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Evario one 
Het economische bed voor dagelijks gebruik 
in het ziekenhuis

Uw doorslaggevende voordelen

Om de stress en de fysieke belasting in het dagelijk-
se ziekenhuisleven te verminderen, moeten medi-
sche hulpmiddelen voor het grootste deel dezelfde 
sterke punten hebben: 

• Veiligheid
• Gemakkelijk te bedienen 
•  Optimale ondersteuning  

voor patiënten en zorgmedewerkers 

Bij de ontwikkeling van de Evario one hebben we 
ons op deze essentiële voordelen geconcentreerd. 
Het volledig motorisch verstelbare ziekenhuisbed 
verenigt vele nuttige functies, ontlast het personeel 
en ondersteunt economisch werken. 

Moderne zijheksystemen en specifieke bedienings-
varianten voldoen aan een breed scala van eisen. 
De Evario one kan bijna overal worden ingezet.

Bedverlenging
Duitse
techniek Anti-

Trendelenburg-
positie

Trendelenburg-
positie

5de zwenkwiel Hoge veilige 
werklast

Grote hoogte-
verstelling

36 tot
82 cm250 kg

“Als inkoper denk ik op  
lange termijn en over  

afdelingen heen. Dit is de enige 
manier waarop ik optimaal in  

de behoeften kan voorzien  
en knelpunten kan voor-

komen. Stiegelmeyer 
ondersteunt mij actief in 

deze manier van werken. 
De Evario one is de juiste 

Investering voor een 
langetermijnrelatie.”

Adam Smith
Inkoopmanager

Inhoud

Variant met gedeelde  
zijhekken
Bescherming en mobilisatie

•     Ligvlak (matrasmaat): 
87 x 200 cm

 -  Buitenbreedte minder dan 1 meter
 - Gedeelde ¾-zijhekken
 -  Aan hoofdeinde omhoog gezet zijhek kan 

als mobilisatiesteun dienen 
 -  Bediening met handschakelaar, geïntegreerd  

bedieningspaneel of bedieningsmodule

Variant met doorlopende 
zijhekken
Plaatsbesparend in kleine ruimtes

•     Ligvlak (matrasmaat): 
87 x 200 cm

 -  Buitenbreedte minder dan 1 meter
 - Doorlopende ¾-zijhekken
 -  Bediening met de handschakelaar of  

bedieningsmodule 
 -  Opgehangen accessoires zijn altijd zichtbaar
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 Economische voordelen  
dankzij een hoge kwaliteit

Ons aanbod
•   Getest kwaliteitsbed

•   Lage opvolgkosten dankzij duurzaam product

•   Zorgverleners zullen een snelle en gemakkelijke 
bediening op prijs stellen

•   De medische en technische dienst profiteren van een 
lage foutgevoeligheid en goede hygiënische 
eigenschappen 

•   Service na aankoop gegarandeerd

Stiegelmeyer is de toonaangevende Duitse producent van 
ziekenhuisbedden en combineert sinds 1900 traditie met 
innovatie. Meer dan 120 jaar ervaring, nieuwe ideeën en bovenge-
middelde kwaliteitsnormen kenmerken ook de economische 
Evario one. Dankzij zijn duurzaamheid en geringe reparatie- 
inspanningen bespaart hij kosten gedurende zijn gehele  
gebruikscyclus. 

In ons ontwikkelingscentrum in Herford werden alle componen-
ten veel intensiever getest dan de standaardvereisten, om zodoen-
de hun duurzaamheid te bevestigen. Mogelijke schade aan het 
bed wordt door de intelligente constructie, bijv. door het vast 
geïntegreerde, valveilige bedieningspaneel, al bij voorbaat 
voorkomen.

Inside

De stootkegels en -rollen minimaliseren de kans op schade bij 
botsingen tijdens het rijden en de hoogteverstelling.

Het optionele remsignaal voorkomt dat een ongeremd bed bij 
het wegrijden de stekker uit de muur trekt.

Henry Jones
Management

“Bij alle investerings- 
beslissingen bestaat er een  
economisch risico. Ik kijk dus  

naar de bruikbaarheid op de lange ter-
mijn en natuurlijk ook  

de prijs. In Duitsland  
ontwikkelde producten  

hebben wat betreft  
kwaliteit en duurzaam-

heid terecht een  
uitstekende  

reputatie.”

