 toetsen
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EasyCare Digitale ondersteuningssystemen zijn een 
moderne oplossing om het gebruik van  
vrijheidsbeperkende maatregelen te ver-
minderen, patiënten te beschermen  
en tegelijkertijd zorgverleners te onder-
steunen, vooral tijdens de nachtdienst.  
De nadruk ligt op het out-of-bed-systeem. 
Een belastingssensor in de rugleuning 
registreert het als de bewoner opstaat en 
start ondersteunende maatregelen: 

•  Onmiddellijke activering van de ver-
lichting onder het bed voor een betere 
oriëntatie

•  Oproepen van de verpleegkundige  
na 4 selecteerbare intervallen tussen 
15 seconden en 15 minuten

•  visuele of akoestische signalen via het 
bestaande proepsysteem

Het out-of-bed-systeem kan worden 
aangesloten op het bestaande oproe-
psysteem.

Digitale assistentiesystemen 
zorgen voor veiligheid en werkverlichting

Praktische bedieningsfuncties
Snelle verstelling van het bed

•  De LCD-handbediening en de 
geïntegreerde bediening bevatten 
3 bedieningsniveaus voor patiën-
ten, verpleegkundigen en tech-
nisch personeel.

•  Verpleegkundigen kunnen bepaal-
de aanpassingsfuncties voor de 
patiënten blokkeren en onzicht-
baar maken.

•  Met de functie EasyCare kunnen 
deze functies op verpleegniveau 
worden gebruikt zonder de blok-
keerstatus van de patiënt te wijzi-
gen. Dit bespaart de zorgverlener 
veel tijd en biedt extra veiligheid. 

BESLIST BETER 

EasyCare ontlast 
verzorgend personeel

Drie voorgeprogrammeerde posities van de rugleuning die in het 
dagelijks leven in een ziekenhuis vaak nodig zijn, kunnen bij de 
Evario met slechts één druk op de knop van de module voor de 
patiënt geselecteerd worden, wat praktisch en ontlastend is voor 
de verpleegkundigen. Verstelhoeken van 15°, 30° en 45°.

Net als bij de LCD-handset kan de verpleegkundige met de EasyCare-functie op het  
bedieningspaneel alle instellingen uitvoeren, inclusief de opties die voor de patiënt 
geblokkeerd zijn.

Met een verstelhoek van 30° van de rugsteun wordt 
de druk op de hersenen verminderd, het hart wordt 

ontlast en de ademhaling wordt vergemakkelijkt.

Wij ontwikkelen 
individuele 
oplossingen  
voor uw  
Smart Hospital

Functies  
inschakelen

zonder
EasyCare

Du
ur

met
EasyCare

Met behulp van het scherm op het bedie-
ningspaneel kan snel een Cardiac-Chair-Position 
worden ingesteld.

Onder een hoek van 45° kan er gegeten worden en kunnen 
gesprekken aangenaam gevoerd worden op ooghoogte.

Het out-of-bed-systeem kan een niet-verblin-
dend licht onder het bed inschakelen.
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Verpleegkundigen krijgen in de dagelijkse zorg te maken met fysieke en mentale inspanningen. De Evario zorgt met zijn comfortabele 
bedienbaarheid in vele situaties voor verlichting. De vele nuttige details vormen een groot praktisch geheel. De grote hoogteverstelling 
van 32 tot 91 cm komt daarbij bijzonder goed van pas – ook grote verpleegkundigen kunnen op die manier op een goede werkhouding 
op heuphoogte werken. 

In smalle kamers en gangen is het vervoeren van het bed een grote 
uitdaging. In principe kunnen beide bedden met 4 en 5 wielen 
door slechts één persoon verreden worden als het loopwiel op de 
juiste manier wordt gebruikt. Het optionele 5de wiel vermindert 
echter de inspanning en ondersteunt nauwkeurig manoeuvre-
ren, waardoor het bed en de uitrusting worden beschermd tegen 
botsingen.

