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Tegenwoordig moet een ziekenhuisbed op veel gebieden aan hoge eisen voldoen. Een 
goede nachtrust, eenvoudige bedienbaarheid, hulp bij mobilisatie van de patiënt en 
veilige hygiëne; dat zijn slechts een aantal kwaliteiten die de eigenaar mag verwachten. 
Daardoor is onze Puro “meer dan alleen een bed“. Het is een sterke ondersteuning voor 
alle afdelingen. Patiënten en zorgverleners profiteren dankzij dit model van een merk
bare verbetering van hun levenskwaliteit in het dagelijks leven. Tegelijkertijd versterkt 
het elegante design van de Puro de uitstraling van de patiëntenkamers en het uiterlijk  
van de kliniek.

De Puro en zijn op maat gemaakte modelvarianten weerspiegelen de 115 jaar ervaring 
van Stiegelmeyer. Ons familiebedrijf is al vanaf het begin een technische pionier in de 
ontwikkeling van ziekenhuis en verpleegbedden. Bovendien is communicatie met onze 
klanten erg belangrijk en richten we ons op hun wensen en eisen. Deze succesvolle 
samenwerking heeft geleid tot overtuigende resultaten voor de Puro. 

Sterke voordelen
De Puro vereenvoudigt vele aspecten van het dagelijkse zieken
huisleven dankzij de baanbrekende technologie. De bediening 
met een intuïtieve LCDhandschakelaar geeft patiënten, verpleeg
kundigen en technici precies de opties die ze nodig hebben. De 
gedeelde zijhekken MultiFlex+ zijn geruisloos en moeiteloos te 
bedienen en bevorderen de mobilisatie van de patiënt. Het vlakke 
design maakt een eenvoudige en grondige reiniging mogelijk.

Service waarop u kunt vertrouwen
De klantenservice van Stiegelmeyer is een betrouwbare partner. 
Wij garanderen een 15jarige levering van reserveonderdelen 
na aankoop van het bed en bieden aantrekkelijke inspectie 
en onderhoudsmodellen. Het dichte netwerk van onze technische 
buitendienst zorgt ervoor dat een buitengebruikstelling van het 
bed wordt voorkomen.

Puro 
Meer dan alleen een bed

Puro – Standard
Het basismodel
•    Hoogteverstelling: 

32 tot 91 cm (afhankelijk van het wiel)

•    Het flexibele bed: 
 Buitenmaten 103,5 x 218,5 cm 
 LCDhandschakelaar met slechts 3 knoppen en  
  verlicht display 
 Optionele digitale assistentiesystemen 
 Verschillende hoofdborden en dessins naar keuze 
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Puro – Variant lino
Het smalle bed
•     Hoogteverstelling: 

32 tot 91 cm (afhankelijk van het wiel)

 •     Ideaal voor kleinere ruimtes: 
  Buitenafmetingen slechts 99,5 x 214,5 cm  

voor eenvoudig manoeuvreren in kleine ruimtes
    Ligvlakafmetingen 87 x 200 cm 

 Gemakkelijk te verplaatsen in smalle gangen 
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Puro  – Variant brevo
Het lage bed
•     Hoogteverstelling: 

28 tot 86 cm (afhankelijk van het wiel)

•    Valpreventie: 
 Laag bed voor bescherming zonder 
   vrijheidsbeperkende maatregelen 
 Optimale interactie met de gedeelde 
   zijhekken MultiFlex+ 
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Puro  – Variant brevo lino
Het smalle lage bed
•    Hoogteverstelling: 

28 tot 86 cm (afhankelijk van het wiel)

 •    Veelzijdigheid in het dagelijkse ziekenhuisleven: 
  Combineert de smalle buitenafmetingen en het  

diepe verstelbereik van de modelvarianten 
lino en brevo 
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Alle modellen  
met doorlopende
of gedeelde
zijhekken
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Puro Puro brevo

Puro brevo linoPuro lino

Puro Puro brevo

Puro brevo linoPuro lino

260 kg

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

De Puro combineert alle voordelen die het dagelijks leven voor 
 patiënten en verplegend personeel gemakkelijker maken: een 
groot hoogteverstelbereik voor eenvoudig in en uitstappen en 
rugvriendelijk werken, een moderne LCDhandschakelaar en 
doorlopende of gedeelde zijhekken MultiFlex+, die ook in de meest 
hectische situaties eenvoudig kunnen worden bediend. 

