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Medische  
positionering Noodgeval Verzorging 

van de patiënt

Op de intensive care moet elke handeling perfect zijn, elke arbeidsstap naadloos 
aansluiten op de vorige. Stiegelmeyer heeft met de mensen gesproken die hier elke dag 
een grote verantwoordelijkheid dragen. Hun wensen en eisen hebben geleid tot een 
nieuw intensive care-bed dat het zware werk in elke situatie ondersteunt. Ontdek onze 
Sicuro tera, het intelligente bed voor lichter werk en meer efficiëntie. 

Sicuro tera 
Hulp en bijstand als het erop aankomt

Opname 
Intensive care unit

Montage 
toebehoren Mobilisatie Hygiëne
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Standaardrails

Wanneer het bedieningselement niet wordt gebruikt, is het 
gemakkelijk toegankelijk opgeborgen in de beddengoedlade.

Desgewenst kunnen aan de kunststofelementen van de  
zijhekken rails worden bevestigd.

Aan de hoofd- en voetzijden 
en aan de lange zijden van 
het bedframe zijn stabiele stan-
daardrails beschikbaar voor de 
veilige bevestiging van talrijke 
apparaten.

Het bedieningselement van de optionele weegschaal is direct 
intuïtief te gebruiken met slechts een paar toetsen en een 
verlicht display.   

Hoeveel weegt de patiënt? Deze vraag is bij de opname vaak 
doorslaggevend, omdat het gewicht de optimale dosering van 
medicatie beïnvloedt. De weegschaal van de Sicuro tera weegt 
nauwkeurig tot 200 gram. Geen ruwe schatting, niet nodig om de 
patiënt uit bed te halen. Het bedieningselement van de weeg-
schaal is snel toegankelijk in de beddengoedlade en werkt intuï-
tief. Met een maximaal mogelijk patiëntengewicht van 250 kg 
komt het maar zelden voor dat de nieuwe patiënt te zwaar is voor 
het draagvermogen van het bed.

Meer dan een dozijn klinische apparaten ondersteunt vaak  
tegelijkertijd de bewaking en verzorging van de intensive care- 
patiënt, bijv. beademings- en ECG-apparaten, dialysemachines, 
monitors of injectiepompen. Hoe meer apparaten rechtstreeks 
aan het bed kunnen worden bevestigd, hoe duidelijker en  
veiliger de situatie is.  

De Sicuro tera is op alle zijden uitgerust met standaardrails.  
Dit betekent dat de bevestiging van de benodigde apparatuur 
geen probleem is. 

Talrijke daarop afgestemde accessoires van Stiegelmeyer onder-
steunen u bij de bevestiging van medische apparatuur.

Patiëntopname 
Geïntegreerde weegschaal voor de best mogelijke behandeling

Montagemogelijkheden 
van medische hulpmiddelen

Bijna 20% van de patiënten krijgt een 
medicatiedosis die afwijkt van de 
aanbeveling als gevolg van een onjuiste 
gewichtsschatting.

Barrow T, Khan MS, Halse O, Bentley P, Sharma P. 
Estimating Weight of Patients With Acute Stroke When 
Dosing for Thrombolysis. Stroke. 2016 Jan;47(1):228-
31. doi: 10.1161/STROKEAHA.115.011436. Epub 2015 
10 nov PMID: 26556826.

Duitse
techniek

260 kg

Hoge veilige 
werklast

260 kg

BedverlengingMachinale
wasbaarheid

Zijdelingse 
kanteling

Wendbaarheid Anti-
Trendelenburg-
positie

Trendelenburg-
positie
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Montagemogelijkheden in één oogopslag

Infusen

Mobidoc

Ventriculaire drainage

Zuurstoftank Urinezak

Redonfles

Thoraxdrainage

Klemmogelijkheid 
voor verdere verzorging

Bevestigingsmogelijkheid 
voor de invasieve bloed-
drukmeting 

De afbeelding toont een voorbeeld voor het bevestigen van accessoires aan  
het bed. U kunt uw medische apparaten - naar behoefte - bevestigen aan de 
standaardrails, het hoofd- en voeteneinde en de zijhekken. 
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Alle in de dagelijkse verzorging gebruikelijke instel-
lingen van het ligvlak kunnen met één druk op de 
knop worden uitgevoerd, van de Cardiac-Chair- tot 
de Trendelenburg-positie.