Bovendien biedt het 5de wiel een hoge stabiliteit tijdens het ver-
voer van de patiënt, ongeacht of de verpleegkundige het bed bij 
het hoofd- of voeteneinde duwt.
De ergonomische handgrepen van het stabiele hoofd- en voeten-
eind zorgen voor een goede hantering van de bedden. Een lichte 
vergrendeling voorkomt het ongewild verwijderen van het 
hoofdeinde.

De geïntegreerde bedverlenging van 28 cm scoort door 
zijn eenvoudige bediening.

Het optionele 5de wiel maakt een  
nauwkeurig manoeuvreren van het  
bed mogelijk.

Snelle toegang tot de patiënt dankzij verwijderbare 
hoofdborden.

Bij noodsituaties kan de CPR-posite ogenblikkelijk hand-
matig worden ingesteld door middel van een hendel aan de 
 rugleuning.

De aangenaam verlichte bedieningselementen zorgen ook in 
het donker voor veiligheid en de vooringestelde verzorgings-
standen van het bed maken het werk een stuk gemakkelijker.

Voordelen voor het verplegend personeel 
Gemakkelijk te bedienen

BESLIST BETER 

Voordelen van het 
5de wiel

Als het bed met een patiënt snel door 
de bocht wordt gestuurd, kunnen er 
hoge centrifugale krachten optreden. 
Het vijfde wiel houdt de Evario nog 
veiliger op de grond en voorkomt dat 
het bed naar de zijkant loopt.
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Met z'n hoge comfort en een aangename esthetiek is de Evario 
een ziekenhuisbed waarin men zich goed voelt. Patiënten kunnen 
in dit bed herbronnen en energie opdoen. Dat bevordert hun 
genezing.

De gedeelde Protega-zijhekbescherming evenals de handgrepen rondom het bed 
bevorderen de mobiliteit van de patiënt: Hij kan zelfstandig opstaan en zich overal 
vasthouden. 

De Evario biedt onder alle omstandig-
heden voldoende ruimte en comfort –  
hiertoe draagt ook de rugleuning 
verstelbaar in de breedte bij, die tijdens 
het verstellen onaangename zijdelingse 
stoten voorkomt.

De stabiele handgreep biedt steun 
bij het oefenen van staan, stappen of 
mobiliseren.

Voordelen voor patiënten 
Comfort en veiligheid

Zowel de v-vormige uitsparing van 
de Protega- als de slanke langsliggers 

van de ¾-zijhekbescherming bieden 
vrije doorkijk in de kamer of naar het 

venster, zodat de patiënt zich niet 
gevangen voelt.

De diepste positie van het 
bed van slechts 32 cm draagt 

bij aan valpreventie.
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Evario 
extra lang
Sedert meerdere jaren worden patiënten 
over het algemeen groter en zwaarder. 
Dankzij de Evario zijn ziekenhuizen hierop 
optimaal voorbereid: het ligvlak heeft een 
optionele lengte van 210 cm en is verleng-
baar tot 228 cm.

Machinale
wasbaarheid

e-help Buitenafmetingen/ hoogteverstelbereik:

Trendelenburg-
positie

Bedverlenging

5de zwenkwiel

LCD

Eenvoudige 
bediening

Hoge veilige 
werklast

Anti-
Trendelenburg-
positie

Grote hoogte-
verstelling

260 kg

Een 100 cm brede versie in combinatie 
met een 200 cm lang ligvlak is op aanvraag 
verkrijgbaar. Ook een bedverlenging is hier 
mogelijk. De hoge veilige werklast is ook 
geschikt voor zware patiënten met een 
gewicht tot 250 kg

Evario 
extra breed

Grote hoogte-
verstelling

Anti-
Trendelenburg-
positie

5de zwenkwiel

e-help Buitenafmetingen/ hoogteverstelbereik:

Trendelenburg-
positie

Bedverlenging

Hoge veilige 
werklast

LCD

Eenvoudige 
bediening

32 tot
91 cm260 kg

32 tot
91 cm260 kg

Het gewicht wordt weergegeven op een 
gebruiksvriendelijke handschakelaar met een 
2,4-inch display met achtergrondverlichting en 
goed zichtbare knoppen.

