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AAT - V-Max

Elektrische aandrijfunit met begeleidersbediening
De aandrijf- en remhulp V-Max vergemakkelijkt het rijden
op hellingen en vergroot uw mobiliteit aanzienlijk. Bij het
afdalen remt de V-Max automatisch af en zorgt voor een veilige
afdaling. Zo worden uw veiligheid en mobiliteit vergroot. De
V-Max is op vrijwel iedere rolstoel met een zitbreedte vanaf
38 cm te monteren. Dankzij zijn geringe gewicht en compacte
afmetingen is hij gemakkelijk mee te nemen. Het motorblok
wordt op de hoogte van de zitting geplaatst en hindert dus
geenszins de bewegingsvrijheid van de begeleider.

Het is voor de begeleiders van belang om de rolstoel goed
en veilig in de hand te hebben, zeker op moeilijk begaanbare
en steile stukken. Daarom zijn de ergonomisch gevormde
handgrepen van de V-Max op een bedieningsvriendelijke
en makkelijk toegankelijke plek met deze van de rolstoel
verbonden.
De rolstoelwielen worden
door spelingsvrije
tandwieloverbrengingen direct
aangedreven of afgeremd.

• Continue, efficiënte aandrijving van de
achterwielen
• Met de onderhoudsvriendelijke accu’s heeft
u een bereik tot 15 km (max)
• Ergonomische handgrepen voor een zeer
gemakkelijke bediening
• Compacte afmetingen en gering gewicht

De rolstoel wordt door de V-Max direct op de achterwielen
aangedreven met behulp van tandwielen. Het voordeel van
deze techniek is een continue en efficiënte krachtoverbrenging.
Door de V-Max beschikt u over een nagenoeg grenzeloze
mobiliteit. Met onze onderhoudsvriendelijke accu’s heeft u een
bereik tot 15 km, afhankelijk van het gewicht van de gebruiker,
het soort terrein en de hellingen.

Door eenvoudige (de)montage,
compacte afmetingen en
het geringe gewicht is het
eenvoudig om de V-Max mee te
nemen.
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AAT - V-Max
Standaard uitvoering:
•
•
•
•
•
•

Set wielen 20” of 24” met tandring en hoepel
Aandrijfunit
Accupack
Accutas
Oplader
Montageset voor bevestiging aan de rolstoel

Hoge capaciteit accu

Spaakbeschermers

Transformator

Anti-kiepsteunen

Opties & accessoires:
•
•
•
•

Spaakbeschermers
Anti-kiepsteunen
Transformator
Hoge capaciteit accu

Technische gegevens:
Max. belasting

200 kg (1) (gebruiker, rolstoel en V-Max)

Montage mogelijk vanaf:

zitbreedte 38 cm

Snelheid:

vooruit 6 km/h
achteruit 3 km/h

Actieradius met één acculading:

tot 15 km (2) (met standaard accupack)
tot 20 km (2) (met mega accupack)

Max. stijgingspercentage:

tot 20%

Accu’s:

2 x 12 V / 12 Ah

Motor:

24 V

Gewicht accupack:

8,6 kg

Gewicht aandrijfunit:

8,5 kg

(1) Let erop het maximum toegestane gewicht opgegeven door de rolstoelfabrikant niet te overschrijden.
(2) De actieradius hangt o.a. af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond en andere externe factoren.
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AAT - V-Max+

De krachtige duw- en remhulp
Mobiliteit is bijzonder belangrijk bij de zorg voor obesitas
patiënten. Omdat de verzorger snel zijn of haar fysieke limiet
bereikt zijn vaak maar korte ritjes mogelijk. De V-Max+ biedt
specifieke hulp in dit opzicht, het vergemakkelijkt het rijden op
hellingen en remt automatisch af bij afdalingen. Het motorblok
wordt op de hoogte van de zitting geplaatst en hindert dus
geenszins de bewegingsvrijheid van de begeleider.

De rolstoelwielen worden
door spelingsvrije
tandwieloverbrengingen direct
aangedreven of afgeremd.

• Continue, efficiënte aandrijving van de
achterwielen
• Met de onderhoudsvriendelijke accu’s heeft
u een bereik tot 11,5 km (max)

De rolstoel wordt door de V-Max+ direct op de achterwielen
aangedreven met behulp van tandwielen. Het voordeel van
deze techniek is een continue en efficiënte krachtoverbrenging.
Door de V-Max+ beschikt u over een nagenoeg grenzeloze
mobiliteit.
Met onze onderhoudsvriendelijke accu’s heeft u een bereik
tot 11,5 km, afhankelijk van het gewicht van de gebruiker, het
soort terrein en de hellingen.

Ergonomisch gevormde
handgrepen op een makkelijk
toegankelijke plek met de
rolstoel verbonden.
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AAT - V-Max+
Standaard uitvoering:
•
•
•
•
•
•

Set wielen 24” met tandring en hoepel
Aandrijfunit
Accupack
Accutas
Oplader
Montageset voor bevestiging aan de rolstoel

Spaakbeschermers

Opties & accessoires:
•
•
•

Spaakbeschermers
Anti-kiepsteunen
Transformator
Anti-kiepsteunen

Transformator

Technische gegevens:
Max. belasting

300 kg (1) (gebruiker, rolstoel en V-Max)

Montage mogelijk tussen:

zitbreedte 60 tot 85 cm

Snelheid:

vooruit 5,5 km/h
achteruit 3 km/h

Actieradius met één acculading:

tot 11,5 km (2) (met standaard accupack)

Max. stijgingspercentage:

tot 12% (2)

Afmetingen H/B/D:

27,5/61,5/18,5 cm

Accu’s:

2 x 12 V / 22 Ah

Motor:

24 V

Gewicht accupack:

15 kg

Gewicht aandrijfunit:

13,5 kg

(1) Let erop het maximum toegestane gewicht opgegeven door de rolstoelfabrikant niet te overschrijden.
(2) De actieradius en stijgingspercentage hangt o.a. af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond en andere externe factoren.
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AAT - Max-E

De elektrische aandrijving voor uw manuele rolstoel
De voordelen van een handbewogen rolstoel combineren met
de kracht van een elektrische rolstoel. De Max-E transformeert
uw handbewogen rolstoel in een handomdraai om in een
volledige elektrische rolstoel. Het aandrijfsysteem is dankzij
diverse montagesets toepasbaar op de meeste rolstoelen.
Als u geen gebruik wilt maken van het elektrische systeem
kunt u deze eenvoudig uitschakelen, de rolstoel kunt u dan
voortbewegen met de grijphoepels.