Power from Denmark - in onze ziekenhuisbedden installe-
ren we hoogwaardige aandrijvingen van LINAK, de toonaan-
gevende internationale aanbieder van elektromotorische 
oplossingen voor bedden en meubels. Bij LINAK zijn alle 
producten grondig getest en voldoen aan internationale 
medische standaarden. Tegelijkertijd verbruiken ze weinig 
energie, besparen ze kosten en beschermen ze het milieu.

Productontwikkeling  
Wij testen strikter dan de norm

Belastingstest hoofd- en voeteneinde
•   In het midden van het hoofdeinde wordt een klauw  

bevestigd die hoge druk uitoefent. 
•   Het bed is stevig vastgezet, zodat het niet van zijn plaats kan bewegen. 
•   In 100 cycli wordt het hoofdeinde steeds  30 seconden lang belast met een drukkracht 

van 500 newton (komt hier overeen met ca. 51 kg) en heen en weer getrokken.
•   Bevestigingsbouten en andere onderdelen moeten de test zonder enige schade 

doorstaan.

Belastingtest wielen
•   Het bed wordt belast met 1400 newton (gelijk aan ca. 143 kg) en ongeremd op de 

rollenbank geplaatst. 
•   De rollenbank simuleert een ononderbroken rijbeweging van 5 uur.
•   Er mag geen schade aan wielen, de remmen of andere structurele onderdelen  

optreden.

Belastingstest ligvlak en aandrijvingen
•   Het bed wordt belast met het gewicht van zijn veilige werklast (250 kg).
•   Alle in de gebruikershandleiding vermelde verstelmogelijkheden die bepaalde  

eisen stellen, worden in duurtesten van 3000 cycli bewogen.
•   Vervolgens moeten alle verstelmogelijkheden nog steeds werken. De aandrijving  

en de stevigheid van het bed mogen niet worden beïnvloed.

Belastingstest zijhekken
•   Een slingergewicht van 25 kg slaat 25 keer van een afstand van 1,60 m tegen het  

zijhek.
•   Het zijhek moet vervolgens nog steeds goed functioneren. Er mogen geen beschadigde 

of losgeraakte onderdelen zijn.

Belastingstest handschakelaar
•   De knoppen van de handschakelaar worden in 250.000 cycli bediend.
•   Dit komt overeen met een veelvoud van het aantal dat tijdens de levensduur van het 

bed is te verwachten - voor de vaak verplaatste rugleuning gaat men bijv.  
uit van ongeveer 24.000 verstellingen.

•   De functionaliteit van de handschakelaar moet volledig behouden blijven.



76

Bediening met één hand in elke situatie 
Een zorgverlener moet de zijhekken in het dagelijks leven snel 
kunnen laten zakken - ingewikkelde mechanismen of klemmende 
elementen zouden een enorme last zijn. Met ons gedeelde 
¾-zijhek hoeft de zorgverlener alleen het deel in het midden van 
het bed met één hand eenvoudig en rustig te laten zakken, en de 
patiënt kan opstaan. Ook het element aan het hoofdeinde kan 
worden neergelaten.

Bediening met één hand geluidsarm

Voordelen voor de zorgverleners  
Gemakkelijk en veilig te gebruiken zijhekken

Het gedeelde ¾-zijhek

Het gedeelde ¾-zijhek biedt bescherming volgens de norm en 
beschermt een groot deel van het ligvlak. Voor onrustige  
patiënten is er aan het voeteneinde een opvulstuk verkrijgbaar 
om de opening te dichten.

Het verlagen van slechts één element in het midden van het 
bed is voldoende om de patiënt in staat te stellen ongehinderd 
in en uit te stappen.

Het gedeelde ¾-zijhek is ook met één hand eenvoudig  
te bedienen en omlaag te zetten.

Ons aanbod
•   Eenvoudige, intuïtieve bediening 

•   Gemakkelijk te verplaatsen en bedienen,  
elektrisch verstelbaar

•   Aanpasbaar aan patiënten en personeel van 
verschillende lengtes, ook geschikt voor hoog 
lichaamsgewicht 

•   Afzonderlijk aanpasbare accessoires

•   Gemakkelijk te desinfecteren

“Ik hou ervan mensen  
te helpen, het liefst in een  

zeer gemotiveerd team.  
Het Evario one-ziekenhuisbed, 

dat we elke dag bedienen, 
helpt ons hier enorm bij!”