De Evario met weegschaal voldoet aan de hoge eisen van een intensive care 
unit. Het systeem met de geïntegreerde bedweegschaal maakt een nauw-
keurige weging van de patiënt mogelijk en ondersteunt de diagnose en 
correcte medicatie. De weegschaal bewaakt het gewicht van de patiënt met 
een nauwkeurigheid van 200 g. Met de automatische compensatie kan het 
personeel items toevoegen of verwijderen uit het bed zonder dat dit invloed 
heeft op het weergegeven gewicht van de patiënt. Naast de weegoptie is het 
nieuwe systeem optioneel verkrijgbaar met een geïntegreerde out-of-bed 
functie. Hierdoor wordt het onderbedlicht automatisch ingeschakeld wanneer 
de patiënt het bed verlaat. Het systeem kan ook worden aangesloten op het 
oproepsysteem. Dankzij de weegcellen in het onderstel wordt het verplegend 
personeel geïnformeerd wanneer een patiënt opstaat en na een vooraf inge-
stelde periode niet meer terug naar bed gaat.

De ergonomisch gevormde handbe-
diening kan worden bevestigd aan het 

hoofdbord of veilig worden opgeborgen 
in de beddengoedlade.

Om hygiënische redenen wordt het onderstel  
beschermd door een extra afdekking, waardoor  

het gemakkelijker te reinigen is.

Evario met weegschaal 
Gewichtscontrole door geïntegreerd weegsysteem

219 cm 109,7 cm

200 cm 97 cm

32
-9

1 
cm

227 cm 99,7 cm

210 cm 87 cm

32
-9

1 
cm
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Schuren tegen de wanden bij het instellen van de hoogte van 
het ligvlak wordt voorkomen. 

De externe oprichter beweegt niet mee met de 
hoogteverstelling.

•  Ligvlakmaten van 87 x 200 cm
•  Hoogteverstelling van 32–85 cm

Het optioneel vaststaand hoofdeinde beweegt niet mee tijdens de hoogteverstelling, 
zodat botsingen met de kamerinrichting vermeden worden.

Evario met vast hoofdbord 
vermindert het risico op schade 

•  Oprichter en infuuspaal aan de buitenkant
•  Draaibaar in anti-Trendelenburgpositie tot 12°

De Evario is een investering die loont, aangezien het voor een ziekenhuis een optimaal bed is met een zeer goede prijs-kwaliteitsverhou-
ding, draagt hij bij tot besparingen op lange termijn. Alle componenten worden intensief en regelmatig ver boven de norm getest om 
een lange levenscyclus van het bed te garanderen. Dankzij het intelligente ontwerp is de Evario ook beschermd tegen vele risico's op 
schade. Zo is het geïntegreerde bedieningspaneel extreem bestand tegen beschadigingen, omdat het niet kan afbreken of vallen. Indien 
een reparatie toch nodig zou zijn, is dit dankzij dit model goed mogelijk, zonder dat daarbij de zijhekbescherming gedemonteerd moet 
worden.

Dankzij het uitgebreid aanbod aan uitrustingen van stoot-
rollen en -kegels, zijn bed en wanden beschermd tegen 
beschadigingen.

Het bedieningsniveau voor technisch personeel op de 
LCD-handbediening en het bedieningspaneel biedt nuttige 
instellingen voor onderhoud, foutenanalyse en reset-functies.

Economische voordelen 
dankzij hoge kwaliteit
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Mulit-resistente ziekteverwekkers vormen een grote uitdaging voor elk ziekenhuis. Door de korte verblijfsduur en 
de snelle wisseling van patiënten wordt de preventie tegen infecties nog belangrijker. Een veilige hygiëne van de 
bedden speelt hierbij een belangrijke rol. De Evario is zeer makkelijk en grondig te reinigen en te desinfecteren – 
zowel handmatig als machinaal.