De wielen zijn uitgerust met een tandkrans. De motoren geven
de kracht door via een tandwiel dat gekoppeld of ontkoppeld
wordt vanaf de bedieningsbox. Op elk ogenblik is het mogelijk
de aandrijfwijze te veranderen: handbewogen of elektrisch.

De Max-E past zich aan uw
behoefte aan

• Regelbare snelheid van 0 tot 6 km/u
• Individueel programmeerbare bediening
• Eenvoudige en snelle montage en
demontage
• Actieradius van +/-  15 km

De max-e is een compleet aandrijfsysteem voor uw
handbewogen rolstoel bestaande uit een motorblok, een
afneembaar accupack, twee wielen uitgerust met een
tandkrans en een bedieningsunit met joystick.
De voorziening wordt aangedreven door twee krachtige
elektrische motoren. Deze worden gevoed door een accu
die zich in een tas onder de zitting van de stoel bevindt. De
actieradius bedraagt +/- 15 km.

Probleemloos transport
aangezien alle elementen
van de Max-E licht en
demonteerbaar zijn
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AAT - Max-E
Standaard uitvoering:
•
•
•
•
•
•
•

Aandrijfunit
Set wielen 24” met tandring en hoepel
Accupack
Accutas
Oplader
Bedieningsunit
Montageset voor bevestiging aan rolstoel

Tetrabeugel
voor bedieningsunit

Softbal
voor bedieningsunit

Transformator

Anti-kiepsteunen

Opties & accessoires:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Softbal voor bedieningsunit
Tetrabeugel voor bedieningsunit
Kogel voor bedieningsunit
Handpalmbediening voor bedieningsunit
Zwenkarm voor bedieningsunit
Hoge capaciteit accu
Spaakbeschermers
Anti-kiepsteunen
Transformator

Technische gegevens:
Max. belasting

200 kg (1) (gebruiker, rolstoel en Max-E)

Montage mogelijk vanaf:

zitbreedte 28 cm

Snelheid:

Vooruit 6 km/h traploos regelbaar
Achteruit 3 km/h traploos regelbaar

Actieradius met één acculading:

tot 15 km (2)

Accu’s:

2 x 12 V / 16Ah

Motor:

2 x 24 V

Gewicht accupack:

10,2 kg

Gewicht aandrijfunit:

8,1 kg

Gewicht bedieningsunit:

0,4 kg

(1) Neem de maximale belasting conform de specificaties van de rolstoelfabrikant in acht.
(2) Hangt onder meer af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, het terrein, de omgevingstemperatuur etc.
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AAT - SOLO

Het lichtgewicht aandrijfsysteem voor uw rolstoel
Ervaar de nieuwe generatie van elektrische aandrijving
voor rolstoelen. Geniet van lange ritten en een actief leven
samen met je familie - de SOLO maakt je mobiel en flexibel.
Dit apparaat is een verrijking in het dagelijks leven en verhoogt
de kwaliteit van leven.

De bedieningsunit is eenvoudig
te bedienen en uitgerust met
een overzichtelijk display. Alle
relevante informatie is in één
oogopslag te zien

• Actieradius tot 35 km door de zeer lichte
lithium-ion accu van 4,2 kg
• Soepel rijgedrag door zijn directe aansturing
in het wiel

De aandrijving van de rolstoel wordt overnomen door twee
krachige motoren, die onopvallend zijn geïntegreerd in de
wielen. De besturing verloopt middels een bedieningsunit die
voortdurend met het accupack en de motoren in verbinding
staat. Zo kunt u continu de belangrijkste informatie op het
display aflezen.
Door de nieuwe lithium-ion technologie heeft de SOLO een
actieradius tot wel 35 km met een accupack die slechts 4,2 kg
weegt. Wanneer u handmatig wilt rijden schakelt u eenvoudig
de motoraandrijving uit. Dankzij het innovatieve click-systeem
is het gemakkelijk de aangedreven wielen, zonder gebruik
van gereedschap, te monteren en te demonteren. De solo
transformeert in een handomdraai uw manuele rolstoel in een
lichte en veelzijdige elektrische rolstoel.

Nieuw clicksysteem voor
het gemakkelijk monteren
en demonteren van de
aangedreven wielen zonder
gereedschap
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AAT - SOLO
Standaard uitvoering:
•
•
•
•
•
•
•

24” aandrijfwielen met hoepel
Punctievije luchtbanden
Accupack
Accutas
Oplader
Bedieningsunit
Montageset voor bevestiging aan rolstoel

Tetrabeugel
voor bedieningsunit

Softbal
voor bedieningsunit

Zwenkarm
voor bedieningsunit

Anti-kiepsteunen

Extra accupack

Transformator

Opties & accessoires:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tetrabeugel voor bedieningsunit
Softbal voor bedieningsunit
Kogel voor bedieningsunit
Handpalmbediening voor bedieningsunit
Zwenkarm voor bedieningsunit
Spaakbeschermers
Anti-kiepsteunen
Transformator
Extra accupack

Technische gegevens:
Max. belasting

210 kg (1) (gebruiker, rolstoel en SOLO)

Max. gebruikersgewicht:

160 kg

Mogelijke wielmaten:

24”

Snelheid:

Vooruit 6 km/h traploos regelbaar
Achteruit 3 km/h traploos regelbaar

Actieradius met één acculading:

tot 35 km (2)

Rem-/klimvermogen:

tot 20% (3)

Accu:

28,8 V / 16 Ah

Motor:

2 x 28,8 V / 150 W

Gewicht van de wielen:

18 kg (9 kg per wiel)

Gewicht accupack:

4,2 kg

Gewicht bedieningsunit:

0,4 kg

Totaal gewicht:

22,9 kg

(1) Neem de maximale belasting conform de specificaties van de rolstoelfabrikant in acht.
(2) Hangt onder meer af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, het terrein, de omgevingstemperatuur etc.
(3) Tot 20% bij een totaalgewicht van 160 kg en 14% bij een totaalgewicht van 200 kg. Het rem- en klimvermogen is afhankelijk van de ondergrond, het terrein,
de omgevingstemperatuur etc.
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AAT - SERVO

Een nieuwe dimensie in actieve mobiliteit
Dankzij de Servo kunnen rolstoelgebruikers, ook met beperkte
kracht, zich weer zelf voortbewegen en hun persoonlijke
bewegingsruimte vergroten. De krachtige motoren, die in
beide wielen zijn verwerkt, ondersteunen de voortstuwende
beweging van de rolstoelgebruiker. Elke impuls die de
rolstoelgebruiker aan de hoepel geeft, wordt door het
geavanceerde sensorsysteem van de Servo geregistreerd en
omgezet. De transmissieloze aandrijving van de Servo zorgt
voor een nieuw rijgevoel zonder storende geluiden.

Het ALPHA-concept zet
door de combinatie van
geavanceerde motoren en
het nieuwe accupack met
Lithium-Ion-technologie nieuwe
maatstaven.

• Actieradius tot 55 km door de zeer lichte
lithium-ion accu van 4,2 kg
• Inclusief programmeerunit waarmee
de gebruiker zelf de verschillende
ondersteuningsniveaus kan instellen.
• Het systeem is makkelijk, zonder te hoeven
tillen op en af te koppelen

Het standaard bergprogramma en de intelligente remfunctie
helpen de rolstoelgebruiker om ook op stijgende en dalende
trajecten veilig te rijden. Het aandrijfconcept van de Servo
combineert lichaamskracht met actieve mobiliteit, terwijl het
tegelijkertijd de spieren en gewrichten ontlast. De mogelijkheid
om de reactiesnelheid aan te passen maakt dat de Servo voor
iedere individuele gebruiker geschikt is voor gebruik zowel
binnen als buiten.

Door eenvoudige (de)
montage, compacte
afmetingen en het geringe
gewicht is het eenvoudig om
de Servo mee te nemen.
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AAT - SERVO
Standaard uitvoering:
•
•
•
•
•
•
•

24” aandrijfwielen met hoepel
Punctievije luchtbanden
Accupack
Accutas
Oplader
Programmeerunit
Montageset voor bevestiging aan rolstoel

Extra accupack

Opties & accessoires:
•
•
•
•

Spaakbeschermers
Anti-kiepsteunen
Transformator
Extra accupack

Anti-kiepsteunen

Transformator

Technische gegevens:
Max. belasting

200 kg (1) (gebruiker, rolstoel en SERVO)

Max. gebruikersgewicht:

150 kg

Mogelijke wielmaten:

24”

Snelheid:

Vooruit 6 km/h
Achteruit 3 km/h

Actieradius met één acculading:

tot 55 km (2)

Rem-/klimvermogen:

tot 20% (3)

Accu:

28,8 V / 16 Ah

Motor:

2 x 28,8 V / 70 W

Gewicht van de wielen:

20 kg (10 kg per wiel)

Gewicht accupack:

4,2 kg

Gewicht bedieningsunit:

0,1 kg

Totaal gewicht:

24,8 kg

(1) Neem de maximale belasting conform de specificaties van de rolstoelfabrikant in acht.
(2) Hangt onder meer af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond, het terrein, de omgevingstemperatuur etc.
(3) Tot 20% bij een totaalgewicht van 160 kg en 14% bij een totaalgewicht van 200 kg. Het rem- en klimvermogen is afhankelijk van de ondergrond, het terrein,
de omgevingstemperatuur etc.
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AAT - Movilino

De innovatieve duw- en remhulp voor uw rolstoel
Het duwen en afremmen van de rolstoel is voor de begeleider
vaak een zware taak. Vooral bij het rijden op hellingen wordt
veel kracht gevraagd van de begeleider. Zelfs korte uitstapjes
zijn vaak inspannend en vermoeiend. De innovatieve duw- en
remhulp Movilino biedt de begeleider meer ondersteuning en
creëert daardoor meer mobiliteit.

De gebruiksvriendelijke techniek van de Movilino maakt
de bediening zeer eenvoudig en geeft de begeleider extra
zekerheid.
Een ingebouwde startonderbreking beschermt tegen
onbevoegd gebruik; wanneer de chip niet geplaatst is kan er
niet met de Movilino gereden worden.

De ergonomische handvatten
liggen stevig in de hand.

• Op vrijwel elke rolstoel te monteren
• Compacte afmetingen
• Inzetbaar bij zitbreedtes vanaf 32 cm
• Eenvoudige bediening
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AAT - Movilino
Standaard uitvoering:
•
•
•
•

Accupack
Accutas
Oplader
Montageset voor bevestiging aan rolstoel

Opties & accessoires:
•
•
•
•
•

Bekkengordel

Spaakbeschermers

Hoge capaciteit accu

Transformator

Spaakbeschermers 24”
Bekkengordel 2100 mm
Anti-kiepsteunen (set)
Transformator 12V/230V
Hoge capaciteit accu, 22Ah

Technische gegevens:
Max. belasting

170 kg (1) (gebruiker, rolstoel en V-Max)

Montage mogelijk vanaf:

zitbreedte 32 cm

Snelheid:

vooruit 6 km/h
achteruit 3 km/h

Actieradius met één acculading:

tot 21 km (2) (met standaard accupack)

Max. stijgingspercentage:

tot 18%

Accu’s:

2 x 12 V / 16 Ah

Gewicht accupack:

10,2 kg

Gewicht aandrijfunit:

11,2 kg

(1) Let erop het maximum toegestane gewicht opgegeven door de rolstoelfabrikant niet te overschrijden.
(2) De actieradius hangt o.a. af van het gewicht van de gebruiker, de ondergrond en andere externe factoren.
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AAT - C-Max

De universele trappenklimmer
Om uw mobiliteit en uw levenskwaliteit te vergroten mogen
trappen geen obstakel zijn voor uw verplaatsingen. De C-Max
helpt u om mobiel te zijn, niet alleen thuis maar ook onderweg.
Daar waar trapliften of liften niet kunnen worden geplaatst
of buiten gebruik zijn, wordt de mobiele trapklimmer als
vervanging ingezet. Na een korte instructie leert de gebruiker
snel zelf hoe een persoon met behulp van de mobiele
trapklimmer een trap af of op te brengen.