 •     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

Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

Er ontstaan vaak problemen als ziekenhuisbedden naar een 
 andere locatie moeten worden verplaatst: de gangen zijn te smal 
voor twee bedden naast elkaar en de deurkozijnen te smal.  
In meerpersoonskamers moeten vaak alle bedden moeizaam 
 gemanoeuvreerd worden om één bed de kamer uit te rijden.  
De modelvariant Iino heeft hier grote voordelen met een buiten
breedte die 4 cm smaller is en slechts 99,5 cm meet. 

 •      De afmetingen van het ligvlak van 87 x 200 cm bieden voldoen
de comfort voor de patiënt

 •      Keuze uit geïntegreerde wielen, Steincodubbele wielen of 
Lineadubbele wielen  voor optimale wendbaarheid naar  
persoonlijke voorkeur

Puro  Standaard 
Het bed voor een snel herstel

Puro  Variant lino 
Het smalle bed voor kleine ruimtes

Bedverlenging e-help

LCD

Eenvoudige 
bediening

Anti-
Trendelenburg-
positie

Trendelenburg-
positie

Machinale
wasbaarheid

5de zwenkwiel Hoge veilige 
werklast

Grote hoogte-
verstelling

32 tot
91 cm

Grote hoogte-
verstelling
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Puro Puro brevo

Puro brevo linoPuro lino

Puro Puro brevo

Puro brevo linoPuro linoBuitenafmetingen/hoogteverstelbereik: Buitenafmetingen/hoogteverstelbereik:

Hoe kunnen  patiënten die het risico lopen te vallen zo goed 
mogelijk worden beschermd zonder hun vrijheid en mobiliteit te 
beperken? Een van de meest overtuigende antwoorden is een laag 
bed. De modelvariant brevo kan worden verlaagd tot een diepte 
van 28 cm, zodat de kans op letsel bij een val gering is. Als de 
patiënt wil opstaan, kan hij een comfortabele hoogte kiezen met 
de LCDhandschakelaar.

•    Hoogteverstelling van 28 tot 86 cm
•    Ergonomisch optimale werkhoogte ondanks de lage stand
•    Optimale balans tussen bescherming en mobiliteit in combina

tie met de gedeelde zijhekken MultiFlex+

De gemiddelde verblijfsduur van patiënten in het ziekenhuis 
neemt af. Bedden moeten daarom geschikt zijn voor steeds snel
lere veranderingen. Zowel de locatie als de eisen kunnen op elk 
moment veranderen. Met de combinatie van de modelvarianten 
lino en brevo hebt u in elke situatie een optimaal bed bij de hand.  

•    Smal, laag bed met een buitenbreedte van 99,5 cm en 
een lage positie van 28 cm

•    Goede wendbaarheid voor langere ritten
•    Bescherming van patiënten die het risico lopen om te vallen 

zonder vrijheidsbeperkende maatregelen
•    Rugvriendelijk werken op een hoogte tot 86 cm 

Puro – Variant brevo 
Het lage bed dat vallen voorkomt

Puro – Variant brevo lino 
Het smalle lage bed

Grote hoogte-
verstelling

Grote hoogte-
verstelling

Verlaagd bed Verlaagd bedWendbaarheid

28 tot
86 cm
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86 cm
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Als er ondanks de goede rijeigenschappen toch een botsing 
ontstaat, voorkomen de geïntegreerde wandstootrollen en 
wandstootkegels schade aan het bed en de wanden. De LCD 
handschakelaar is bovendien in de praktische houder goed 
beschermd tegen beschadigingen.
Om de Puro aan te passen aan de inrichtingsstijl van de afdeling,  
is er een ruime keuze uit huiselijke kleuren en houtdessins.

De Puro overtuigt door zijn aantrekkelijke uiterlijk, dat uitstekende hygiënische eigenschappen combineert met een goede bescherming 
tegen beschadigingen. De gladde oppervlakken stralen lineaire elegantie en hoge kwaliteit uit. De twee hoofdborden naar keuze, Rondo 
en Stelo, zijn zo laag dat ze de patiënt een goed zicht op de kamer of uit het raam garanderen.

Geïntegreerde wandstootkegels zorgen 
ervoor dat het bed onverwachte randen 
en hoeken kan vermijden.

