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BESLIST BETER

Basano 
Het verlaagde bed voor verzorging dicht bij de grond
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Basano – het lage verpleegbed voor meer 
bescherming, levenskwaliteit en werkverlichting

Wanneer bewoners bijvoorbeeld door gevorderde dementie een extreem hoog 
valrisico lopen, staat het verzorgingstehuis voor grote uitdagingen. Perma-
nente fixatie door middel van riemen of zijhekken is fysiek en psychologisch 
onaanvaardbaar voor de bewoners en permanent toezicht is niet haalbaar 
voor het personeel.

In dergelijke gevallen gebruiken veel tehuizen het concept van zorg op vloer-
niveau om vallen te voorkomen en de bewegingsvrijheid van de bewoners te 
behouden. Uit onze gesprekken met zorgverleners is gebleken dat het niet 
ongebruikelijk is dat een matras op de vloer als bed wordt gebruikt. Maar 
dit is een aanslag op de rug van het verplegend personeel en het zorgt vaak 
voor onbegrip van familieleden die een dergelijke accommodatie onwaardig 
vinden.

Ons ultra-lage bed Basano lost deze problemen op. Het biedt de bewoners 
een veilige, comfortabele plek dicht bij de grond, het zorgpersoneel de volledi-
ge ondersteuning van een modern verpleegbed en het aantrekkelijke uiterlijk 
verhoogt het gevoel van welzijn op de afdeling en het imago van de instelling. 
Laat u overtuigen door de vele pluspunten van dit lage bed.

Grote 
hoogteverstelling 
van 15–80 cm

Meubels en matten dicht bij de grond kunnen 
mensen met zeer ernstige dementie goede 
ondersteuning bieden voor bewegingsmoge-
lijkheden, waaronder kruipen, restbewegin-
gen en rollen.

Schuhmacher, B.; Becker, C.; Koczy, P.; Viol, M.; Klie, T. 
(2017): Beispiele für eine gute Praxis bei der Vermeidung 
von körpernahen Fixierungen in Einrichtungen der 
stationären Altenpflege

Het werken met bewoners of  
patiënten die aan dementie lijden  
of gedragsproblemen hebben,  
wordt vaak als stressvol ervaren. 
Soms ontstaat extra druk omdat 
familieleden hun verwachtingen  
ten aanzien van de zorg voor hun 
familielid niet beantwoord zien.

Zok, K. (2010): Gesundheitliche Beschwerden 
und Belastungen am Arbeitsplatz: Ergebnisse 
aus Beschäftigtenbefragungen, Wissenschaft-
liches Institut der AOK (WIdO) (Hrsg.)
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Basano
Het intelligente ultra-lage bed

Verzorging dicht bij de grond om vallen te voorkomen en rugvrien-
delijk werken op heuphoogte zijn vaak tegenstrijdig. Geïmprovi-
seerde oplossingen met matrassen op de grond, maar ook sommi-
ge zeer lage bedden, vereisen dat de verpleegkundige met grote 
inspanning een gebogen houding aanneemt. Met zijn hoogtever-
stelbereik van ca. 15 tot 80 cm voldoet onze Basano aan beide 
eisen. De bewoners genieten van maximale bescherming zonder 
vrijheidsbeperkende maatregelen, terwijl het zorgpersoneel de on-
dersteuning krijgt van een volledig uitgerust verpleegbed. 

•   hoogteverstelbereik van ca. 15 cm – 80 cm
•   hoge veilige werklast tot 225 kg
•   alle functies bedienbaar met een handschakelaar 
•    doorlopende en gecombineerde zijhekken naar keuze
•    beide zijhekken met Easy Click-systeem zonder gereedschap  

te monteren 
•    eenvoudig remmen van de wielen in paren met gemakkelijk 

bereikbare rempedalen 
•   geïntegreerde bedverlenging voor lange bewoners 
•    huiselijke uitstraling met mooie hoofdborden en houtdessins

260 kg

Verlaagd bed lage 
voetpositie

BedverlengingGrote hoogte-
verstelling

15 tot
80 cm
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Verzorging dicht bij de grond
Als bewoners lijden aan dementie, ernstige cognitieve 
stoornissen, evenwichtsstoornissen of rusteloosheid, 
kunnen valincidenten vaker voorkomen worden. Al deze 
gevaren kunnen niet worden voorkomen met fixaties 
zonder de levenskwaliteit van de bewoner negatief te be-
invloeden. Een langdurig verblijf dicht bij de grond kan een 
goed compromis zijn tussen veiligheid en onbelemmerde 
vrijheidsdrang. 