De lichte en compacte C-Max wordt met enkele handelingen
gemakkelijk en snel ge(de)monteerd. Door het geringe gewicht
van de afzonderlijke onderdelelen kunnen ze zonder veel
krachtsinspanning in elke auto worden opgeborgen.

Klimmers in plaats van
klimwielen voor een veilige en
stevige grondslag

• Laag gwicht en makkelijk te demonteren
• Te gebruiken op bijna alle trapbekledingen
• Grote veelzijdigheid zelfs op bochtige of
smalle trappen
• Trede per trede systeem

De belangrijkste kenmerken van de C-Max zijn veiligheid,
veelzijdigheid en comfort. De veiligheidsremmen zorgen voor
het automatisch stoppen aan de rand van elke traptrede. Dit
garandeert een solide en eenvoudige handeling en voorkomt
beschadiging aan de gevoelige trapranden.

Voor de bediening van de
C-max hebt u nauwelijks kracht
nodig. De C-max kan dus ook
worden gebruikt wanneer de
gebruiker zwaarder is dan de
bediener.
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AAT - C-Max
Standaard uitvoering:
•
•

Accupack
Oplader

Opties & accessoires:
•
•
•
•
•
•
•
•

3-punts fixatie inclusief bekkengordel
Bekkengordel
2-punts fixatie
Hoofdsteun
Verkorte of verlengde voetensteun
Verlengde handgreep
Aanpassing voor hogere traptreden
Zuurstofhouder

3-punts fixatie inclusief
bekkengordel

Bekkengordel

Hoofdsteun

Technische gegevens:
C-Max 140 kg

C-Max 160 kg

Max. belasting:

170 kg

190 kg

Max. gebruikersgewicht:

140 kg

160 kg

8 - 23 treden (1)

Capaciteit bij volledig geladen accu:

maximaal 375 treden (1)

8 - 23 treden (1)

Maximale hoogte van traptreden:

210 mm

210 mm

Stijgsnelheid:

maximaal 375 treden (1)

Accu’s:

2 x 12 V / 5 Ah

2 x 12 V / 5 Ah

Motor:

24 V / 275W

24 V / 275W

Breedte:

485 mm

485 mm

Diepte:

915 mm

915 mm

Hoogte:

1090 mm

1090mm

Totaal gewicht:

33,4 kg

33,4 kg

(1) Afhankelijk van de belasting.
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AAT - S-Max

De trapklimmer voor uw rolstoel
Om uw mobiliteit en uw levenskwaliteit te vergroten mogen
trappen geen obstakel meer zijn voor uw verplaatsingen.
Met de S-Max kan u zonder moeite en comfortabel overal en
volledig veilig trappen op of af. De S-Max is geschikt voor bijna
alle trapbekledingen, zowel binnen als buiten.

Het fixeersysteem voor de S-Max hoeft slechts één keer op
de rolstoel te worden gemonteerd. Daarna kan de traphulp
wanneer u het wenst met behulp van een snelsluiting stevig en
veilig op de rolstoel worden aangebracht.

Het trede per trede systeem
zorgt voor optimaal bedieningsen verplaatsingscomfort

• Krachtige accu’s
• Te gebruiken op bijna alle trapbekledingen
• Grote veelzijdigheid zelfs op bochtige of
smalle trappen
• Past op bijna alle in de handel verkrijgbare
rolstoelen

De S-Max werkt met slechts één enkel steunelement. Daardoor
zijn de afmetingen héél compact en kan hij ook op smalle- en
wenteltrappen worden gebruikt. Het bedienen van de S-Max
is eenvoudig en u heeft er nauwelijks kracht voor nodig. Hij is
licht en compact en kan dagelijks overal worden gebruikt.
De veiligheidsremmen stoppen het systeem telkens op de rand
van de trede. De stijgsnelheid kan geheel naar wens worden
ingesteld en dus helemaal aan de verplaatsingssituatie worden
aangepast.

Handgrepen en bedieningsunit
zijn volgens de allernieuwste
ergonomische inzichten
geconstrueerd

www.eureva.nl - info@eureva.nl

AAT - S-Max
Standaard uitvoering:
•
•

Accupack
Oplader

Opties & accessoires:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montageset voor bevestiging aan rolstoel
3-punts fixatie inclusief bekkengordel
Bekkengordel
Hoofdsteun
Anti-kiepsteunen
Trapbeugel
Transportrolstoel U3
Smallere handgreep
Aanpassing voor hogere traptreden
Hellingsindicator

Bekkengordel

Hoofdsteun

Technische gegevens:
S-Max 135

S-Max 160

Max. belasting:

155 kg (gebruiker, rolstoel en S-Max)

180 kg (gebruiker, rolstoel en S-Max)

Max. gebruikersgewicht:

115 kg

135 kg

5 - 20 treden (1)

Capaciteit bij volledig geladen accu:

maximaal 390 treden (1)

8 - 23 treden (1)

Maximale hoogte van traptreden:

220 mm

220 mm

Accu’s:

2 x 12 V / 3,3 Ah

2 x 12 V / 3,3 Ah

Motor:

24 V / 200 W

24 V / 275 W

Breedte van het liftelement:

321 mm

370 mm

Diepte van het liftelement:

320 mm

320 mm

Hoogte (max):

1550 mm

1650 mm

Totaal gewicht:

22 kg

23,1 kg

Stijgsnelheid:

(1)

maximaal 225 treden (1)

Afhankelijk van de belasting.
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Apex - Domus 3
Domus 3 is een licht dynamisch
matrasvervangend anti-decubitus systeem
voor gebruikers met een matig tot
gemiddeld risico op decubitus.
Het systeem biedt twee therapieën in
één. De 17 PU/Nylon luchtcellen hebben
in dynamische modus een cyclustijd van
10 minuten waarbij de cellen in een AB
verdeling alternerend op druk zijn voor
een optimale drukverdeling. Wanneer
gekozen wordt voor statische modus zal
het systeem zich aanpassen naar een
vlakke onderlaag afgestemd op het gekozen
gebruikersgewicht.