Rempedalen in verschillende uitvoerin
gen passen zich aan het uiterlijk van het 
bed aan en maken een snelle centrale 
wielvergrendeling mogelijk.

De LCDhandschakelaar bevindt zich 
tijdens het rijden in een beschermde 
transportstand.

Het hoofdbord Rondo heeft een mooie 
elegant gebogen bevestiging van de 
handgreep.

Het hoofdbord Stelo wordt door stevige 
roestvrijstalen spijlen beschermd tegen 
schade door botsingen.

Design – elegant en praktisch 
De baanbrekende designtaal van de Puro

Het vlakke, lineaire ontwerp van de 
Puro maakt indruk met zijn eenvoudige 
elegantie.
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De gedeelde zijhekken beschermen de patiënt tegen 
vallen en laten voldoende ruimte over om ongehinderd 
uit bed te stappen. Ook onze innovatieve MultiFlex+ 
zijhekken voldoen op voorbeeldige wijze aan deze 
eis. Tegelijkertijd zijn ze zeer eenvoudig te bedienen. 
Zelfs in spannende situaties kan de zorgverlener de 
afzonderlijke elementen met één hand laten zakken 
door middel van een handige ontgrendeling aan de 

bovenste spijl. De mobilisatiesteunen zakken automa
tisch en worden gedempt neergelaten langs de zijkant 
van het bed. Ook als alle elementen omhoog staan, 
heeft de patiënt vanuit het bed een goed zicht tussen 
de spijlen.

Het praktische ontgrendelingsmechanisme op de bovenste 
spijl maakt het mogelijk om de zijhekken met één hand te 
bedienen.

Als de zijhekken worden 
neergelaten, worden de be
vestigingssteunen automa
tisch gedempt. Alle mobili
satiesteunen zijn individueel 
instelbaar.

Voor een standaard be
scherming over meer dan 
50% van het ligvlak is het 
voldoende om het element 
aan het hoofdeinde en het 
element aan het voetenein
de te verstellen.

Op aanvraag is de Puro  
ook verkrijgbaar met een 
doorlopend zijhek voor 
maximale bescherming.

Zijhek MultiFlex+ 
Veilige bescherming en eenvoudig gebruiksgemak
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Een vroege mobilisatie van de patiënt heeft een zeer positief effect 
op het herstel. Uit onderzoek is gebleken dat het kliniekverblijf 
met meer dan 3 dagen kan worden verkort en dat de toediening 
van pijnstillers en kalmerende middelen aanzienlijk kan worden 
verminderd als de patiënt zo snel mogelijk gaat zitten of staan.

De Puro biedt hiervoor verschillende ondersteunende functies. 
Het gedeelde MultiFlex+ zijhek biedt de patiënt aan het voeten
einde veel ruimte voor ongehinderd in en uit bed stappen. Indien 
gewenst kan de centrale steun ook als ergonomisch vormgegeven 
stahulp worden gebruikt.

Het grote traploze hoogteverstelbereik van het bed zorgt voor de 
optimale stahoogte voor mensen van alle lengtes. 

De middelste bevestiging van de MultiFlex+ kan moeiteloos 
worden gemonteerd

Als de zijhekken alleen aan het hoofdeinde zijn geplaatst, kun
nen patiënten het bed verlaten op weg naar herstel.

In verticale positie dient de bevestiging als stabiel hulpmiddel 
bij het optrekken of ondersteunen. 

De Puro kan altijd worden 
aangepast aan de ergonomisch 

optimale mobilisatiehoogte.

Ondersteuning voor 
mobiliteitsbevordering

BESLIST BETER 

Andere voordelen van een 
vroegtijdige mobilisatie
•    Verminderd risico op het ontwikkelen 

van diepe veneuze trombose, 
longontsteking of urineweginfecties

•    Pijnverlichting

•    Minder vermoeidheid en delirium

•    Kortere tijd aan het beademingsapparaat

Bron: Kalisch BJ, Lee S, Dabney BW. Outcomes of  
inpatient mobilization: a literature review. J Clin Nurs.  
2014;23(11 12):1486 1501
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De LCDhandschakelaar kan de Puro met slechts 3 knoppen veilig bedienen. Alle functies 
kunnen intuïtief worden geselecteerd op een verlicht display. Er zijn 3 bedieningsniveaus; 
voor patiënten, verpleegkundigen en technisch personeel. Het verzorgend personeel kan 
bijvoorbeeld bepaalde functies voor de patiënt blokkeren, maar deze op een ander niveau 
gebruiken met behulp van de EasyCarefunctie. 