Anti-Trendelenburg-positie

Cardiac-Chair

Autokontur/Fowler

Trendelenburg-positie

De zijdelingse zwenkbaar-
heid van het bed onder-
steunt de draaibeweging 
van de patiënt en ontlast het 
verplegend personeel.

Gebrek aan beweging kan 
bijzonder schadelijk zijn voor 
de longfunctie bij intensive 
care-patiënten. De zijdeling-
se zwenking van het ligvlak  
is een erkend middel om  
de zuurstoftoevoer te verbe-
teren.

Medische positionering 
Ontlasting door zijdelingse 
zwenking

De medische positionering, vooral van immobiele patiënten, kan fysiek uiterst 
belastend zijn voor zorgverleners. De Sicuro tera neemt dit werk bijna volledig 
over. Zijn gemotoriseerd verstelbaar ligvlak glijdt met één druk op de knop op 
het bedieningspaneel zachtjes in de Cardiac Chair-positie, de orthopedische 
ligpositie, de anti-Trendelenburg-positie of de Trendelenburg-positie.

Het meest ingewikkelde deel van de positionering is het van de ene zij op de andere zij draaien van 
de patiënt om de druk op de longen te verlichten en decubitus te voorkomen. Tot vijf verpleegkundi-
gen zijn hier minutenlang mee bezig in moeilijke gevallen - vooral wanneer de patiënt op veel slan-
gen is aangesloten. De zijdelingse zwenkbaarheid van de Sicuro tera ondersteunt de draaiing en 
ontlast het verplegend personeel in hoge mate, zeker bij patiënten van 250 kg.
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30 sec

17 sec

Noodgeval 
Wanneer elke seconde telt

Een eenvoudig mechanisme ontgrendelt het hoofdeinde. De toegang tot het hoofd van de patiënt is binnen enkele  
seconden gerealiseerd.

Met de hendel voor de noodneerlaatfunctie kan de rugsteun 
snel worden neergelaten. 

Afhankelijk van de grootte van de patiënt maken de 
zijdelingse uitsparingen in het ligvlak een individue-
le bevestiging van gordelsystemen mogelijk.

Voorbeeld van een mogelijke  
aanpassing

De elementen van de Protega-zijhekken kunnen snel en met 
één hand worden neergelaten.

De Sicuro tera kan tot 44% sneller 
in de CPR-positie worden gezet dan 
conventionele bedden. 

Met het bedieningspaneel staat  
het bed in ca. 17 seconden in de 
CPR-positie.

BESLIST BETER 

Beslissende  
seconden in een  
noodgeval

Bijzonder kwetsbare patiënten 
Veilige bevestiging van fixeersystemen

Na het ontwaken uit de narcose of tijdens de sedatie zijn de cognitieve ver-
mogens van intensive care-patiënten vaak ernstig aangetast. In deze toestand 
zien zij potentieel levensondersteunende slangen en kabels op het lichaam  
als storende vreemde elementen en proberen zij deze eruit te trekken. Ook  
bij dementiepatiënten en mensen met neurologische aandoeningen is dit 
risico groot.

Tijdelijke fixatie van patiënten is vaak de veiligste oplossing om uit te sluiten 
dat ze zichzelf letsel toebrengen. Meestal wordt de polsen gefixeerd. Uitspa-
ringen op het ligvlak van de Sicuro tera maken de precieze montage van 
riemsystemen mogelijk, waar deze ook nodig zijn.

Op elke intensive care-afdeling zijn meerdere malen per week 
reanimaties nodig. Daarbij telt elke seconde - zelfs als het gaat om 
het verstellen van het bed. Alle noodzakelijke stappen kunnen met 
de Sicuro in zeer korte tijd worden uitgevoerd. Het Protega-zijhek 
kan worden neergelaten zonder dat een ingewikkeld mechanisme 

of inhaakelementen nodig zijn. Het ligvlak gaat automatisch in  
de reanimatiepositie wanneer de CPR-knoppen worden ingedrukt. 
Als alternatief kan de noodhendel worden gebruikt om de 
rugsteun neer te laten. Het snel afneembare hoofdeinde biedt  
vrije toegang tot de patiënt.