Drukopbouw A-cellen

Het systeem is voorzien van een draaiknop op de pomp
waarmee eenvoudig het gebruikersgewicht ingesteld kan
worden.
Het matras is voorzien van een slangenset met snelsluiting
voor een eenvoudige bevestiging aan de pomp. Tevens is
deze snelsluiting te voorzien van een afsluiting waardoor het
systeem in statische stand zonder pomp getransporteerd kan
worden.
De luchtslangen zijn voorzien van veren om knikken te
voorkomen en een optimale luchttoevoer te bevorderen.

Drukopbouw B-cellen
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Apex - Domus 3

Anti-bacteriële Silver+
Nylon PU hoes

Doorlopende
ritssluiting

Micro-air-loss

CPR functie

Schuim matras basis

De lucht- en
dampdoorlatende
hoes draagt bij aan een
goede ventilatie.

De doorlopende
ritssluiting voorkomt
het indringen van vocht
in het matras.

De laser geperforeerde
luchtcellen zorgen
voor een gelijkmatige
luchtstroom om
vocht sneller te doen
verdampen en zorg te
dragen dat de patiënt
in een comfortabel
klimaat ligt.

De duidelijk
gemarkeerde CPR flap
maakt het mogelijk
het systeem snel en
effectief leeg te laten
lopen in noodgevallen.

Het matras is uitgerust
met een 7 cm hoge
schuimmatras op de
bodem om bottomingout bij noodgevallen te
voorkomen.

Technische gegevens:
Algemeen
Inzetgebied:

Matig tot gemiddeld risico op decubitus

Max. gebruikersgewicht:

180 kg

Pomp
Afmeting (lxbxh):

29 x 18,5 x 12,6 cm

Gewicht:

2,2 kg

Materiaal behuizing:

Vlamvertragend ABS

Cyclustijd:

10 min

Vermogen:

AC 220-240V, 50Hz; 100-120V, 60Hz

Matras 5” + 3”
Afmeting (lxbxh):

200 x 90 x 19,7 cm

Gewicht:

5,6 kg

Aantal cellen:

17 luchtcellen; hoogte 12,7 cm

Celcyclus:

10 min, AB wisseling

Materiaal hoes:

Silver+ Nylon/PU

Materiaal cellen:

Nylon/PU
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Apex - Domus 4
Domus 4 is een sterk dynamisch
matrasvervangend anti-decubitus systeem
voor gebruikers met een gemiddeld tot hoog
risico op decubitus.
Het systeem biedt meerdere therapieën in
één. De 20 PU/Nylon luchtcellen hebben
in dynamische modus een cyclustijd
van 10 minuten waarbij de cellen in
een AB verdeling alternerend op druk
zijn voor een optimale drukverdeling.
Wanneer gekozen wordt voor statische
modus zal het systeem zich aanpassen
naar een vlakke onderlaag afgestemd
op het gekozen gebruikersgewicht. Het
systeem biedt tevens de mogelijkheid om
tijdelijk maximale inflatie te bieden voor
verzorgingshandelingen en een zitstand
inflatie modus.
Drukopbouw A-cellen

Het systeem is voorzien van een pomp met digitaal display
waarmee eenvoudig het gebruikersgewicht en overige functies
ingesteld kunnen worden.
Het matras is voorzien van een slangenset met snelsluiting
voor een eenvoudige bevestiging aan de pomp. Tevens is
deze snelsluiting te voorzien van een afsluiting waardoor het
systeem in statische stand zonder pomp getransporteerd kan
worden.
De luchtslangen zijn voorzien van veren om knikken te
voorkomen en een optimale luchttoevoer te bevorderen.

Drukopbouw B-cellen
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Apex - Domus 4

Anti-bacteriële Silver+
Nylon PU hoes

Doorlopende
ritssluiting

Micro-air-loss

CPR functie

Cel-in-cel basis

De lucht- en
dampdoorlatende
hoes draagt bij aan een
goede ventilatie.

De doorlopende
ritssluiting voorkomt
het indringen van vocht
in het matras.

De laser geperforeerde
luchtcellen zorgen
voor een gelijkmatige
luchtstroom om
vocht sneller te doen
verdampen en zorg te
dragen dat de patiënt
in een comfortabel
klimaat ligt.

De duidelijk
gemarkeerde CPR flap
maakt het mogelijk
het systeem snel en
effectief leeg te laten
lopen in noodgevallen.

Het matras is uitgerust
met een cell-in-cell
structuur waarbij de
binnenste lage cellen
als basis ondersteuning
dienen in noodgevallen.

Technische gegevens:
Algemeen
Inzetgebied:

Matig tot gemiddeld risico op decubitus

Max. gebruikersgewicht:

200 kg

Pomp
Afmeting (lxbxh):

29 x 18,5 x 12,6 cm

Gewicht:

2,2 kg

Materiaal behuizing:

Vlamvertragend ABS

Cyclustijd:

9,6 min

Vermogen:

AC 220-240V, 50Hz; 100-120V, 60Hz

Matras 8”
Afmeting (lxbxh):

200 x 90 x 20,3 cm

Gewicht:

6,9 kg

Aantal cellen:

20 luchtcellen

Celcyclus:

10 min, AB wisseling

Materiaal hoes:

Silver+ Nylon/PU

Materiaal cellen:

Nylon/PU
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Apex - Pro-Care 2
Pro-Care 2 is een licht dynamisch
matrasvervangend anti-decubitus systeem
voor gebruikers met een matig tot
gemiddeld risico op decubitus. Het systeem
biedt twee therapieën in één. De 18 TPU
luchtcellen hebben in dynamische modus
een cyclustijd van 15 minuten waarbij de
cellen in een AB verdeling alternerend op
druk zijn voor een optimale drukverdeling.
Wanneer gekozen wordt voor statische
modus zal het systeem zich aanpassen naar
een vlakke onderlaag afgestemd op het
gekozen gebruikersgewicht.