Veilige hygiëne 
Handmatige en machinale reiniging

Het bed is vlak en zonder gleuven geconstrueerd, zodat vervuiling zich niet onopgemerkt kan vastzetten.  
Zowel het Intercontinental hoofd- en voetuiteinde als het Stelo-hoofdbord versterken deze optimale 
 hygiëne-eigenschappen. 

Geoptimaliseerd 
voor machinale  
reiniging

Zelfs de standaardversie die bedoeld is voor handmatige reiniging wordt vervaardigd met 
beschermingsklasse IPX6 en biedt dus de best mogelijke voorwaarden voor reiniging. 
Voor de machinewasbare versie heeft Stiegelmeyer de uitgebreidere beschermingsgraad 
IPX6W (washable) gedefinieerd, die een bijzonder hoge bescherming tegen vocht biedt.

Dankzij de machinale reiniging staat de exploitant bijzonder sterk in de bestrijding tegen 
gevaarlijke ziekteverwekkers. Dankzij de kunststof Protega zijhekbescherming is de Evario 
ook voor wasinstallaties geschikt - dit is een voordeel waarin hij zich onderscheidt van 
andere modellen.

Op de handschakelaar en het  
bedieningspaneel is al een optimale 
waspositie ingesteld.
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Het niveau van de technicus helpt bij  
de inspectie en het onderhoud.

De veiligheid, efficiëntie en het gebruiksgemak van de Evario worden ook 
 duidelijk tijdens inspectie en onderhoud. Alle elektronische componenten zijn 
zo geplaatst dat ze bijzonder beschermd en toch altijd gemakkelijk toegan-
kelijk zijn. Onder het ligvlak aan het hoofdeinde bevinden zich de bediening 
en de accu. Een loodzuuraccu of de krachtige lithium-ion-accu met lange 
levensduur zijn beschikbaar voor gebruik zonder stroom. Dit laatste maakt 
een  groter aantal aanpassingscycli mogelijk en vereist minder frequente 
vervanging. Indien deze toch verwisseld moet worden, is de accu makkelijk 
toegankelijk. Onderhoudstechnici kunnen in enkele eenvoudige stappen de 
noodzakelijke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan deze componen-
ten uitvoeren.

Alle elektronische componenten van het bed zijn 
gemakkelijk toegankelijk. Onderhoudstechnici 

besparen zo tot 20 minuten tijd tijdens onderhouds-
werkzaamheden.

Bij de 90 cm brede Evario zijn de kabels in het 
bedframe geïntegreerd. Dit geeft vrije toegang 

tot alle ruimtes en zorgt ervoor dat vuil opti-
maal kan worden verwijderd.

Service en onderhoud 
Ondersteuning van technisch personeel

Uitvoeringen en opties
Hoofd- en voeteneinde

Design Stelo

•   Voor modelvarianten van 87 en 90 breed, extra breed, extra lang en met weegschaal 
•   Met robuuste roestvrij stalen profielen
•   Hoofd- en voeteneinde compleet verwijderbaar
•   Beveiliging tegen per ongeluk verwijderen
•  Dessins uit Stiegelmeyer-Resopal-collectie

Design Intercontinental

•  Voor modelvarianten van 87 breed, extra lang en met vast hoofdeinde 
•   Vervaardigd van PP-kunststof 
•   Hoofd- en voeteneinde compleet verwijderbaar
•   Bijzonder makkelijk te reinigen
•   Beveiliging tegen per ongeluk verwijderen

Design Rondo 

•   Voor modelvarianten van 87 en 90 breed, extra lang en met weegschaal 
•   Met geanodiseerd aluminium profielen
•   Verwijderbaar zijdelings randbeschermingsprofiel
•   Hoofd- en voeteneinde compleet verwijderbaar
•   Beveiliging tegen per ongeluk verwijderen