Traditionele 
bedden

Sicuro tera
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vermindert de benodigde inspanning drastisch. Het draaien  
en opzij schuiven van de patiënt is veel gemakkelijker op een 
hel lende ligvlak. Het verplegend personeel blijft gezond, het  
ziekenhuis kan over de arbeidscapaciteit van zijn mensen  
blijven beschikken.

Een vroege mobilisatie bevordert vaak het herstel. In een studie 
van Peter E. Morris en andere onderzoekers konden de gemobili-
seerde proefpersonen de IC bijna anderhalve dag eerder verlaten 

dan de niet-gemobiliseerde vergelijkingsgroep (5,5 dagen in 
plaats van 6,9 dagen). In totaal werd hun verblijf in het ziekenhuis 
met meer dan 3 dagen verkort (11,2 in plaats van 14,5 dagen).

Voor veel dagelijkse taken kan het nodig zijn een immobiele 
patiënt te draaien - bijvoorbeeld persoonlijke hygiëne of het 
verschonen van beddengoed. De inspanning die hiervoor nodig is, 
is een van de grootste fysieke belastingen voor het verplegend 
personeel. De zijdelingse zwenkbaarheid van de Sicuro tera 

Mobilisatie 
Ergonomische steun voor een snel herstel

Werklastverlichting voor het verplegend 
personeel 
Minder kracht nodig bij de dagelijkse werkzaamheden

Dankzij de zijdelingse zwenkbaarheid van het bed kan 
de patiënt in een ergonomische opstappositie komen.

Terwijl de verpleegkundige met de voetschakelaar de 
zijdelingse zwenking instelt, kan hij of zij de patiënt 
met de handen vrij herpositioneren.

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 op de intensive 
care tot 1200 euro per dag. De Sicuro tera betaalt zichzelf 
dus zeer snel terug.

BESLIST BETER 

Vroegtijdige mobilisatie loont  
voor iedereen Om in een moeilijke zorgsituatie de zijdelingse zwenking in 

gang te zetten, hoeft de verpleegkundige de patiënt niet los 
te laten. Eén trap op de voetschakelaar op het onderstel is 
genoeg. In principe kan de voetschakelaar van drie combi-
naties worden voorzien:
•  Zijdelingse zwenking en hoogteverstelling
•  Zijdelingse zwenking en verstelling van de rugsteun
•  Hoogteverstelling en verstelling van de rugsteun

BESLIST BETER 

Handen vrij voor belangrijke takenVerkorting van het verblijf op de  
intensive care met bijna 1,5 dag door 
snelle mobilisatie

Morris PE, Goad A, Thompson C, Taylor K, Harry B, 
Passmore L, Ross A, Anderson L, Baker S, Sanchez M, 
Penley L, Howard A, Dixon L, Leach S, Small R, Hite RD, 
Haponik E. Early intensive care unit mobility therapy 
in the treatment of acute respiratory failure. Crit Care 
Med. 2008 Aug;36(8):2238-43. doi: 10.1097/CCM.
0b013e318180b90e. PMID: 18596631.
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Om een immobiele patiënt op een helemaal horizontaal ligvlak te 
herpositioneren, moet de zorgverlener voorover buigen en met 
grote kracht het lichaam van de patiënt naar zich toe trekken of 
van zich af duwen. De wervelkolom en rugspieren worden daarbij 
zeer ongunstig belast. Verpleegkundigen hebben meer last van 
rugklachten dan alle andere beroepsgroepen - tot 75% van de 
ondervraagden klaagt in onderzoeken over pijn.

Het ligvlak van de Sicura tera kan zijdelings 25° worden gedraaid, 
zodat de zorgverlener met een rechte rug het juiste aangrijppunt 
kan vinden en de patiënt met behulp van de zwaartekracht vrijwel 
zonder inspanning naar zich toe kan trekken.