Laila Tamin
Afdelingshoofd

Gemakkelijk neer te laten en omhoog te zetten 
De ruimte rond het ziekenhuisbed is belangrijk, vooral in kleinere 
kamers, omdat deze nodig is voor nachtkastjes, voor het mobilise-
ren van de patiënt en voor therapiesessies. Het doorlopende 
¾-zijhek van de Evario one neemt geen extra ruimte in beslag 
wanneer het neergelaten is. Het zwaait moeiteloos parallel aan 
het bed naar beneden. Dankzij de uiterst dunne balken heeft de 
patiënt een vrije blik in de kamer of uit het raam.

Het doorlopende ¾-zijhek

Met het ontgrendelmechanisme aan het voeteneinde kan  
het doorlopende ¾-zijhek snel worden ontgrendeld en  
neergelaten.

De dunne balken bewegen gemakkelijk en stil - en laten een vrij 
zicht in de kamer toe.

Indien gewenst zorgt een opvulstuk aan het voeteneinde voor 
een aansluitende bescherming.

Ook als het zijhek is neergelaten, blijven de opgehangen  
accessoires goed zichtbaar.
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Mobilisatie voor een sneller herstel

Zowel de patiënten als het ziekenhuis profiteren van de 
voordelen van een snelle mobilisatie. De patiënten hebben 
daarna vaak een betere kwaliteit van leven en volgens 
studies hebben ze aanzienlijk minder pijnstillers nodig. Het 
ziekenhuis bespaart bij een verkort verblijf tot 1200 euro 
per dag. De Evario one betaalt zichzelf dus zeer snel terug.

BESLIST BETER 

Vroegtijdige mobilisatie loont  
voor iedereen

De optimale individuele werkhoogte is traploos instelbaar met 
een van de bedieningselementen of met de voetschakelaar.

Patiënten van verschillende lengte hebben baat bij hun eigen 
ergonomische opstahoogte.

Rugaandoeningen behoren tot de ernstigste gezondheidsproble-
men van werknemers in de zorg. Met zijn hoogteverstelling tot 82 
cm stelt de Evario one zelfs zeer lange mensen in staat rechtop te 
werken op heuphoogte, wat de rug ontlast.

Vroegtijdige pogingen om te gaan zitten en te lopen versnellen het 
herstel vaak aanzienlijk. De traploze hoogteverstelling en de 
zijhekken die als mobilisatiesteun dienen, bevorderen dit proces.

Ergonomisch werken op heuphoogte

Spier- en skeletaandoeningen zijn 
verantwoordelijk voor 20% van de 
ziekteverzuimdagen onder verpleeg-
kundigen.

Gezondheidsverslag 2019 van de Techniker Kranken-
kasse

Patiënten met lichamelijke of cognitieve beperkingen moeten 's 
nachts worden beschermd tegen valletsels - ook zonder vrijheids-
beperkende maatregelen. De lage positie van de Evario one van 
slechts 36 cm vermindert het risico bij een val aanzienlijk.

Om de patiënt de best mogelijke zorg te 
kunnen bieden, moeten apparatuur en 
accessoires voldoende ruimte hebben en 
op nauwkeurig bepaalde plaatsen kunnen 
worden bevestigd. De optionele slanke 
verzorgingsbeugels aan de lange zijden 
van de Evario one bieden grote flexibiliteit 
in het dagelijks gebruik. Ook de zijhekken 
en het hoofd- en voeteneinde zijn ideaal 
voor het bevestigen van accessoires. Op 
maat gemaakte hulpmiddelen, zoals onze 
manden voor zuurstof- of urineflessen 
worden samengevoegd tot een optimale 
verzorging vanuit één bron.

Valpreventie 's nachts

Ruimte voor accessoires - voor een optimale zorg

De laagste stand vermindert de valsnelheid bij uit bed vallen. 
Het risico op letsel wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.

Het hoofdeinde-element van het gedeelde zijhek ondersteunt 
als mobilisatiehulp de patiënt bij het uit bed stappen.

Optionele accessoirerails en praktische 
handgrepen maken moderne patiënten-
zorg van alle kanten mogelijk.
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Zorgverleners en patiënten hebben behoefte aan comfortabele en veilige bedieningsopties voor het bed. Ons “bedieningspaneel light” 
biedt aan de binnen- en buitenzijde aangepaste opties. De focus op de echt belangrijke functies maakt de bediening veel eenvoudiger. 
Als alternatief is een duidelijke handbediening met ergonomisch handige knoppen verkrijgbaar. Met behulp van een handige ontgren-
delmagneet kan de zorgverlener snel de CPR- en Trendelenburg-opties ontgrendelen. Als alle handen al worden gebruikt, kan de 
bedhoogte ook met een voetschakelaar worden ingesteld.