Vaststaand hoofdeinde

•   Hoofdbord bevestigd aan het chassis, evenals het voetbord volledig afneembaar 
•   Blijft tijdens de hoogteverstelling van het ligvlak in dezelfde positie
•   Bescherming tegen botsingen met het interieur
•   Beveiliging tegen per ongeluk verwijderen
•   Alleen combineerbaar met Intercontinental-hoofdbord

Zijhekken

¾- zijhek

•   Beschermhoogte ca. 39 cm boven ligvlak
•   Stille verstelling met één hand
•   Vrij zicht voor de patiënten
•  Bij wasbare variant met randbescherming

Protega-zijhek

•   Beschermhoogte ca. 41 cm boven ligvlak
•   Gedeelde zijhekbescherming van hoogstaand kunststof
•   Gemakkelijke, krachtondersteunde bediening met gedempte beweging
•   Omvangrijk klembescherming

Ligvlakken

Hygiënisch ligvlak

•  Materiaal polypropyleen 
•  Apart verwijderbare elementen 
•  Modern design
•  Optioneel met uitsparingen voor gordelsysteem

Ligvlak van kunststof

•  Materiaal HPL
•  Apart verwijderbare elementen, optioneel beveiligd tegen verwijdering
•  Met uitsparingen voor gordelsysteem
•  Optimaal voor machinale verwerking

Bodem met stalen rooster

•  Stalen materiaal 
•  Zeer robuust en duurzaam 
•  Elementen vast of afzonderlijk afneembaar 
•  Geschikt voor machinale reiniging

Röntgendoorlaatbare rugsteun

•   Materiaal röntgendoorlaatbare rugsteun van kunststof (HPL) 
de rest hygiëneligvlak (polypropyleen)

•  Patiënt kan in bed blijven tijdens het maken van röntgenfoto's
•   Incl. cassettehouder
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Wielen

Integraal wiel

•  Doorsnede 150 mm
•  Hoogteverstelling van het ligvlak ca. 35 – 91 cm
•   Bodemvrijheid onderstel ca. 17 cm

Steinco dubbel wiel

•   Doorsnede 150 mm
•  Hoogteverstelling van het ligvlak ca. 35 – 91 cm
•   Bodemvrijheid onderstel ca. 17 cm

Linea dubbel wiel

•   Doorsnede 150 mm
•  Hoogteverstelling van het ligvlak ca. 32 – 88 cm
•   Bodemvrijheid onderstel ca. 13,5 cm

Rempedaal

Gegoten beugel

•  Gegoten, verchroomd 
•   Omlaag drukken om te remmen
•   Om de remmen los te maken, de beugel onderaan met de voet optillen
•   Gegoten voor een elegant design 

Gegoten rempedaal

•  Gegoten, verchroomd 
•   Pedaal met kleuraanduiding
•   Snelle en intuïtieve bediening
•  Gegoten voor een elegant design

Kunststof rempedaal

•  Kunststof
•   Pedaal met kleuraanduiding
•   Snelle en intuïtieve bediening

Stootrollen

Kunststof

•   Doorsnede 100 mm
•   Materiaal: polyamide (PA6)
•  Inclusief stootkegel

Universeel

•   Doorsnede 100 mm
•   verticaal en horizontaal werkend
•   Materiaal: polyamide (PA6)
•   inclusief stootkegel

Digitale assistentiesystemen

Out-of-bed-systeem

•   Keuze uit 4 reactietijden voor het signaal
•   Automatische activering van de verlichting onder het bed mogelijk
•   Bediening en activering via aparte handschakelaar
•   Via open interface aansluitbaar op beschikbaar oproepsysteem (zie gebruiksaanwijzing)

Vloerverlichting onder het bed

•   Activeerbaar via LCD-handbediening of bedieningspaneel
•   Degelijke en niet-verblindende verlichting voor oriëntatie in het donker