Werklastverlichting voor het verplegend personeel

BESLIST BETER 

Voordelen van het 5de wiel
Als het bed met een pa-
tiënt snel door de bocht 
wordt gestuurd, kunnen 
er hoge centrifugale 
krachten optreden. Het 
optionele 5de wiel houdt 
de Sicuro tera nog veili-
ger in het spoor en voor-
komt dat het bed naar de 
zijkant wegschiet.

Dankzij de röntgendoorlatende rugsteun en de geïntegreerde 
röntgencassettehouder hoeft de patiënt niet met een hoop 
inspanning in een ander bed te worden gelegd.

25° zijdelings zwenkbaar in beide richtingen  
tot 250 kg patiëntengewicht

Het Protega-zijhek kan moeiteloos met slechts één hand omhoog en omlaag worden gebracht.

De conventionele methode voor het positioneren 
van een patiënt kan tot rugletsel leiden.

De zijdelingse zwenking helpt bij een ergonomisch 
correcte verzorging.

Veelvuldige transporten van intensive care-patiënten naar de 
röntgen-, MRI- of computertomografie-afdeling maken deel uit 
van het dagelijks leven op de intensive care-afdeling. Het bed 
moet daarom goed manoeuvreerbaar zijn, zodat het verplegend 
personeel niet te zwaar belast wordt bij het sturen. De Sicuro tera 
is gemakkelijk te besturen, zelfs met accessoires. 

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

Gezondheidsverslag 2019 van de Techniker  
Krankenkasse
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Vooral bejaarden, demente patiënten en immobiele intensive 
care-patiënten moeten in het ziekenhuis worden beschermd 
tegen vallen en decubitus als gevolg van puntsgewijze drukbelas-
ting. De Sicuro tera vergemakkelijkt dankzij de zijdelingse zwenk-
baarheid en het flexibel verstelbare ligvlak het regelmatig herposi-
tioneren. De gezondheidsbevorderende posities met de rugsteun 
rechtop zijn bijzonder veilig, omdat de elementen van de Prote-
ga-zijhekken aan het hoofdeinde met de rugsteun mee omhoog 
zwenken. Optioneel kan het bed behalve met het bedie-
ningspaneel ook gemakkelijk worden versteld met een LCD- 
handbediening.

Fysieke belastingen tijdens de therapie worden verlicht door de intelligente oplossingen 
van Stiegelmeyer. Ons Quado-nachtkastje kan aan het bed worden vastgemaakt voor 
transport en kan zelfs machinaal worden gereinigd - de persoonlijke bezittingen van de 
patiënt hoeven niet opnieuw te worden overgebracht bij het wisselen van kamer.

Een permanente gewichtscontrole van 
de patiënt is mogelijk met de geïnte-
greerde weegschaal zonder tijdrovend 
wisselen van bed.

Voor een optimale valpre-
ventie kan de v-vormige 
uitsparing in het midden 
van het Protega-zijhek 
met opvulstukken worden 
afgesloten.

Het Quado-nachtkastje met de persoonlijke 
bezittingen van de patiënt wordt bij het  
wisselen van kamer eenvoudigweg aan  
het hoofd- of voeteneinde van het bed 
bevestigd.

Voor lange patiënten biedt de geïnte-
greerde bedverlenging meer ruimte. 
Optioneel kan het bed van meet af aan 
worden geconfigureerd met een 210 cm 
lang ligvlak.

Patiënten kunnen het bed met de optionele LCD-handschake-
laar in een comfortabele zitpositie zetten.

De zittende positie maakt het nuttigen van maaltijden
en gesprekken op ooghoogte aangenamer.

Veiligheid en comfort van de patiënt 
Gezondheidsbevorderende positionering met
maximale bescherming

•   Bescherming in elke positie:  
gedeeld Protega-zijhek beweegt 
met de rugsteun mee

•   Volledige veiligheid door optioneel 
vulstuk voor het zijhek

•   Flexibele bediening: optionele 
LCD-handbediening geeft patiën-
ten en personeel meer bewegings-
vrijheid

•   Wegen zonder ander bed met  
de geïntegreerde weegschaal

•   Ruimte voor lange patiënten  
met eenvoudig te gebruiken  
bedverlenging

•   Praktische metgezel: Quado- 
nachtkastje kan aan hoofd-  
of voeteneinde worden gehangen

BESLIST BETER 

De voordelen  
op een rijtje

95 % van alle decubitusgevallen  
is te voorkomen, zeggen experts.