7.5 min
Cycle time

15
min

7.5 min

Drukopbouw A-cellen

Het systeem is voorzien van een semi digitale pomp met
draaiknop waarmee eenvoudig het gebruikersgewicht ingesteld
kan worden.
Het matras is voorzien van een slangenset met snelsluiting
voor een eenvoudige bevestiging aan de pomp. Tevens is
deze snelsluiting te voorzien van een afsluiting waardoor het
systeem in statische stand zonder pomp getransporteerd kan
worden.
De luchtslangen zijn voorzien van veren om knikken te
voorkomen en een optimale luchttoevoer te bevorderen.

Drukopbouw B-cellen
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Apex - Pro-Care 2

Het overzichtelijke display, audio- en
visuele feedback zorgen er voor dat
verzorgers optimaal ondersteund
worden in het juist instellen van het
systeem en gewaarschuwd worden
bij noodsituaties.

De stabiele ondergrond in statische
modus biedt verzorgers de
mogelijkheid verpleeghandelingen
zoals wassen en/of aankleden
eenvoudiger uit te voeren. Na
20 minuten zal automatisch
teruggeschakeld worden naar
alternerende functie.

De rechthoekige vorm van de
luchtcellen draagt bij aan een
optimale drukverdeling en reductie
van schuifkrachten.

Technische gegevens:
Algemeen
Inzetgebied:

Matig tot gemiddeld risico op decubitus

Max. gebruikersgewicht:

180 kg

Pomp
Afmeting (lxbxh):

29,1 x 20 x 11,7 cm

Gewicht:

2,2 kg

Materiaal behuizing:

Vlamvertragend ABS

Cyclustijd:

15 min

Vermogen:

AC 220-240V, 50Hz; 100-120V, 60Hz

Matras 5” + 3”
Afmeting (lxbxh):

200 x 90 x 19,7 cm

Gewicht:

7,3 kg

Aantal cellen:

18 luchtcellen; hoogte 12,7 cm

Celcyclus:

15 min, AB wisseling

Materiaal hoes:

2-dimensioneel rekbaar

Materiaal cellen:

TPU
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Apex - Pro-Care Auto
Pro-Care Auto is een sterk dynamisch
matrasvervangend anti-decubitus systeem
voor gebruikers met een gemiddeld tot hoog
risico op decubitus.
Het automatische systeem biedt meerdere
therapieën in één. De 20 Nylon/TPU
luchtcellen hebben in dynamische modus
een cyclustijd van 10 minuten waarbij de
cellen in een AB verdeling alternerend op
druk zijn voor een optimale drukverdeling.
Wanneer gekozen wordt voor statische
modus zal het systeem zich aanpassen naar
een vlakke onderlaag. Tevens is het mogelijk
te kiezen voor een maximale inflatie functie
met een tijdsduur van 20 minuten en een
zitstand inflatie modus.

Drukopbouw A-cellen

Het systeem is voorzien van een digitale pomp met
automatische gewichtsinstelling waardoor het systeem zich
automisch insteld naar het gewicht van de gebruiker. Na
deze instelling is er nog de mogelijkheid een fijnafstelling
te doen ten behoeve van extra comfort voor de gebruiker.
Het matras is voorzien van een slangenset met snelsluiting
voor een eenvoudige bevestiging aan de pomp. Tevens is
deze snelsluiting te voorzien van een afsluiting waardoor het
systeem in statische stand zonder pomp getransporteerd kan
worden.
De luchtslangen zijn voorzien van veren om knikken te
voorkomen en een optimale luchttoevoer te bevorderen.

Drukopbouw B-cellen
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Apex - Pro-Care Auto

De MaxFirm modus beidt
verzorgers de mogelijkheid
het systeem voor 20 minuten
op maximale druk in te
stellen ten behoeve van
het uitvoeren van diverse
verpleeghandelingen en/of
transfers.

In statische modus wordt de
druk in het matras tijdelijk
gereduceerd tot 2/3 van de
druk in alterende modus
voor de cliënten die gevoelig
zijn voor de alternerende
modus. Na 20 minuten zal de
alterende modus automisch
ingeschakeld worden.

De rechthoekige vorm van de
luchtcellen draagt bij aan een
optimale drukverdeling en
reductie van schuifkrachten.

Het matras heeft in de
hielzone verwijderbare cellen
waardoor de druk op de hielen
gereduceerd kan worden.

Technische gegevens:
Algemeen
Inzetgebied:

Matig tot gemiddeld risico op decubitus

Max. gebruikersgewicht:

200 kg

Pomp
Afmeting (lxbxh):

29,1 x 20 x 11,7 cm

Gewicht:

2,2 kg

Materiaal behuizing:

Vlamvertragend ABS

Cyclustijd:

10 min

Vermogen:

AC 220-240V, 50Hz; 100-120V, 60Hz

Matras 5” + 3”
Afmeting (lxbxh):

200 x 90 x 19,7 cm

Gewicht:

7,1 kg

Aantal cellen:

20 luchtcellen

Celcyclus:

10 min, AB wisseling

Materiaal hoes:

Silver+ 2-dimensioneel rekbaar

Materiaal cellen:

Nylon/TPU
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Apex - Serene
Het serene systeem is een low-air-loss
systeem welke ondersteuning biedt voor de
hoogste categorie decubitus. Het systeem
biedt meerdere therapieën in één. Wanneer
gekozen wordt voor statische modus zal het
systeem zich aanpassen naar een vlakke
onderlaag. Tevens is het mogelijk te kiezen
voor een maximale inflatie functie met een
tijdsduur van 20 minuten en een zitstand
inflatie modus.