Remsignaal

•  Er klinkt een signaal bij niet uitgetrokken stekker en losse rem
•   Bescherming tegen beschadigingen en wegrollen van het bed

Bedieningselementen

Geïntegreerd bedieningspaneel

•   Aan beide zijden Protega-zijhekbescherming geïntegreerd
•   Praktische verstelopties voor patiënten (binnenzijde), verpleegkundigen en technisch personeel (buitenzijde)
•   Voorgeprogrammeerde bedposities 
•   Snel neer te laten met de CPR-functie

LCD-handschakelaar

•  3 bedieningsniveaus (patiënt, verzorgend personeel, technisch personeel)
•    Uitgebreide blokkeer- en instelmogelijkheden bij normaal gebruik en in noodsituaties op het niveau  

van het verplegend personeel
•   Foutenanalyse en resetfunctie op technisch niveau

Blokkeereenheid

•   Vast in de beddengoedlade
•   Voor blokkering van functiegroepen
•   Instellen van de Trendelenburg- en CPR-positie
•   Weergave acculading

Bedieningsmodule

•   Blokkering en bediening van alle losse functies
•   Noodinstellingen
•   Geheugenfuncties
•  Weergave acculading

Bedieningssatelliet

•   Eenvoudige bevestiging aan de rugleuning
•   Individuele instelling voor de patiënt dankzij flexibele arm
•   Grote symbolen en goed bereikbaar

Voetschakelaar

•   Makkelijke hoogteverstelling van het bed met voetbediening

Extra voorzieningen

Handschakelaarhouder

•   Veilige grip in de handbedieningskoker
•  2 verschillende kokers naar keuze

Standaardrail

•   Mogelijkheid voor het plaatsen van bijkomende apparatuur aan de zijkant van het bed
•   Profiel 10 x 25 mm

Universele rails

•   Biedt veel ruimte voor het aanhangen van toebehoren, bijv. redonflessen

Geïntegreerde verlenging onderbeensteun

•   Meer comfort met de bedverlenging
•   Met de beugels wordt de onderbeensteun mee verlengd

Loodgelaccu

•   Betrouwbaar en goedkoop

Lithium-ionenaccu

•   Duurzame accu
•   Groot aantal verstelcycli
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Evario 87 cm
Breedte

Evario 90 cm 
breed

Evario 
extra breed

Evario 
extra lang

Evario 
met weegschaal

Evario met  
vast hoofdeinde

Bedieningselementen
LCD-handschakelaar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Geïntegreerd bedieningspaneel O O O O O O
Bedieningsmodule in de 
beddengoedlade O O O O O O

Schakelkast in de beddengoedlade O O O O – O

Out-of-bed-systeem
Ja O O O O O O
Ja, incl. vloerverlichting O O O O O O

Extra voorzieningen
Standaardrails aan de lange zijden O O O O O O
Standaardrails aan de rugsteun O O O O O O
Universele rails aan de lange zijden O O O O O O
5. wiel O O O O O 2) O
Dekendrager ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Onderbeensteunverlenging O O O O O O
Bedverlenging ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Houder voor oprichter
Ovale buis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ –
Ronde buis O O O O O ✓

Elektronische uitrusting
Voetschakelaar O O O O O O
Remsignaal O O O O O3) O
Vloerverlichting onder het bed O O O O O O
Bedieningssatelliet 1) O – O O – –

Accu
Loodzuuraccu O O O O O O
Lithium-ionenaccu O O O O O O

 ✓= Standaard      o = Optioneel verkrijgbaar      – = Niet leverbaar  ✓= Standaard      o = Optioneel verkrijgbaar      – = Niet leverbaar

Uitvoeringen en opties
Evario 87 cm

Breedte
Evario 90 cm 

breed
Evario 

extra breed
Evario 

extra lang
Evario 

met weegschaal
Evario met  

vast hoofdeinde

Zijhekken
¾ met bediening met één hand ✓ – ✓ – – –
Protega O ✓ O O ✓ ✓

Ontwerp hoofdeinde  
en voeteneinde
Intercontinental ✓ – – ✓ – ✓
Stelo O O ✓ O O –
Rondo O ✓ – O ✓ –