Martens, D. (2016): Klinik-Report: Körperverletzung
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Honderdduizenden ziekenhuisinfecties per jaar, pandemiebestrij-
ding als existentiële uitdaging: Totale, controleerbare hygiëne in 
het ziekenhuis is nog nooit zo belangrijk geweest. De machine-
wasbare Sicuro tera draagt hier in hoge mate aan bij. Tegelijk 
bespaart de energiebesparende automatische reiniging tijd en 
maakt middelen vrij voor andere taken.

Veilige hygiëne 
Sterk in de strijd tegen multiresistente kiemen

Altijd 
machinaal 
wasbaar

De optimale ligvlakinstelling voor het wassysteem is vooraf 
ingesteld op het bedieningspaneel.

Met behulp van de voetschakelaars kan het bed worden  
versteld zonder iets in de buurt van de patiënt aan te raken.

Gemiddeld wordt een ziekenhuisbed  
50 keer per jaar gereinigd. Onze bedden 
zijn geschikt voor automatisch wassen 
en kunnen sterker belast worden dan 
de norm voorschrijft.

De selecteerbare Rondo en Stelo  
hoofd- en voeteneinden versterken  
de goede hygiënische eigenschappen 
van het bed.

•   Vlak ontwerp met goede hygiëni-
sche eigenschappen 

•   Standaardversie voor mechanische 
reiniging

•   ‘s Werelds enige machinaal  
wasbaar intensive care-bed met 
plastic zijhekken en zijdelingse 
zwenkbaarheid

•   Voldoet ruimschoots aan de norm. 
Meer dan 10 keer zo vaak getest 
dan de norm voorschrijft.

•   Afzonderlijk toewijsbare voetscha-
kelaars om het bed zonder handen  
te bedienen

BESLIST BETER 

De voordelen  
op een rijtje

Jaarlijks worden er honderdduizenden ziekenhuisinfec-
ties geregistreerd. Vele kunnen dmv. een goede hygiene 
worden voorkomen.

Bundesgesundheitsministerium (2020):  
Krankenhaushygiene

Het vlakke ontwerp van de Sicuro tera  
biedt weinig hechtoppervlak voor vuil. 
Dit vergemakkelijkt ook een grondige 
handmatige reiniging.
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Digitale systemen en hulpmiddelen in een netwerk gaan in zieken-
huizen het werk veel gemakkelijker maken. Ons Blue Bridge-sys-
teem ondersteunt het personeel door in één oogopslag belangrijke 
statusinformatie te verstrekken. Netwerkbedden sturen gegevens 
draadloos naar een dashboard - een grafisch overzicht van alle 
bedden met gemakkelijk te begrijpen pictogrammen. Hierdoor kan 
de verpleegkundige op elk ogenblik onmiddellijk ingrijpen in situa-
ties die daarom vragen zonder voortdurend de patiëntenkamers te 
hoeven controleren. 

Smart Hospital® 
Digitalisering en netwerkkoppeling van ziekenhuisbedden

Vanaf de aankomst op de spoedeisende 
hulp tot de behandeling op de intensive 
care en de overplaatsing naar andere af-

delingen biedt Blue Bridge van Stiegel-
meyer nuttige statusinformatie en helpt 

om processen efficiënter te maken.

Met de connectiviteitsoplossingen van Stiegelmeyer krijgt 
u in de toekomst snel antwoord op belangrijke vragen:

•   Hoeveel bedden zijn er vrij of bezet? 
•   Is een bed schoon of verontreinigd?
•   Is het bed aangesloten op het elektriciteitsnet en staat 

het veilig op de rem?
•   Bevindt het bed zich voor valprofylaxe in de lage 

positie?
•   Ondersteuning bij de automatische documentatie van 

patiëntgegevens

BESLIST BETER 

Alle voordelen op een rijtje

Het gebruik van digitale technologie in 
ziekenhuizen biedt vele mogelijkheden 
voor de verbetering van de patiënten-
zorg en -veiligheid, voor efficiëntere 
werkstromen en communicatieproces-
sen, evenals voor onderzoek op ver-
pleeggebied.