Eenvoudige besturing met  
het “bedieningspaneel light”

Bediening met ergonomische handschakelaar

CPR en Trendelenburgpositie 
met ongrendelmagneet

Hoogteverstelling  
via voetschakelaar

Individuele bedieningsconcepten

De CPR-functie en shockpositie zijn 
geïntegreerd in de handschakelaar en 
worden ontgrendeld met een ontgren-
delmagneet. In geval van nood kan de 
zorgverlener binnen enkele seconden 
reageren zonder de plaats van verzor-
ging te verlaten.

De intuïtieve handschakelaar is beschikbaar voor beide types 
zijhekken en kan altijd handig binnen handbereik worden 
bevestigd.

Op maat gemaakte comfort- en zorgfuncties zijn beschik-
baar voor zorgverleners en patiënten op de buiten- en bin-

nenzijde van het "bedieningspaneel light". Het paneel wordt 
op verzoek in de gedeelde zijhekken geïntegreerd.

Als de zorgverlener zijn handen vol 
heeft, kan het ligvlak ook gemakkelijk 

met een voetschakelaar omhoog en 
omlaag worden gebracht. In stressvol-

le situaties geeft dit een aanzienlijke 
verlichting.

De functietoetsen met een donkerblauwe achtergrond zijn in 
elke situatie makkelijk te begrijpen.

In geval van reanimatie wordt de Evario one een belangrijk hulpmiddel. De shockpositie 
kan onmiddellijk in werking worden gesteld met de gemakkelijk bereikbare noodhendel 
aan het hoofdeinde of met de bedieningselementen. Snel verwijderbare hoofd- en 
voetenborden maken een vrije toegang tot de patiënt mogelijk.

Naast het paneel- of de handschakelaar maakt een aan het voeteneinde geïntegreerde 
uittrekbare module een veilige bediening van het bed mogelijk. De grotere M-bedienings-
module biedt veel gemak, terwijl de voordelige S-bedieningsmodule een praktische 
beperking tot de essentiële functies biedt. 

Bedieningsmodule

Snelle noodverstellingen

M-bedieningsmodule

S-bedieningsmodule

De oranje noodknoppen op het buiten-
ste "bedieningspaneel light" stellen de 
zorgverlener in staat snel te handelen 
zonder de patiënt uit het oog te verlie-
zen.

Voor een betere toegang tot de patiënt 
kunnen het hoofd- en voeteneinde zon-
der gereedschap worden ontgrendeld 
en verwijderd.

Royaal vormgegeven knoppen zorgen 
voor een ontspannen werken bij gebruik 
van de M-bedieningsmodule. Beide 
bedieningsmodules zijn ondergebracht 
in de uittrekbare beddengoedlade en 
kunnen desgewenst aan het voetenein-
de worden bevestigd.

De economische S-bedieningsmodule 
biedt alle belangrijke besturingsmoge-
lijkheden in één oogopslag.

De CPR-positie kan nog sneller  
mechanisch worden ingesteld met de 

noodhendel onder het ligvlak.
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kg

Goede rijeigenschappen, zelfs in kleine ruimtes

Eenvoudig patiëntentransport

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 
voorkomt dat het bed naar de 
zijkant loopt.

Met zijn ruimtebesparende afmetingen is de economi-
sche Evario one zeer geschikt voor gebruik in kamers 
met meerdere bedden. Nauwkeurige manoeuvreer-
baarheid is hier belangrijk om het personeel te 
ontlasten en botsingen te vermijden. Met zijn moderne 
wielen kan het bed uitstekend worden gemanoeu-
vreerd. Het optionele 5de wiel maakt het gemakkelijker 
om in krappe bochten te rijden.

Het optionele remsignaal waarschuwt als het 
ongeremde bed nog op het stopcontact is 
aangesloten. Dit voorkomt kabel- en muurscha-
de bij het wegrijden.

Als ideale aanvulling op de Evario one kan het lichte Quado-nacht-
kastje eenvoudig aan het hoofdeinde van het bed worden 
gehangen en bij het verplaatsen van de patiënt meegenomen.