Basiskleur

Kristalwit NCS S0500N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ontsmetting, beschermingsklasse
Handmatige verwerking, IPX6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Machinale verwerking, IPX6W O O – O – O

Ligvlakken
Hygiëne-ligvlak PP 1) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Hygiëne-ligvlak PP voor  
riemensysteem 1) O O O O O O

Hygiëne-ligvlak PP met 
röntgendoorlaatbare rugsteun O O – O O O

Ligvlak van kunststof (HPL) 
voor riemensysteem O – – O – O

Bodem met stalen rooster O – – O – O
Stalen roosterbodem verwijderbaar O – – O – O

Stootrollen
4 kunststof, rondom ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 universeel, rondom O O O O O O
2 universeel hoofdeinde, 
2 kunststof voeteneinde

O O O O O O

Stootkegel

Aan hoofd- en voeteneinde ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Wielen
Integraal wiel Ø 150 mm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Dubbel wiel Ø 150 mm O O O O O O
Linea-dubbel wiel Ø 150 mm O O O O – O

Geleidende wielenset
1 wiel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
2 wielen O O O O O O
4 wielen O O O O O O
5 wielen O O O O O O

Rempedaal
2 x kunststof met kleuraanduiding ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
4 x kunststof met kleuraanduiding O O O O O O
Gegoten, verchroomde beugels O O O O O O
2 x gegoten, verchroomd 
met kleurcodering

O O O O O O

4 x gegoten, verchroomd 
met kleurcodering

O O O O O O

Posities vaste wielen
Hoofdzijde rechts ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Hoofdzijde links O O O O O O
Voeteneinde rechts O O O O O O
Voeteneinde links O O O O O O
Bedmidden (5de wiel) O O O O O O

Technische gegevens
Evario 87 cm

Breedte
Evario 90 cm 

breed
Evario 

extra breed
Evario 

extra lang
Evario 

met weegschaal
Evario met  

vast hoofdeinde

Afmetingen en gewichten

Buitenmaat 99,7 x 219 cm 103,8 x 219 cm 109,7 x 219 cm 99,7 x 227 cm 103,8 x 219 cm 99,7 x 236 cm

Ligvlak (matrasmaat) 87 x 200 cm 90 x 200 cm 97 x 200 cm 87 x 210 cm 90 x 200 cm 87 x 200 cm

Bedverlenging 28 cm 28 cm 28 cm 18 cm 28 cm 28 cm

Ligvlakopdeling 83–  15 – 33 – 53 cm 83–  15 – 33 – 53 cm 83–  15 – 33 – 53 cm 83–  15 – 33 – 61 cm 83–  15 – 33 – 53 cm 83–  15 – 33 – 53 cm

Lengteaanpassing van de rugsteun ca. 10 cm ca. 10 cm ca. 10 cm ca. 10 cm ca. 10 cm ca. 10 cm

Veilige werklast 260 kg 260 kg 260 kg 260 kg 260 kg 260 kg

Maximaal gewicht patiënt ca. 250 kg ca. 250 kg ca. 250 kg ca. 250 kg ca. 250 kg ca. 250 kg

Bodemvrijheid onderstel ca. 17 cm ca. 17 cm ca. 17 cm ca. 17 cm ca. 17 cm ca. 17 cm

Bodemvrijheid onderstel 
met Linea-rol Ø 150 mm ca. 13,5 cm ca. 13,5 cm ca. 13,5 cm ca. 13,5 cm – ca. 13,5 cm 

Totaal gewicht ca. 160 kg ca. 162 kg ca. 165 kg ca. 160 kg ca. 170 kg ca. 165 kg

Beschermhoogte Protega- 
zijhekbescherming ca. 41 cm ca. 41 cm ca. 41 cm ca. 41 cm ca. 41 cm ca. 41 cm