•    eenvoudige bediening, zelfs voor patiënten met beperkte capaciteiten
•    moeiteloze verandering van het bedieningsniveau dankzij een ontgrendelmagneet  

aan de bedzijde
•    praktische diagnose en servicefuncties voor technici vereenvoudigen het onderhoud 

aan het bed
•    selectieve blokkeer en bedieningsfuncties
•    patiëntspecifieke instelling van de handbediening

In het verlichte display kunnen alle 
functies met slechts 3 toetsen worden 
geselecteerd.

Met de EasyCarefunctie  
kan de zorgverlener gebruik 
maken van de voor de 
patiënt geblokkeerde ver
stelfuncties.

•    De LCDhandset bevat 3 bedieningsniveaus 
voor patiënten, verpleegkundig personeel en 
technici.

•    Verpleegkundigen kunnen bepaalde aanpas
singsfuncties voor de patiënten blokkeren en 
onzichtbaar maken.

•    Met de EasyCarefunctie kunnen deze func
ties op verpleegniveau worden gebruikt zon
der de vergrendelingsstatus van de patiënt 
te wijzigen. Dit bespaart de zorgverlener veel 
tijd en biedt extra veiligheid. 

EasyCare
geeft de 
verpleegkundige 
alle opties

Patiënten kunnen het bed met de 
LCDhandbediening in een comforta
bele zitpositie zetten.

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

De LCDhandschakelaar is altijd bij de 
hand in een houder op de middensteun.

Verpleegkundigen hebben 
op hun bedrijfsniveau  
controle over de Puro .

Functies inschakelen

Eenvoudig bedieningsconcept 
De LCDhandschakelaar met 3 knoppen

BESLIST BETER 

EasyCare ontlast 
verzorgend personeel

zonder
EasyCare

Du
ur

met
EasyCare

LCD

Eenvoudige 
bediening
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Digitale ondersteuningssystemen zijn 
een moderne oplossing om het gebruik 
van vrijheidsbeperkende maatregelen te 
verminderen, patiënten te beschermen en 
tegelijkertijd zorgverleners te ondersteu
nen, vooral tijdens de nachtdienst. Stie
gelmeyer blijft deze systemen ontwikkelen 
onder de naam "ehelp". De nadruk ligt op 
het outofbedsysteem. Een belastingssen
sor 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 outofbedsysteem kan een nietverblindend 
licht onder het bed inschakelen.

Het outofbedsysteem kan worden  
aangesloten op het bestaande  
oproepsysteem.

Digitale assistentiesystemen 
“ehelp” zorgt voor veiligheid en werkverlichting

Slapen, mobiliseren, verzorgen
De Puro is altijd op de juiste hoogte

Bij de hoogteverstelling maken de varianten brevo en 
brevo lino van de Puro automatisch een tussenstop bij 
41 cm. Voor veel mensen is deze hoogte een ergono
misch gunstige zithouding, van waaruit ze met weinig 
moeite kunnen opstaan. Met behulp van de hand
bediening kan deze hoogte voor alle Purovarianten 
traploos worden geselecteerd en individueel worden 
aangepast.

Voor de nacht wordt het aangeraden om de Puro in de 
laagste stand te laten zakken, vooral voor patiënten 
die het risico lopen te vallen. Als de patiënt alleen wil 
opstaan, is er altijd grondcontact tussen de voeten en 
dus activering van de sensoren. Bij een val beschermt 
de lage hoogte tegen letsel.

Een gebogen rug leidt al snel tot gezondheidsproble
men. Hoewel dit algemeen bekend is, werken ver
pleegkundigen vaak in een schuine houding tijdens de 
dagelijkse werkzaamheden. Wordt de Puro daarente
gen op heuphoogte gezet, dan wordt automatisch een 
ergonomisch juiste staande houding aangenomen.

Wij ontwikkelen 
individuele 
oplossingen  
voor uw  
Smart Hospital
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De Puro is zodanig geconstrueerd, dat er in veel typische alledaag
se situaties een duidelijke werkverlichting merkbaar is. Hebben 
artsen of verpleegkundigen snel toegang nodig tot het hoofd of de 
voeten van de patiënt? De hoofd en voetenborden kunnen in een 
paar seconden worden verwijderd. De hoofdborden zijn voorzien 
van steekverbindingen die gemakkelijk met één beweging kunnen 
worden ontgrendeld.