In de positie dicht bij de grond is het vaak mogelijk af te zien 
van het gebruik van de zijhekken.

Met de traploze hoogteverstelling kunt u een optimale  
opstahouding instellen.

Buitenafmetingen/ hoogteverstelbereik:

De valsnelheid bij een hoogte van 25 cm  
is bijna 30% hoger dan bij een hoogte van 
15 cm. Tegelijkertijd wordt de kracht bij  
het neerkomen met 40% verminderd.

Zaphir, Dr. George (2014): Lowest Heights of Floor 
Level Beds: Fall Velocity and Impact Force Analysis and 
Resulting Injuries

15
,5

 - 
81

,5
  

63
,3

236,5 - 254,4 101,6 

1,
9 

- 6
7,

9

7,
9 

- 7
3,

9



76

Om de latten van de combineerbare zijhekken te laten zakken, drukt u gewoon op de knop op de middenstijl.  
De stijl zelf kan worden verwijderd wanneer hij niet wordt gebruikt en worden opgeborgen in een houder onder het bed.

Nieuw zijhek

De uitrusting met lage bedden  
is een eenvoudige en relatief 
goedkope maatregel om de  
situatie te verbeteren van patiën-
ten die aan dementie lijden.

Onderzoek Pflege: Demenz in Kranken-
häusern immer größeres Problem 
(aerzteblatt.de)

Met Easy Click kunnen de latten zonder gereedschap op de 
voorgemonteerde houder worden aangebracht.

Met een eenvoudig te bedienen ontgrendeling aan het 
hoofd- en voeteneinde kunnen de latten met één hand 
worden neergelaten.   

BESLIST BETER 

Het Easy-Click-systeem
Met het Easy-Click-systeem kunnen de latten 
van de zijhekken zonder gereedschap aan beide 
zijden op de voorgemonteerde houders worden 
geklikt en ook zonder gereedschap weer worden 
verwijderd. Het ontgrendelingsmechanisme is 
zo veilig in de houder weggewerkt dat onbedoel-
de verwijdering van de latten zeer onwaarschijn-
lijk is. Voor verplegend en technisch personeel 
wordt het ombouwen van de bed daarentegen 
zeer eenvoudig. De kunststof beschermers op de 
latten voorkomen open randen waardoor vuil en 
vocht zouden kunnen binnendringen.

Kunststof beschermers beschermen de latten tegen beschadi-
ging en het binnendringen van vuil en vloeistof.

In de lage positie dicht bij de grond van ca. 15 cm, is het gebruik 
van een zijhek vaak niet nodig. Toch kan het de bewoner een extra 
gevoel van geborgenheid geven en bescherming bieden wanneer 
het bed in een hogere positie staat. Het innovatieve ontwerp van 
de Basano maakt het mogelijk om uit twee systemen tegelijk te 
kiezen: het doorlopende zijhek voor maximale valpreventie en het 
gedeelde combineerbare zijhek, dat bescherming combineert met 
ongehinderd in- en uitstappen en daarmee de filosofie van de Wer-
denfelser Weg volgt. Zoals de naam al doet vermoeden, kan het 
combineerbare zijhek worden gecombineerd met een doorlopend 

zijhek aan de andere kant van het bed. De middenstijl dient tevens 
als opstahulp voor de bewoner.

Met het intelligente Easy-Click-systeem kunnen de zijhekken 
zonder gereedschap op de voorgemonteerde houders worden 
"geklikt" en op elk moment weer worden verwijderd. Dit maakt 
het gemakkelijker om het bed te monteren en schoon te maken. 
Als de bedverlenging wordt gebruikt, kunnen ook langere latten 
eenvoudig worden vastgeklikt.