Afhankelijk van de voorkeur kan de Quado op het hoofd- of 
voeteneinde worden vervoerd. Dit betekent dat er maar één 
zorgverlener nodig is om de patiënt te verplaatsen.

Om grote patiënten meer ligcomfort te bieden, kan de zorgverlener heel eenvoudig de 
optionele bedverlenging activeren. Eerst wordt het bedframe zonder gereedschap 
uitgetrokken. Om het ligvlak te vergroten kan men kiezen tussen een uitklapbare 
onderbeensteun of een inlegbaar verlengstuk.

Alle verstellingen van het bed bij een veilige werkbelasting 
van 250 kg ook in accubedrijf

Medische opslag

Bed- en onderbeensteunverlenging

Automatische stop: Na het zwenken stopt het ligvlak weer in 
horizontale positie, zonder dat het bed volledig naar bene-
den hoeft te worden gelaten.

Het verlengstuk van het bedframe kan 
zonder gereedschap worden ontgren-
deld en uitgetrokken.

Een uitklapbare metalen beugel 
verlengt indien gewenst de onderbeen-
steun.

Voor het verlengen van de matras is een 
op maat gemaakt opvulkussen verkrijg-
baar.

De Cardiac-Chair-positie ontlast het 
hart en versterkt de bloedsomloop.

Het draaien in een anti-Trende-
lenburgpositie kan het slikken 
vergemakkelijken en aspiratie 
voorkomen.

De Fowler-positie vergemakkelijkt 
de ademhaling en verbetert de  

zuurstofvoorziening.

De Trendelenburgpositie kan
de gevolgen van een shock  

verzachten.
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Comfort voor de patiënten  
Eenvoudige bedverstelling met het “bedieningspaneel light”

Ons aanbod
•   Afhankelijk van de lichaamsgrootte verstelbaar bed 

•   Comfortabele verstelling van het bed mogelijk via 
bedieningspaneel of handschakelaar

•   Verlichting onder het bed zorgt voor veiligheid 's 
nachts

•   Gedeeld zijhek kan als mobilisatiesteun worden 
gebruikt

Tara Olumide
Patiënte

Patiënten kunnen het “bedieningspaneel light” altijd gemakkelijk 
bereiken. De eenvoudige verstelmogelijkheden zijn gemakkelijk te 
begrijpen, zelfs voor mensen met cognitieve stoornissen.

De ergonomische handschakelaar met 
zijn intuïtieve symbolen doet onmiddellijk 
vertrouwd aan voor elke patiënt en 
creëert een positief gevoel van veiligheid.

Ergonomische bediening van de handschakelaar

“De diagnose heeft me erg 
overstuur gemaakt, ik was 

wanhopig. De toewijding van 
het verzorgend personeel 

en de rustgevende inte-
rieur heeft me heel erg 

geholpen. Ik voelde 
me in het ziekenhuis 

goed verzorgd!”

Het “bedieningspaneel light” is altijd op ooghoogte van de  
patiënt.

Noodverstellingen kunnen alleen met 
een magneet worden ontgrendeld, 
zodat de patiënt op geen enkel moment 
toegang krijgt tot het verplegingsniveau.

Als de Quado aan het bed wordt vervoerd tijdens de verplaatsing 
van een patiënt, kan de patiënt(e) zijn of haar persoonlijke 
bezittingen meenemen zonder omslachtig opnieuw inpakken en 
inventariseren.

De optionele verlichting onder het bed is een groot pluspunt bij 
valpreventie. Het wijst patiënten 's nachts de weg zonder 
slapende medepatiënten te storen.

Een goede uiterlijke verschijning verhoogt de uitstraling van elk 
ziekenhuis - de Evario one en het Quado-nachtkastje leveren 
hieraan een doorslaggevende bijdrage. Met een comfortabele 
zitpositie, een handige bedverlenging en doorzichtige zijhekken 
creëert het bed een aangename hotelsfeer. De Quado wordt 
dankzij de optionele USB-poorten en monitorsteunen een waar 
mediacentrum voor de patiënt. 

Verlichting onder het bed

Bijna een derde van de valpartijen van 
patiënten in het ziekenhuis gebeurt bij 
een zelfstandige gang naar het toilet.

Veit Kinne en Jörg Klewe, HeilberufeScience

Bedverlenging:

De verlichting onder het bed wijst de patiënt 's nachts de weg  
in de kamer.