Drukopbouw Statische modus

Het systeem is voorzien van een pomp met digitaal display
waarmee eenvoudig het gebruikersgewicht, de gewenste
modus en overige functies ingesteld kunnen worden. In
statische modus wordt de druk in het matras gereduceerd
tot 2/3 van de druk in alterende modus voor die clienten die
gevoelig zijn voor de alternerende modus. In pulserende modus
wordt de druk in het matras elke 15 seconden over het gehele
matras verlaagd om lymfe en bloedstroom te stimuleren voor
verhoogde zuurstoftoevoer. Het matras is voorzien van een
slangenset met snelsluiting voor een eenvoudige bevestiging
aan de pomp.

Drukopbouw Alternerende modus

Drukopbouw Pulserende modus
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Apex - Serene

De MaxFirm modus biedt
verzorgers de mogelijkheid het
systeem voor 20 minuten op
maximale druk in te stellen ten
behoeve van het uitvoeren van
diverse verpleeghandelingen en/
of transfers.

In statische modus wordt de druk
in het matras gereduceerd tot 2/3
van de druk in alterende modus
voor de cliënten die gevoelig zijn
voor de alternerende modus.

Voor een stabiele ondersteuning
in zittende houding is het
mogelijk de pomp in te stellen
op de zitstand. Hierbij zal er een
optimale drukverdeling in het
matras ingesteld worden waarbij
de druk rondom het sacrum zo
verdeeld wordt dat inzinking
tijdens zitten wordt voorkomen.

Technische gegevens:
Algemeen
Inzetgebied:

Hoog risico op decubitus

Max. gebruikersgewicht:

180 kg in alternerende modus / 200kg in statische modus

Pomp
Afmeting (lxbxh):

31,5 x 26 x 16 cm

Gewicht:

5 kg

Materiaal behuizing:

Vlamvertragend ABS

Cyclustijd:

5, 10, 15, 20 min

Vermogen:

AC 230, 50Hz; 120V, 60Hz

Matras 8” + 2”
Afmeting (lxbxh):

200 x 90 x 20,3 cm

Gewicht:

7,5 kg

Aantal cellen:

20 luchtcellen

Celopbouw:

True air loss

Materiaal hoes:

Silver+ 2-dimensioneel rekbaar

Materiaal cellen:

Nylon/TPU
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Bock - Practico

Modern en stijlvol
Voorop bij Bock en het Practico bed staat de kwaliteit en duurzaamheid. Maar zoals u ziet is het Practico bed ook zeer stijlvol en door
het pallet aan mogelijkheden aan uw wensen aan te passen. Met de keuze uit verschillende kleuren, eindpanelen en zijhekken bent
u zeker van kwaliteit in de door u gekozen stijl.

Standaard op Practico:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geïntegreerde houten zijhekken
Ligvlak voorzien van houten latten met spanningsinstelling/ zoneversterking
4-delig ligvlak voorzien van virtueel rugdraaipunt
Elektrische gecombineerde rug- en Fowler verstelling (éénknopsbediening)
Elektrische Trendelenburg /Anti-Trendelenburg verstelling
Elektrische comfort zitpositie verstelling
Handbediening voorzien van vergrendelingsfunctie
Nooddaalvoorziening
4 matrashouders
Bevestigingspunten voor papegaai aan beide zijden hoofdeinde
Centrale beremming op 4 zwenkwielen
Afdeklijsten voor ligvlakframe
Geïntegreerde bedverlenging tot 220 cm.
Standaard verkrijgbaar in 5 kleuren
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Bock - Practico
Opties & accessoires:
•
•
•
•
•
•
•

Keuze uit diverse lengte- en breedtematen
Keuze uit diverse soorten ligvlakken
Eindpanelen type: I / II / IV / V / VII / VIII
Zijhekken: kort of lang gedeelde zijhekken
Afrolmatras
Bedhekbeschermers
Wandafstandhouders

Veiligheidsgaranties:
•
•
•
•
•
•
•

Thermische zekering
Netvrijschakeling aan stekker met zekering
Functieblokkering op handbediening
Hoogwaardige spiraalkabel met trek- en knikontlasting
Vochtbescherming IPX4
Torsievrije en stabiele zijhekken
Het bed voldoet aan NEN-EN 60601-2-52

Doorlopende bedhekken, lang gedeelde bedhekken of kort gedeelde
bedhekken.

Technische gegevens:
Type onderstel:

Hefbed

Standaard afmeting:

90 x 200 cm

Buiten maten:

105 x 210 cm

Totaal gewicht:

140 kg

Max. gebruikersgewicht:

185 kg

Maximale belasting:

220 kg

Hoogte verstelling:

38 - 81 cm (1)

Bodemvrijheid:

15 cm

Hoogte zijhekken:

40 cm bij standaard ligvlak (1)

Mogelijke breedtematen:

90 - 120 cm

Mogelijke lengtematen:

190 - 220 cm

(1) Gemeten vanaf bovenzijde ligvlak (zonder matras)
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Bock - Practico 25-80

Het Practico 25 - 80 bed, de keuze is aan u!
Met het Practico 25 - 80 bed wordt de beslissing voor een nieuw bed een kwestie van persoonlijke smaak. De veelvoud aan opties
maakt het mogelijk om het Practico 25 - 80 bed te integreren in reeds bestaande inrichting of een compleet nieuwe sfeer te creëren.
Er zijn niet alleen zes verschillende varianten van het ontwerp, maar ook een palet aan keuzes voor de kleur van het decor.
Meer individualiteit is niet mogelijk.