Beschermhoogte ¾-zijhekken ca. 39 cm – ca. 39 cm ca. 39 cm – –

Verstelbereiken

Kanteling in Trendelenburg-positie 14° 14° 14° 14° 14° 12°

Kanteling in anti-Trendelenburg-positie 15° 15° 15° 15° 15° 15°

Ligvlakhoogte ca. 35 – 91 cm ca. 35 – 91 cm ca. 35 – 91 cm ca. 35 – 91 cm ca. 35 – 91 cm ca. 35 – 85 cm

Ligvlakhoogte 
met Linea-rol Ø 150 mm ca. 32 – 88 cm ca. 32 – 88 cm ca. 32 – 88 cm ca. 32 – 88 cm – ca. 32 – 82 cm

Hoek rugsteun 70° 70° 70° 70° 70° 70°

Hoek bovenbeensteun 40° 40° 40° 40° 40° 40°

Hoek gestrekte hoge beenpositie 16° 16° 16° 16° 16° 16°

1) niet geschikt voor machinale reiniging
 

2) niet in combinatie met remsignaal
3) niet in combinatie met 5. wiel
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Behouder van waarden
Ons bedrijf werd opgericht in 1900 in 
Herford en is nog steeds een familiebe-
drijf. Respect en verantwoordelijkheid 
tegenover onze klanten, medewerkers en 
partners vormen de basis van ons dagelijks 
werk. Op basis van deze waarden en 
onze jarenlange ervaring bieden wij onze 
klanten over de hele wereld hoogwaardige 
producten, oplossingen en diensten voor 
de eisen van zorg en gezondheid.

Vormgever van de toekomst
Om het hoofd te kunnen bieden aan de 
snelle veranderingen in de zorg- en gezond-
heidsbranche, ontwikkelen wij onze pro-
ducten allemaal zelf. Innovaties en visies 
op de zorg voor de toekomst zijn het doel 
van ons werk. Wij staan altijd in contact 
met onze klanten om hen te ondersteunen 
bij hun dagelijkse taken. Het omzetten van 
de trends van morgen naar het heden, is 
voor ons een succesvolle traditie.

Onze expertise

Ziekenhuis

Verpleeghuis

Thuiszorg

Comfortbedden

Projectmeubelen

Service

De Stiegelmeyer-groep is uw internationale partner voor ziekenhuizen en zorginstellingen en 
met het merk Burmeier ook voor de thuiszorg. Wij ondersteunen onze klanten met praktische 
producten, oplossingen en diensten, die wij voortdurend verder ontwikkelen. 

•   Opgericht in 1900 en nog steeds in familiebezit 
•   Meer dan 1100 medewerkers wereldwijd 
•   Productie van alle kernproducten in onze eigen fabrieken 
•   Productontwikkeling en productie in Duitsland 
•   Service, training en procesoptimalisatie bij de klant op locatie
•   Internationale certificering en export naar meer dan 60 landen
•    Verkoopmaatschappijen in België, Finland, Frankrijk, Nederland, 

Polen en Zuid-Afrika 

Onze merken

Behouder van waarden

Vormgever van de toekomst



stiegelmeyer.com

Nederland / Netherlands 
Stiegelmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone  +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeyer.nl
www.stiegelmeyer.nl

Polska / Poland 
Stiegelmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone  +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeyer.pl
www.stiegelmeyer.pl

France
Stiegelmeyer SAS
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone  +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax  +33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stiegelmeyer.fr
www.stiegelmeyer.fr

South Africa
Stiegelmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone  +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.co.za

Suomi / Finland 
Stiegelmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone  +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
www.stiegelmeyer.fi

Vind uw plaatselijke partner op onze website: 
Find your local partner at our website: 
stiegelmeyer.com/partner

Hoofdkantoor / Headquarters 

Deutschland / Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com
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