Goed zicht dankzij de open zijhekken.

De zitpositie en het Quado-nachtkastje vormen een ideale  
combinatie voor maaltijden of ontspannen lezen.

De bevestigbare Quado maakt het verplaatsen van een patiënt  
veel gemakkelijker.

Verder comfort
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Veilige hygiëne  
Eenvoudige handmatige voorbereiding

Ons aanbod
•  Vlak ontwerp met goede hygiënische eigenschappen 

•  Verborgen kabelgeleiding

•   Ligvlakelementen kunnen voor reiniging worden  
verwijderd

•  Open onderstel voor een gemakkelijke reiniging

Maria Abbet
Hygiëniste

Veilige, valideerbare hygiëne is in tijden van pandemie meer dan ooit onontbeerlijk. De Evario one maakt het handmatig reinigen 
ge makkelijker voor het hygiëneteam dankzij het gladde en strakke ontwerp. Het bespaart tijd, fysieke inspanning en middelen.

Geen ontoegankelijke openingen bij het hoofd- en voeteneinde  
en de zijhekken.

Weggewerkte kabels.Vlak ligvlak met eenvoudige verwijde-
ring van de plastic afdekking.

Moeiteloos transport van het Quado-nachtkastje 
voor reiniging.

“Elke fabrikant wiens  
producten bewijsbare gevaren 

verminderen, krijgt van mij een 
goed cijfer bij het keuringspro-
ces. Bij de Evario one hebben 
wij de hygiënische eigen-

schappen gecontroleerd: 
Na zorgvuldige ontsmet-

ting, bleven er geen 
ziekteverwekkers  
of ziektekiemen 

over.”

Een naamplaatje maakt het makkelijker 
om de patiënt bij de naam te noemen. 
Rondom het bed kunnen standaardrails 
worden bevestigd.

De onderhoudsarme Evario one verge-
makkelijkt het werk van de technische 
dienst

De besturing en de accu zijn gemakke-
lijk bereikbaar aan het hoofdeinde van 
het bed.

De urinefleshouder kan gemakkelijk 
worden opgehangen aan de zijhekken.

Stabiel en veilig: de zuurstoffleshouder De papegaaien met greep maken het zich 
positioneren in het bed gemakkelijker.

Infuusstan-
daards maken 
een precieze 
zorg mogelijk.

Vanaf de levering  
van het bed tot het  
einde van zijn  
gebruik kunt u  
vertrouwen op de 
eersteklas-ondersteuning  
van ons serviceteam.  
Daartoe behoort bv.  
een minimumvoorraad reserveonderdelen van 15 jaar, te rekenen vanaf de datum van 
aankoop van het bed. Stiegelmeyer-producten zijn daarom altijd een veilige investering 
in de toekomst.

Wij ondersteunen u en uw technische dienst bij alle benodigde inspecties en het 
onderhoud. Vooral dankzij de gemakkelijk toegankelijke bediening van het bed kunnen 
deze werkzaamheden moeiteloos plaatsvinden.

Uw dealer zal u graag ter plaatse adviseren over onze serviceaanbiedingen.

De functionaliteit van de Evario one kan 
eenvoudig worden uitgebreid met 
originele accessoires van Stiegelmeyer.  
Op deze manier past het bed op bijna elke 
afdeling.

George Schumacher
Medewerker technische dienst

“Tijd is voor ons de belangrijk-
ste component. Producten en 

reserveonderdelen moeten snel 
binnenkomen. Ik geef de voorkeur 

aan producten die ook gemakke-
lijk en snel te onderhouden en 

repareren zijn. Met de Evario 
one zijn alle onderdelen heel 

gemakkelijk te bereiken.”

Technische service

Toebehoren
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Het Soreno eco-nachtkastje 
overtuigt door zijn ruime, 
veelzijdige opbergruimte. 
Het is verkrijgbaar met en 
zonder opklapbare bedtafel.

Quado-nachtkastje

Novacare- 
wisseldruksysteem Matrassen

Het Novacare-wisseldruksysteem vermindert 
het risico op decubitus.

Stiegelmeyer biedt voor elke behoefte 
de juiste matras. Profiteer van moderne 
decubitusprofylaxe en een nauwkeurige 
aanpassing aan de verstellingen van het 
ligvlak. Zo is het Z1-model bijvoorbeeld 
bijzonder soepel dankzij zijn golfvorm.