Ziekenhuisrapport 2019
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Aero4-wisseldruksysteem
Het Aero4-wisseldruksysteem is een 
innovatieve comfortabele luchtcelmatras 
voor optimale decubitusprofylaxe van 
bedlegerige patiënten.

Quado-nachtkastje

Verdere accessoires of matrassen 
vindt u in de afzonderlijke brochures 

of ontvangt u op aanvraag.
Accessoires

Het opvulstuk verhoogt de bescher-
mingshoogte van de Protega-zijhek-
ken in het middengedeelte.

De drainageslanghouder kan wor-
den bevestigd aan de handgrepen 
van de hoofd- en voeteneinden.

De bevestigbare standaardrail  
maakt extra montage van accessoi-
res dicht bij de patiënt mogelijk.

Het smalle Quado-nachtkastje is bijzonder geschikt voor dagelijks ziekenhuisgebruik in kleine ruimtes. Als het bedtafelblad niet 
wordt gebruikt, kan het eenvoudig en gedempt worden neergelaten. Het kan aan het hoofd- of voeteneinde worden bevestigd voor 
vervoer samen met het bed.

Nuttige aanvullingen 
    Bij het Sicuro tera intensive care-bed 

Dit zou  
u ook kunnen  

interesseren!

Technische service 
Onze diensten - afgestemd op uw wensen en eisen

De hoogwaardige ziekenhuis- en verpleegbedden van de Stiegel-
meyer-groep worden van een al even hoogwaardige service 
voorzien. Onze diensten omvatten de kerntaken testen, repareren, 
trainen en adviseren.

We stemmen alles af op de wensen en eisen van uw organisatie.  
U kunt op veel verschillende manieren contact met ons opnemen. 
Persoonlijke contactpersonen aan de telefoon helpen u bij het 
bestellen van onderdelen en bieden een uitgebreide technische 
ondersteuning. Meer dan 50 werknemers in de technische buiten-
dienst zorgen op locatie bij de klant voor tests en reparaties.

Onze service ondersteunt alle Stiegelmeyer-producten met re-
serveonderdelen tot 15 jaar na aankoop. Stiegelmeyer heeft in Her-
ford een ultramodern servicecentrum met 3000 vierkante meter 
aan magazijnruimte geopend. In het geautomatiseerde magazijn 
bevinden zich zo'n 7500 artikelen die meestal binnen korte tijd 
verzonden kunnen worden. U kunt deze artikelen ook gemakkelijk 
online bestellen via ons serviceportaal.

Reserveonderdelen

Om volledig gebruik te maken van onze expertise in service en 
reparatie, zijn onze reserveonderdelen en vervangende appara-
tuur altijd snel beschikbaar. We hebben niet alleen het benodigde 
personeel, maar we hebben bij de vestiging in Herford ook een 
uitgebreid magazijn met onderdelen voor ziekenhuis- en verpleeg-
bedden.

Bedtest

De bedtest kan bestaan uit inspectie of onderhoud. Tijdens de 
inspectie beoordelen we de actuele technische staat van het bed.  
Uit de inspectie kunnen voor elk bed de juiste maatregelen worden 
afgeleid. Naast deze diensten omvat het onderhoud ook preven-
tieve onderhoudsmaatregelen, zoals het afstellen van de rem. 
Onderhoud is het behoud van de beoogde conditie. Inspectie en 
onderhoud omvatten altijd de elektrische veiligheidstest (volgens 
DGUV V3) en een servicerapport, dat u ook online kunt opvragen.

Snelle reparatie van het bed

Als fabrikant garanderen wij de nalevering van originele reserve-
onderdelen binnen de kortst mogelijke tijd. Onze medewerkers 
herstellen eventuele schade aan uw bedden snel, vakkundig en 
tegen een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Speciale repara-
ties, verbouwingen of complete restauraties worden uitgevoerd in 
ons servicecentrum in Herford.