Het verpleegkundig personeel kan de 28 cm lange geïntegreerde 
bedverlenging net zo gemakkelijk ontgrendelen en onder de voe
tensteun uittrekken. Lange patiënten genieten zo van meer ruimte 
en comfort. Andere praktische details en opties zijn:

•    Blokkeereenheid of bedieningsmodule indien gewenst  
geïntegreerd in de standaard beddengoedlade

•    Moderne integrale of dubbele zwenkwielen voor eenvoudige 
wendbaarheid

 •   Wandafstootkegels voorkomen beschadiging tijdens de  
hoogteverstelling, bijv. onder een vensterbank

De ontgrendelingsschakelaars voor de hoofdborden zijn 
gemakkelijk toegankelijk en tegelijkertijd beschermd tegen 
onbedoeld gebruik. Wandstootkegels en rollen beschermen 
het bed tegen schade door botsingen.

De hoofdborden kunnen snel worden ontgrendeld en verwij
derd voor een betere toegang tot de patiënt.

Het optionele 5de wiel laat de
verpleegkundige het bed nauwkeurig
manoeuvreren.

Met de optionele bedieningsmodule in de beddengoedlade 
kunnen de verstelfuncties comfortabel worden beheerd.

De bedverlenging verlengt het ligvlak tot 228 cm –  
veel ruimte voor lange patiënten.

Praktische details 
Werkverlichting bij dagelijkse werkzaamheden

Aan de hand van intensieve marktobservatie en onderzoek heeft Stiegel
meyer een grote competentie opgebouwd op het gebied van de mobiliteit van 
ziekenhuisbedden. Daarom scoort de Puro hoog met een bij aankoop te confi
gureren loopwiel, uitstekende wendbaarheid, eenvoudige bestuurbaarheid en 
veilige richtingsstabiliteit. De standaarduitvoering en de variant Iino zijn extra 
wendbaar dankzij de bijzonder korte wielbasis. Voor deze varianten is er ook 
een optioneel 5de wiel met grote voordelen:

•    Hoge stabiliteit tijdens het vervoer van de patiënt, ongeacht of de verpleeg
kundige het bed bij het hoofd of voeteneinde duwt

•   Minder inspanning bij het manoeuvreren in krappe ruimtes

BESLIST BETER 

Voordelen van  
het 5de wiel

Als het bed met een patiënt snel 
door de bocht wordt gestuurd, 
kunnen er hoge centrifugale krach
ten optreden. Het vijfde wiel als 
looprol houdt de Puro nog veiliger 
op de grond en voorkomt dat de 
Puro naar de zijkant loopt.
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Een veilige hygiëne en de succesvolle bestrijding van multiresistente ziektekiemen zijn centrale taken geworden in ziekenhuizen. Een 
grondige en tegelijkertijd eenvoudige reiniging van de bedden helpt om deze uitdaging aan te gaan. Zelfs het handmatig reinigen en des
infecteren van de Puro wordt sterk vereenvoudigt door het intelligente ontwerp. Grote oppervlakken, de in het bedframe geïntegreerde 
kabels en vrije toegang tot alle gedeeltes zorgen ervoor dat vuil optimaal kan worden verwijderd. Het niet gebruiken van telescopische 
spijlen voor de doorlopende zijhekken reduceert bovendien het aantal ruimtes waarin vuil zich kan ophopen.

Door de steeds snellere wissel van patiënten hebben klinieken minder tijd voor de reini
ging van de bedden. Ook op dit gebied moet u efficiënter werken – zonder aan kwaliteit in 
te boeten. De machinewasbare versie van de Puro, vervaardigd volgens de hoge bescher
mingsgraad IPX6W, is daarbij een ideale ondersteuning.
Onze 40 jaar ervaring in het geautomatiseerd verwerken van ziekenhuisbedden is in de 
ontwikkeling van de Puro toegepast. Dankzij de holle, afgesloten frameconstructie vol
doet het aan de hoge eisen van een automatische ontsmettingsinstallatie. Stiegelmeyer 
testte het wasproces van de bedden bij bekende fabrikanten van wassystemen.