Het slanke Quado-nachtkastje is ideaal voor dagelijks gebruik in kamers met weinig ruimte. Wanneer de bedtafel niet wordt gebruikt, 
kan hij gemakkelijk en geruisloos worden ingeklapt. De Quado kan ook worden gebruikt als medicijn-, schoonmaak- of afdelingswa-
gen. Meerdere Quado’s kunnen in elkaar worden geschoven voor ruimtebesparende opslag. 

Handige andere  
producten
ter aanvulling van uw Evario one

Soreno eco

Dit zou  
u ook kunnen  

interesseren!
Hoofd- en voeteneinde

Design Intercontinental

•   Vervaardigd uit PP-kunststof 
•   Hoofd- en voeteneinde compleet verwijderbaar
•   Bijzonder makkelijk te reinigen
•   Beveiliging tegen per ongeluk verwijderen

Zijhekken

Doorlopend ¾-zijhek

•   Beschermhoogte ca. 38 cm boven ligvlak
•   Kan zonder lawaai worden neergelaten
•   Vrij zicht voor de patiënten

Gedeeld ¾-zijhek

•   Stille verstelling met één hand
•   Beschermhoogte ca. 39 cm boven ligvlak
•   Gedeeld zijhek van hoogwaardige kunststof
•   Gemakkelijke, krachtondersteunde bediening met gedempte beweging
•  Volledige klembescherming

Ligvlakken

Lattenbodem

•  Materiaal gepoedercoate metalen lamellen 
•  Makkelijk te reinigen

Lattenbodem met PP-afdekking

•  Materiaal gepoedercoate metalen latten met kunststof afdekkingen
•  Kunststof afdekkingen gemakkelijk afneembaar voor eenvoudige reiniging
•  Met uitsparingen voor fixatieriemen

Wielen

Cover-wiel

•   Doorsnede 125 mm
•  Hoogteverstelling van het ligvlak ca. 36 – 80 cm
•   Bodemvrijheid onderstel ca. 15,3 cm

Integraal wiel

•   Doorsnede 150 mm
•  Hoogteverstelling van het ligvlak ca. 38 – 82 cm
•   Bodemvrijheid onderstel ca. 17,3 cm

5. wiel

•   Doorsnede 125 mm

Uitvoeringen en opties
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Voor de aanpassing van de Evario one aan uw eigen  
inrichtingsconcept bieden wij een selectie van 6 dessins  
uit de Stiegelmeyer-collectie aan.

Kleuren en dessins

Rempedaal

Kunststof rempedaal

•  Kunststof
•   Pedaal met kleuraanduiding
•   Snelle en intuïtieve bediening

Metalen beugel rem, hoofdeinde

•  Metaal, poedergecoat
•  Omlaag drukken om te remmen
•  Om de remmen los te halen, de beugel onderaan met de voet optillen

Stootrollen

Kunststof

•   Doorsnede 80 mm
•   Materiaal: polyamide (PA6)
•   Inclusief stootkegel

Bedieningselementen

Bedieningspaneel light

•   Aan beide zijden in het gedeelde ¾-zijhek geïntegreerd
•   Praktische verstelopties voor patiënten (binnenzijde), zorgverleners en technisch personeel (buitenzijde)
•   Voorgeprogrammeerde bedposities 
•   Snel neer te laten met de CPR-functie

Handschakelaar

•  Handschakelaar met vergrendelfunctie voor de zorgverlener
•   Eenvoudige bediening van het bed
•   Direct regelbare noodverstellingen
•   Incl. zitpositie

S-bedieningsmodule

•   Kan worden opgeborgen in de beddengoedlade als deze niet wordt gebruikt
•   Functies kunnen afzonderlijk worden bediend en vergrendeld
•   Instellen van de Trendelenburg- en CPR-positie

M-bedieningsmodule

•  Weergave van de vergrendelstatus van de afzonderlijke functies, incl. transport- en behandelpositie
•   Blokkering en bediening van alle losse functies
•   Noodinstellingen
•   Geheugenfuncties
•   Weergave acculading

Voetpedaal

•   Makkelijke hoogteverstelling van het bed met de voet

Elektrische uitrusting

Vloerverlichting onder het bed

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

Remsignaal

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

Verdere uitrusting

Accessoirebeugel

•   Mogelijkheid voor het plaatsen van extra apparatuur aan de zijkant van het bed