+49 (0) 5221 185 777
Ma-do van 8:00 tot 16:30 uur  
en vr van 8:00 tot 14:00 uur

service@stiegelmeyer.com



2726

Stootrollen

Kunststof

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

Universeel

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

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 vergrendel- en instelmogelijkheden bij normaal gebruik en in noodsituaties op het niveau van het 

verplegend personeel
•   Foutenanalyse en resetfunctie op technisch niveau

Bedieningsmodule

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

Voetschakelaar

•   Makkelijke hoogteverstelling van het bed met voetbediening
Mogelijke functie-indeling van de 2 schakelaars:   - Verstelling rugsteun en ligvlakhoogte 

- Zijdelingse zwenkbaarheid en verstelling van de rugsteun 
- Zijdelingse zwenkbaarheid en verstelling van de ligvlakhoogte

Extra voorzieningen

Weegschaal

•    De ergonomisch gevormde handbediening kan worden bevestigd aan het hoofdeinde of veilig worden opgeborgen 
in de beddengoedlade

•  2,4-inch-display met achtergrondverlichting en gemakkelijk af te lezen knoppen

Standaardrail

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

Geïntegreerde verlenging onderbeensteun

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

Bedverlenging

•   De geïntegreerde verlenging kan in enkele ogenblikken worden uitgetrokken
•  Verlengt het ligvlak met 28 cm

Beddengoedlade

•   De beddengoedlade biedt een hygiënische opbergmogelijkheid tijdens het opmaken van het bed

Uitvoeringen en opties
Lengte

200 cm-variant
•   Standaardlengte met geïntegreerde bedverlenging van 28 cm

210 cm-variant
•  Extra lang voor meer comfort bij lange patiënten

Hoofd- en voeteneinde
Design Stelo

•   Met robuuste roestvrijstalen profielen                                                                                     
•   Hoofd- en voeteneinde compleet verwijderbaar
•   Beveiliging tegen per ongeluk verwijderen

Design Rondo 

•   Met geanodiseerde aluminium profielen
•   Verwijderbaar zijdelings randbeschermingsprofiel
•   Hoofd- en voeteneinde compleet verwijderbaar
•   Beveiliging tegen per ongeluk verwijderen

Zijhekken

Protega-zijhek

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

Ligvlakken

Hygiënisch ligvlak

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

Röntgendoorlaatbare rugsteun

•   Materiaal röntgendoorlatende rugsteun van kunststof (HPL), overig hygiënisch ligvlak (polypropyleen)
•  Patiënt kan in bed blijven tijdens het maken van röntgenfoto's
•  Cassettehouder optioneel

Wielen

Integraal wiel

•   Doorsnede 150 mm
•  Hoogteverstelling van het ligvlak ca. 48 – 84 cm
•   Bodemvrijheid onderstel ca. 6 cm

Dubbele loopwielen

•   Doorsnede 150 mm
•  Hoogteverstelling van het ligvlak ca. 47 – 84 cm
•   Hoogteverstelbereik van het ligvlak bij lage constructie ca. 45-81 cm
•   Bodemvrijheid onderstel ca. 6 cm

5. wiel

•   Doorsnede 125 mm

Rempedaal

Rempedaal

•  Gegoten, verchroomd 
•   Pedaal met kleuraanduiding
•   Snelle en intuïtieve bediening
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Sicuro tera Sicuro tera 
met weegschaal

Sicuro tera 
extra lang

Sicuro tera 
extra lang  

met weegschaal

Bedieningselementen
Geïntegreerde bedieningspaneel +  
bedieningsmodule ✓ ✓ ✓ ✓

Geïntegreerd bedieningspaneel +  
bedieningsmodule +1 LCD-handschakelaar O O O O

Geïntegreerd bedieningspaneel +  
bedieningsmodule + 2 LCD-handschakelaars O O O O

Out-of-bed-systeem

Ja (verbinding met oproepsysteem) – O – O

Extra voorzieningen
6 standaardrails op de lange zijde en 1 aan  
het hoofdeinde ✓ ✓ ✓ ✓