Bescherming met Easy Click
Doorlopende en gecombineerde zijhekken
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Op de hoogte van ca. 80 cm kan het zorgpersoneel op een rugvriendelijke manier werken.  
Uw gezondheid wordt beschermd en er is minder ziekteverzuim.

Bij gebruik van de bedverlenging zijn er verlengingssets met langere latten en vulstukken voor  
de zijpanelen verkrijgbaar voor zowel de combineerbare als de doorlopende zijhekken.

De eenvoudig te monteren verlengingsset maakt de geïn-
tegreerde bedverlenging in een handomdraai compleet. 

Gemakkelijk te  
reinigen en  
onderrijdbaar

Verpleegkundigen klagen over een hoge 
belasting op de werkplek. De belangrijkste 
factoren omvatten: het optillen en dragen 
van zware voorwerpen (40,6%), grote 
verantwoordelijkheid (40%) en constante 
aandacht/concentratie (38,3%).

Zok, K. (2010): Gesundheitliche Beschwerden und 
Belastungen am Arbeitsplatz: Ergebnisse aus  
Beschäftigtenbefragungen, Wissenschaftliches Institut 
der AOK (WIdO) (Hrsg.)

De behoeften van zorgbehoevende mensen veranderen met de 
tijd en ook een grote neiging om te vallen kan in fasen optreden of 
zich langzaam ontwikkelen. Onze Basano is zowel een ultra-laag 
bed als een normaal verpleegbed en past zich aan veranderende 
behoeften en verschillende bewoners aan. De traploze hoogtever-
stelling met een tussenstop op ca. 38 cm maakt het mogelijk ergo-
nomisch op te staan. De comfortabele zitpositie vereenvoudigt het 
eten in bed, ondersteunt de ademhaling en vermindert het risico 
op verslikken.

Voor lange bewoners creëert de geïntegreerde bedverlenging van 
20 cm veel ruimte. Hij kan zonder gereedschap worden uitgetrok-
ken. De verlengingsset bestaande uit een vulstuk voor het ligvlak, 
langere zijheklatten en extra onderdelen voor de zijpanelen zorgen 
voor veiligheid, comfort en gezelligheid.

Comfort
Eén verpleegbed voor elke behoefte

Met behulp van de anti-Trendelenburgstand kan een  
comfortabele zitpositie voor een maaltijd, gesprek of een 
 avondje voor de televisie worden ingesteld.



1110

De lage, interne wielen kunnen paarsgewijs worden geremd - 
hier het rempedaal aan het voeteneinde.

De remhendel aan het hoofdeinde is zo breed dat deze ook  
van opzij kan worden bediend wanneer het hoofdeinde tegen 
een muur staat.

Als het bed tijdens de hoogte-
verstelling in de buurt van de 
vloer komt, klinkt er een ge-
luidssignaal voor een optimale 
beveiliging tegen beknelling.

De meeste valpartijen doen zich 's 
nachts en in de late avond en 
vroege ochtenduren voor.

Kinne, V., Klewer, J. (2016): Sturzereignisse 
in einem Universitätsklinikum, in:  
HeilberufeScience, V. 1/2016, S. 9

Akoestisch  
signaal
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Het out-of-bed-systeem
Voor bewoners met een hoog valrisico is het 
optionele out-of-bed-systeem een extra veilig-
heidsmaatregel. Het meldt via het oproepsys-
teem van de instelling als de patiënt het bed 
verlaat en niet terugkeert na een vooraf inge-
steld interval van 15 seconden tot 15 minuten. 
De out-of-bed-handschakelaar (links op de foto) 
kan ook worden gebruikt om een niet-verblin-
dend licht onder het bed aan te doen voor een 
betere oriëntatie 's nachts. De verlichting onder 
het bed en het leeslampje kunnen worden 
gekoppeld aan het out-of-bed-systeem, zodat ze 
bij uit bed stappen automatisch aangaan.