Geïntegreerde verlenging onderbeensteun

•   Meer comfort bij de bedverlenging
•   De onderbeensteun wordt verlengd door de beugel uit te klappen

Bedverlenging

•   De geïntegreerde verlenging kan in enkele ogenblikken worden uitgetrokken
•  Verlengt het ligvlak met 18 cm

Opvulstuk zijhek

•   Materiaal gelaste constructie van stalen buizen
•  Kan zonder gereedschap op de opschroefbare houder worden geklikt

Gradenboog

•   Gemakkelijk af te lezen gradenboog
•  Veilige instelling van het ligvlak voor medische positionering
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Uitrusting en technische gegevens
Uitrusting / Opties

Zijhekken

Doorlopend ¾-zijhek ✓

Gedeeld plastic ¾-zijhek O

Ontwerp hoofdeinde en voeteneinde

Intercontinental ✓

Basiskleur

Kristalwit ✓

Ontsmetting, beschermingsklasse

handmatige verwerking IPx4 ✓

Ligvlak, 4-delig

Metalen lattenbodem ✓

Metalen lattenbodem met PP-afdekking O

Stootrollen

4 kunststof, rondom ✓

Wielen

Coverwiel Ø 125 mm ✓

Integraal wiel Ø 150 mm O

5de wiel Ø 125 mm O

Rempedaal

2 x kunststof met kleuraanduiding, 2 x metaal O

2 x kunststof met kleuraanduiding ✓

Posities vaste wielen

Hoofdeinde rechts ✓

Hoofdeinde links O

Voeteneinde rechts O

Voeteneinde links O

Bedmidden O

Bedieningselementen

Handschakelaar met blokkeerfunctie ✓

Geïntegreerd bedieningspaneel light O
Geïntegreerd bedieningspaneel light +  
handschakelaar met blokkeerfunctie O

Bedieningsmodule S in de beddengoedlade O

Bedieningsmodule M in de beddengoedlade O

Voetpedaal voor de hoogteverstelling O

Extra voorzieningen
Elk 2 openingen voor infuusstaander  
aan hoofd- en voeteneinde ✓

5de wiel O

Beddengoedlade O

Onderbeensteunverlenging O

Geïntegreerde bedverlenging O

Gradenboog O

Accessoirerails aan de zijkant O

Houder voor oprichter
2 hulzen voor oprichter met ronde buis  
aan hoofdeinde ✓

Elektronische uitrusting

Vloerverlichting onder het bed O

Remsignaal O

Accu

Loodzuuraccu O

 ✓ = Standaard    O = Optioneel verkrijgbaar   

 technische en optische uitvoering verschillen van de andere Evario-modellen

Technische gegevens

Afmetingen en gewichten

Buitenmaten 99,7 x 214 cm

Ligvlak (matrasmaat) 87/90 x 200 cm

Bedverlenging 18 cm

Ligvlakopdeling 76 – 21 – 32 – 52 cm

Lengteaanpassing van de rugsteun 4 cm

Veilige werklast 250 kg

Maximaal gewicht patiënt ca. 240 kg

Bodemvrijheid onderstel 15,3 - 17,3 cm

Leeggewicht ca. 130 kg

Beschermhoogte doorlopend ¾-zijhek 38 cm

Beschermhoogte gedeeld ¾-zijhek 39 cm

Verstelbereiken

Kanteling in Trendelenburg-positie 15,5°

Kanteling in anti-Trendelenburg-positie 15,5°

Ligvlakhoogte (coverwiel Ø 125 mm) ca. 36 - 80 cm

Ligvlakhoogte (integraal wiel Ø 150 mm) ca. 38 - 82 cm

Hoek rugsteun 70°

Hoek bovenbeensteun 32°

Hoek gestrekte hoge beenpositie 11°

Behouder van waarden
Ons bedrijf werd opgericht in 1900 in Herford en is nog steeds 
een familiebedrijf. 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 hoogwaar-
dige 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 gezondheidsbranche, ontwikkelen wij onze 
producten 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.

De Stiegelmeyer-groep is uw internationale partner 
voor ziekenhuizen en zorginstellingen en met het 
merk Burmeier ook voor de thuiszorg. Wij onder-
steunen 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

Onze expertise

Ziekenhuis

Verpleeghuis

Thuiszorg

Comfortbedden

Projectmeubilair

Service

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
16 Avenue de l'Europe 
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone  +33 (0) 4 7238 - 5336
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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