Standaardrail aan voeteneinde O O O O

Standaardrails op de rugsteun O O O O

Beddengoedlade ✓ ✓ ✓ ✓

Bedverlenging ✓ ✓ ✓ ✓

Onderbeensteunverlenging O O O O

Hoekindicator ✓ ✓ ✓ ✓

Houder voor oprichter

Ovale buis ✓ ✓ ✓ ✓

Ronde buis O O O O

Elektronische uitrusting

Voetschakelaar met twee verstelfuncties O O O O

Remsignaal O O O O

Vloerverlichting onder het bed ✓ ✓ ✓ ✓

Accu

Lithium-ionenaccu ✓ ✓ ✓ ✓

 ✓= Standaard      o = Optioneel verkrijgbaar      – = Niet leverbaar      2) = afhankelijk van het type wiel ✓= Standaard      o = Optioneel verkrijgbaar      – = Niet leverbaar      1) = niet in combinatie met 5de wiel

Sicuro tera Sicuro tera 
met weegschaal

Sicuro tera 
extra lang

Sicuro tera 
extra lang  

met weegschaal

Afmetingen en gewichten

Buitenmaat 103,8 x 218,6 cm 103,8 x 218,6 cm 103,8 x 226,6 cm 103,8 x 226,6 cm

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

Bedverlenging 28 cm 28 cm 18 cm 18 cm

Ligvlakverdeling 83– 15 – 33 – 53 cm 83– 15 – 33 – 53 cm 83– 15 – 33 – 61 cm 83– 15 – 33 – 61 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 onderstel2) ca. 6 cm ca. 6 cm ca. 6 cm ca. 6 cm

Totaal gewicht ca. 208 kg ca. 218 kg ca. 208 kg ca. 218 kg

Beschermhoogte zijhekken ca. 40 cm ca. 40 cm ca. 40 cm ca. 40 cm

Verstelbereiken

Kanteling in Trendelenburg-positie 16° 16° 16° 16°

Kanteling in anti-Trendelenburg-positie 18° 18° 18° 18°

Ligvlakhoogte1) ca. 45 – 84 cm ca. 45 – 84 cm ca. 45 – 84 cm ca. 45 – 84 cm

Hoek rugsteun 70° 70° 70° 70°

Hoek bovenbeensteun 40° 40° 40° 40°

Zijdelings zwenken 25° 25° 25° 25°

Uitvoeringen en opties
Sicuro tera Sicuro tera 

met weegschaal
Sicuro tera 
extra lang

Sicuro tera 
extra lang  

met weegschaal

Zijhekken

Protega ✓ ✓ ✓ ✓

Zijdelings zwenken

25° ✓ ✓ ✓ ✓

Ontwerp hoofdeinde en voeteneinde

Stelo, verwijderbaar O O O O

Rondo, verwijderbaar O ✓ – –

Basiskleur

Kristalwit NCS S0500N ✓ ✓ ✓ ✓

Ontsmetting, beschermingsklasse

machinale verwerking, IPX6W ✓ ✓ ✓ ✓

Ligvlakken

Hygiëne-ligvlak PP ✓ ✓ ✓ ✓

Hygiëne-ligvlak PP voor riemensysteem O O O O

Hygiëne-ligvlak PP voor riemensysteem,
met rontgendoorlatende rugsteun O O O O

Wandstootrollen met stootkegel

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

O O O O

Wielen

Integraal wiel Ø 150 mm ✓ ✓ ✓ ✓

Dubbel wiel Ø 150 mm O O O O

Dubbel wiel laag Ø 150 mm1) O O O O

5de wiel

Wiel Ø 125 mm O O O O

Geleidende wielenset

1 wiel ✓ ✓ ✓ ✓

2 wielen O O O O

4 wielen O O O O

Rempedaal

2 x gegoten, verchroomd met kleurcodering ✓ ✓ ✓ ✓

4 x gegoten, verchroomd met 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 O O

Voor de aanpassing van de Sicuro tera aan uw eigen inrich-
tingsconcept bieden wij een selectie van 6 dessins uit de Stiegel-
meyer-collectie aan.

Kleuren en decors

Technische gegevens
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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
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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