De constructie van zeer lage bedden brengt een aantal technische 
uitdagingen met zich mee, die wij in nauwe samenwerking met 
onze partners in de verzorgingstehuizen hebben opgelost om ze 
geschikt te maken voor dagelijks gebruik. Bijvoorbeeld de rem-
men: de interne, lage wielen van de Basano zorgen voor een goede 
verrijdbaarheid en vormen geen struikelgevaar, maar bieden geen 
ruimte voor rempedalen. In plaats daarvan bevinden zich hendels 
binnen handbereik op het hoofd- en voeteneinde waarmee de wie-
len paarsgewijs geremd kunnen worden. De brede remhendel aan 
het hoofdeinde kan moeiteloos worden bediend, zelfs wanneer 
het bed met het hoofdeinde direct tegen een muur is geplaatst.

Bij de bediening van het gedeelte dicht bij de grond hebben wij  
afgezien van gedoe met een tweede handschakelaar of om-
slachtige sleutelcombinaties voor ontgrendeling. Toch biedt de 
Basano de best mogelijke bescherming tegen beknelling: Vóór het 
bereiken van het ultralage bereik stopt het bed en het beweegt 
pas weer als de toets opnieuw wordt ingedrukt. Daarna beweegt 
het ligvlak heel langzaam. Een pieptoon herinnert de zorgverlener 
eraan om voeten of rondslingerende voorwerpen onder het bed 
vandaan te halen.

Veiligheid
Comfortabele bediening met 
de best mogelijke bescherming

De optionele onderbedverlichting kan handmatig worden  
ingeschakeld of automatisch via het out-of-bed-systeem  
worden geactiveerd. Het biedt de bewoner 's nachts oriëntatie 
en vermindert zo extra het risico op vallen.
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Uitvoering en opties

✓ = Standaarduitrusting     
O = Optioneel verkrijgbaar     

✓ = Standaarduitrusting     
O = Optioneel verkrijgbaar     

Dessins
Van de donkere Bella Noche chocoladekleur tot wit krijt - de huiselijke houtdessins van de  
Stiegelmeyer-collectie geven uw Basano-bed een persoonlijk tintje dat in elk interieur past en  
de bewoners zal bevallen. Wij helpen u graag.

Basano

Afmetingen en gewichten

Buitenmaten ca. 101,6 × 236,5 cm

Buitenmaten met verlengde bedverlenging ca. 101,6 × 254,5 cm

Ligvlak (matrasmaat) 87 x 200 cm  

Ligvlakindeling (RS/zitgedeelte/BS/OS) ca. 72 / 25 / 33 / 54 cm

Lengteaanpassing van de rugsteun ca. 8 cm

Veilige werklast 225 kg

Onderrijdbaarheid 15 cm

Totaal gewicht ca. 130 kg

Aandrijvingen

Volledig gemotoriseerd ✓

Volledig gemotoriseerde OpenBus-technologie ✓

24-volt aandrijfsysteem met externe transformator O

230-Volt-aandrijving ✓

Elektronische componenten

Handbediening (selectief blokkeerbaar) ✓

LCD-handschakelaar O

Out-of-bed-systeem O

Handbediening voor kanteling aan hoofdeinde (Trendelenburg) O

Zijheksystemen

Geïntegreerde doorlopende zijhekken met Easy-Click(DSE) ✓

Geïntegreerde gecombineerd zijhek met Easy-Click (KSE) O

DSE links / KSE rechts O

DSE rechts / KSE links O

KSE hoofdeinde O

Hoogte zijhek 41 cm

Ligvlakken

Hygiënisch ligvlak ✓

Comfort-ligvlak ✓

Ligvlak 4-delig ✓

Ligvlak in lage voetpositie kantelbaar ✓

Ligvlak in lage hoofdpositie kantelbaar O

Wielen

Dubbel wiel Ø 50 mm ✓  

2 x 2-wielenvastzetting ✓

Basano

Overige

Onderrijbaarheid voor hefapparaat ✓

Bevestigingshulzen hoofdeinde ✓

Bevestigingshulzen voeteneinde O

Geïntegreerde bedverlenging (20 cm) zonder gereedschap uittrekbaar O

Geïntegreerde accu O
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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 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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