•    Sneldrogende materialen en een waterafvoerend ontwerp versnellen het reinigings
proces

•    Een inspannende handmatige reiniging is niet langer nodig, het personeel is hierdoor 
beschikbaar voor andere werkzaamheden

•    De service van Stiegelmeyer ontwikkelt op verzoek samen met u een op maat gemaakt 
concept voor de bedreiniging

De in het bedframe geïnte
greerde kabels vermijden 
openingen waarin vuil zich 
kan ophopen.

De grote componenten zijn 
eenvoudig en grondig te 
reinigen.

De noodzakelijke openingen 
zijn groot genoeg om ze tij
dens de reiniging te kunnen 
bereiken. 

Automatische voorbereiding 
Machinewasbare bedden bieden een hoog niveau  
aan bescherming en werkverlichting

Innovatief ontwerp voor veilige hygiëne 
Vlak design vereenvoudigt het reinigen

Machinale
wasbaarheid
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Het technicusniveau van de LCDhandschake
laar helpt bij de inspectie en het onderhoud.

De veiligheid, efficiëntie en het gebruiksgemak van de Puro worden ook dui
delijk tijdens inspectie en onderhoud. Alle elektronische componenten zijn zo 
geplaatst dat ze bijzonder beschermd en toch altijd gemakkelijk toegankelijk 
zijn. Onder het ligvlak aan het hoofdeinde bevinden zich onder een afdekking 
de bediening en de accu. Onderhoudstechnici kunnen in enkele eenvoudige 
stappen de noodzakelijke onderhouds en reparatiewerkzaamheden aan deze 
componenten uitvoeren. Verdere voordelen:

•    Het niveau van de technicus van de LCDhandschakelaar biedt nuttige  
diagnose en serviceopties.

•    De LCDhandschakelaar wordt door de 
houder beschermd tegen beschadiging 
wanneer het bed wordt verplaatst

•    Als de LCD hand schakelaar moeten  
worden vervangen, is de  
stekkeraansluiting gemakkelijk  
te bereiken

•    Geen breekbare haak voor het bevestigen  
van de handschakelaar aan het zijhek

Uitvoeringen en opties

Alle elektronische componenten van het 
bed zijn gemakkelijk toegankelijk. Onder

houdstechnici besparen zo tot 20 minuten 
tijd tijdens onderhoudswerkzaamheden.

De technici kunnen in slechts enkele eenvou
dige stappen onderhoudswerkzaamheden aan 
de controller en de batterij uitvoeren. Als optie 

is een robuuste, duurzame lithiumionbatterij 
verkrijgbaar, die veel minder vaak hoeft te wor

den vervangen dan conventionele batterijen.

Service en onderhoud 
Ondersteuning van technisch personeel

Afmetingen en verstelbereiken

Bedbreedtes

•  Modelvariant Standaard en brevo  
Buitenmaten 103,5 x 218,5 cm 
Ligvlak (Matrasmaat) 90 x 200 cm

•  Modelvariant lino en brevo lino 
Buitenmaten 99,5 x 214,5 cm 
Ligvlak (Matrasmaat) 87 x 200 cm

Ligvlakhoogtes

•  Modelvariant Standaard en lino 
Hoogteverstelbereik met 150 mmwielen  
ca. 35 – 91 cm, bij 150 mmLineawielen 32 – 88 cm

•  Modelvariant brevo en brevo lino 
Hoogteverstelbereik met 125 mmLineawielen  
28 – 84 cm, met 150 mmLineawielen 30 – 86 cm

Hoofd- en voeteneinde

Design Rondo

• Met geanodiseerd aluminium profilel 
• Verwijderbaar zijdelings randbeschermingsprofiel   
• Hoofd en voeteneinde compleet verwijderbaar    
• Beveiliging tegen per ongeluk verwijderen
• Dessins volgens StiegelmeyerResopalcollectie

Design Stelo

• Met robuuste roestvrij stalen profielen 
• Hoofd en voeteneinde compleet verwijderbaar  
• Beveiliging tegen per ongeluk verwijderen
• Dessins volgens StiegelmeyerResopalcollectie

Zijhekken

MultiFlex+- zijhek

• Beschermhoogte 42 cm boven ligvlak 
• Verschillende tussenposities instelbaar 
• Neer te laten met één hand      
• Doorlopende zijbescherming

• Inclusief mobiliteitssteun
•  Veilige plaatsing van de slangen in het geleidingskanaal 

van de zijhekken en beveiligde aansluiting voor de 
LCDhandschakelaar

Doorlopende zijhekken

• Beschermhoogte 42 cm boven ligvlak
• Verschillende tussenposities instelbaar
• Doorlopende zijbescherming
• Met verschuifbare houder voor de LCDhandschakelaar

Ligvlakken

Hygiënisch ligvlak

• Materiaal polypropyleen 
• Apart verwijderbare elementen 
• Waterafvoerende vormgeving
• 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

• Materiaal staal
• Bijzonder robuust en duurzaam
• Apart verwijderbare elementen
• Optimaal voor machinale verwerking
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1) niet voor modelvariant lino verkrijgbaar

Wielen

Integraal wiel

• Ø 150 mm
• Ligvlakhoogte standaard en lino: ca. 35 – 91 cm

Steinco-dubbel wiel

• Ø 150 mm
• Ligvlakhoogte standaard en lino: ca. 35 – 91 cm

Linea-dubbel wiel

• Ø 150 mm
• Ligvlakhoogte standaard en lino: ca. 32 – 88 cm
• Ligvlakhoogte brevo en brevo lino: ca. 30 – 86 cm 
• Ø 125 mm
• Ligvlakhoogte brevo en brevo lino: ca. 28 – 84 cm

Rempedaal

Rempedaal

• Gegoten, verchroomd
• Pedaal in neutrale kleur
• Verkrijgbaar voor alle modelvarianten 

Pedaal met kleuraanduiding

• Gegoten, verchroomd
• Pedaal met kleuraanduiding
• Verkrijgbaar voor alle modelvarianten

Stootrollen

Kunststof

• Ø 100 mm, Ø 60 mm bij modelvariant lino  
• Hoog belastbaar massief materiaal
• Materiaal: polyamide (PA6)
• Inclusief stootkegel

Universeel 1)

• Ø 100 mm
• Verticaal en horizontaal werkend
• Materiaal: polyamide (PA6)
• Inclusief stootkegel

Bedieningselementen

LCD-handbediening

• 3 bedieningsniveaus (patiënt, verzorgend personeel, technisch personeel)
• Veel blokkeer en instelmogelijkheden in normale werking en in noodsituaties
• Directe foutanalyse op technicusniveau

Blokkeereenheid

• Vast in de dekendrager
• Voor blokkering van functiegroepen
• Instelling Trendelenburgpositie

Bedieningsmodule

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

Bedieningssatelliet

• Eenvoudige bevestiging aan de rugleuning
• Met de flexibele arm individueel in te stellen door de patiënt
• Grote symbolen en goed bereikbaar

Voetschakelaar

• Makkelijke hoogteverstelling van het bed met voetbediening
• Verkrijgbaar voor alle modelvarianten

e-help - digitale assistentiesystemen voor hulp

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 voor meer 
informatie) 

Vloerverlichting onder het bed

• Te activeren met de LCDhandschakelaar
•  Automatische activering bij bereiken van de laagste ligvlakpositie en ook 

bij 41 cm ligvlakhoogte bij de modelvariant brevo

Remsignaal

•  Er klinkt een signaal bij niet uitgetrokken stekker en losse rem, om te beschermen tegen schade en wegrollen  
van het bed

Extra voorzieningen

Standaardrail

• Bij het hoofdeinde of aan de zijkant onder de rugsteun

Hoekindicator voor rugsteun en kanteling

• Weergave bij 15°, 30°, 45°, 60° en maximale hoek
• Tussenstop bij 30° (individuele aanpassing mogelijk)
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Uitvoeringen en opties
Puro Standaard Variant lino Variant brevo Variant brevo lino

Ligvlakhoogtes

Verstelbereik standaard ✓ ✓ – –

In diepte verstelbaar – – ✓ ✓

Bedbreedtes buiten

103,5 cm, matras 90 cm ✓ – ✓ –

99,5 cm, matras 87 cm – ✓ – ✓

Zijhekken

Doorlopend ✓ ✓ ✓ ✓

MultiFlex+ O O O O

Ontwerp hoofdeinde en voeteneinde

Rondo ✓ ✓ ✓ ✓

Stelo O O O O

Basiskleuren

Kristalwit NCS S0500N ✓ ✓ ✓ ✓

Argentum, vergelijkbaar met RAL 9006 O O O O

Ontsmetting, beschermingsklasse

Handmatige verwerking, IPX6 ✓ ✓ ✓ ✓

Machinale verwerking, IPX6W O O O O

Ligvlakken

Hygiëneligvlak PP ✓ ✓ ✓ ✓

Hygiëneligvlak PP voor riemensysteem O O O O

Ligvlak van kunststof voor riemensysteem O O O O

Stalen roosterbodem (al dan niet uitneembaar) O O O O

Wandstootrollen met stootkegel

4 kunststof, rondom ✓ ✓ ✓ ✓

4 universeel, rondom O – O –

2 universeel hoofdeinde, 2 kunststof voeteneinde O – O –

Verticaal stootrol aan de voorzijde – O – O

Wielen

Integraal wiel Ø 150 mm ✓ ✓ – –

Steinco dubbel wiel Ø 150 mm O O – –

Linea dubbel wiel Ø 150 mm O O O O

Linea dubbel wiel Ø 125 mm – – ✓ ✓

5. wiel

Dubbel wiel Ø 125 mm O O – –

Geleidende wielenset

1 wiel ✓ ✓ ✓ ✓

2 wielen O O O O

4 wielen O O O O

5 wielen O O – –

Rempedaal

2 x gegoten, verchroomd ✓ ✓ ✓ ✓

2 x gegoten, verchroomd met kleurcodering O O O O

4 x gegoten, met en zonder kleurcodering O O O O

Posities vaste wielen

Hoofdzijde rechts ✓ ✓ ✓ ✓

Hoofdzijde links O O O O

Voeteneinde rechts O O O O

Voeteneinde links O O O O

Bedmidden O O – –

Puro Standaard Variant lino Variant brevo Variant brevo lino

Bedieningselementen

1 LCDhandbediening ✓ ✓ ✓ ✓

2 LCDhandbediening O O O O

Standaardhandschakelaar1) O O O O

Schakelkast in de dekendrager O O O O

Bedieningsmodule in de dekendrager O O O O

Voetschakelaar O O O O

Out-of-bed-systeem

Ja O O O O

Ja, incl. vloerverlichting O O O O

Extra voorzieningen

Standaardrail hoofdeinde O O O O

Standaardrails aan zijkant onder de rugsteun O O O O

Rugsteundemping O O O O

Dekendrager ✓ ✓ ✓ ✓

Onderbeensteunverlenging O O O O

Bedverlenging ✓ ✓ ✓ ✓

Elektronische uitrusting

Remsignaal O O O O

Vloerverlichting onder het bed O O O O

Bedieningssatelliet O O O O

Rugsteunhoekweergave op LCDhandschakelaar O O O O

Accu

Loodzuuraccu ✓ ✓ ✓ ✓

Lithiumionaccu O O O O

Technische gegevens
Puro Standaard Variant lino Variant brevo Variant brevo lino

Afmetingen en gewichten

Buitenmaat 103,5 x 218,5 cm 99,5 x 214,5 cm 103,5 x 218,5 cm 99,5 x 214,5 cm

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

Bedverlenging 28 cm 28 cm 28 cm 28 cm

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

Lengteaanpassing van de rugsteun 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

Veilige werklast 260 kg 260 kg 260 kg 260 kg

Maximaal gewicht patiënt ca. 220 – 250 kg ca. 220 – 250 kg ca. 220 – 250 kg ca. 220 – 250 kg

Bodemvrijheid onderstel 16,9 cm 16,9 cm 14,3 cm 14,3 cm
Bodemvrijheid onderstel 
met Linearol Ø 150 mm 14,1 cm 14,1 cm 16,8 cm 16,8 cm

Totaal gewicht ca. 155 kg ca. 155 kg ca. 155 kg ca. 155 kg

Beschermhoogte zijhekken 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm

Verstelbereiken

Kanteling in Trendelenburgpositie 17° 17° 17° 17°
Kanteling in  
antiTrendelenburgpositie 17° 17° 16° 16°

Ligvlakhoogte ca. 35 – 91 cm ca. 35 – 91 cm ca. 28 – 84 cm ca. 28 – 84 cm
Ligvlakhoogte 
met Linearol Ø 150 mm ca. 32 – 88 cm ca. 32 – 88 cm ca. 30 – 86 cm ca. 30 – 86 cm

Hoek rugsteun 70° 70° 70° 70°

Hoek bovenbeensteun 40° 40° 40° 40°

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

Comfort bedden

Projectmeubelen

Service

De Stiegelmeyergroep 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 ZuidAfrika 

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.
86212 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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