Standaard op Practico 25-80:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lage in- en uitstap
Geïntegreerde houten zijhekken
Ligvlak voorzien van houten latten met spanningsinstelling/ zoneversterking
4-delig ligvlak voorzien van virtueel rugdraaipunt
Elektrische gecombineerde rug- en Fowler verstelling (éénknopsbediening)
Elektrische Trendelenburg /Anti-Trendelenburg verstelling
Elektrische comfort zitpositie verstelling
Handbediening voorzien van vergrendelingsfunctie
Nooddaalvoorziening
4 matrashouders
Bevestigingspunten voor papegaai aan beide zijden hoofdeinde
Centrale beremming op 4 zwenkwielen
Afdeklijsten voor ligvlakframe
Geïntegreerde bedverlenging tot 220 cm.
Standaard verkrijgbaar in 5 kleur decoren
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Bock - Practico 25-80
Opties & accessoires:
•
•
•
•
•
•
•

Keuze uit diverse lengte- en breedtematen
Keuze uit diverse soorten ligvlakken
Eindpanelen type: I / II / IV / V / VII / VIII
Zijhekken: kort of lang gedeelde zijhekken
Afrolmatras
Bedhekbeschermers
Wandafstandhouders

Veiligheidsgaranties:
•
•
•
•
•
•
•

Thermische zekering
Netvrijschakeling aan stekker met zekering
Functieblokkering op handbediening
Hoogwaardige spiraalkabel met trek- en knikontlasting
Vochtbescherming IPX4
Torsievrije en stabiele zijhekken
Het bed voldoet aan NEN-EN 60601-2-52

Het bed is zeer functioneel en heeft de keuze uit doorlopende bedhekken,
lang gedeelde bedhekken of kort gedeelde bedhekken.

Wandafstandhouder

Technische gegevens:
Type onderstel:

Hefbed

Standaard afmeting:

90 x 200 cm

Buiten maten:

105 x 210 cm

Totaal gewicht:

140 kg

Max. gebruikersgewicht:

185 kg

Maximale belasting:

220 kg

Hoogte verstelling:

25 - 80 cm (1)

Bodemvrijheid:

15 cm

Hoogte zijhekken:

40 cm bij standaard ligvlak (1)

Mogelijke breedtematen:

90 - 120 cm

Mogelijke lengtematen:

220 cm

(1) Gemeten vanaf bovenzijde ligvlak (zonder matras)
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Bock - Practico Alu 25-80

Het Practico Alu 25-80 bed, de keuze is aan u!
Het Practico Alu 25-80 bed is een technisch hoogwaardig aluminium verpleegbed met een modern design. Het bed kan zonder
gereedschap worden verlengd en is daardoor individueel aanpasbaar. De veelvoud aan opties maakt het mogelijk om het bed te
integreren in reeds bestaande inrichting of een compleet nieuwe sfeer te creëren. Er zijn niet alleen verschillende varianten van het
ontwerp, maar ook een palet aan keuzes voor de kleur van het decor.
Meer individualiteit is niet mogelijk.

Standaard op Practico Alu 25-80:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lage in- en uitstap
Telescopische houten zijhekken
Ligvlak voorzien van houten latten met spanningsinstelling/ zoneversterking
4-delig ligvlak voorzien van virtueel rugdraaipunt
Elektrische gecombineerde rug- en Fowler verstelling (éénknopsbediening)
Elektrische Trendelenburg /Anti-Trendelenburg verstelling
Elektrische comfort zitpositie verstelling
Handbediening voorzien van vergrendelingsfunctie
Nooddaalvoorziening
4 matrashouders
Bevestigingspunten voor papegaai aan beide zijden hoofdeinde
Centrale beremming op 4 zwenkwielen
Afdeklijsten voor ligvlakframe
Geïntegreerde bedverlenging tot 220 cm.
Standaard verkrijgbaar in 5 kleur decoren
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Bock - Practico Alu 25-80
Opties & accessoires:
•
•
•
•
•
•
•

Ligvlakverlenging t.b.v. bedverlenging 210 of 220 cm
Op aanvraag in meerdere lengte- en breedtematen
leverbaar
Keuze uit diverse soorten ligvlakken
Keuze uit deverse typen eindpanelen
Kort of lang gedeelde zijhekken
Afrolmatras
Wandafstandhouders

Veiligheidsgaranties:
•
•
•
•
•
•
•

Thermische zekering
Netvrijschakeling aan stekker met zekering
Functieblokkering op handbediening
Hoogwaardige spiraalkabel met trek- en knikontlasting
Vochtbescherming IPX4
Torsievrije en stabiele zijhekken
Het bed voldoet aan NEN-EN 60601-2-52

Het bed is standaard uitgerust met telescopische zijhekken t.b.v.
geïntegreerde bedverlenging. Bedverleninging optioneel + 10 cm of + 20 cm

Technische gegevens:
Type onderstel:

Hefbed

Standaard afmeting:

90 x 200 cm

Buiten maten:

101,5 x 208,5 cm

Totaal gewicht:

160 kg

Max. gebruikersgewicht:

185 kg

Maximale belasting:

220 kg

Hoogte verstelling:

25 - 81 cm (1)

Bodemvrijheid:

15 cm

Hoogte zijhekken:

39,5 cm bij standaard ligvlak (1)

Mogelijke breedtematen:

90 - 140 cm

Mogelijke lengtematen:

200 - 220 cm

(1) Gemeten vanaf bovenzijde ligvlak (zonder matras)
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Bock - Ancona

Stevigheid met stijl
Voorop bij Bock en het Ancona bed staan veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid.
Het bed is zeer stabiel op alle verschillende hoogtes en heeft de mogelijkheid op de handbediening om bepaalde functies uit te
schakelen. Door een ruime keuze uit verschillende kleuren, ligvlakken en zijhekken kunt u dit bed naar uw eigen smaak aanpassen.

Standaard op Ancona:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ligvlak voorzien van houten latten met spanningsinstelling/ zoneversterking
4-delig ligvlak voorzien van virtueel rugdraaipunt
Elektrische gecombineerde rug- en Fowler verstelling (éénknopsbediening)
Handbediening voorzien van vergrendelingsfunctie
Nooddaalvoorziening
4 matrashouders
Bevestigingspunten voor papegaai aan beide zijden hoofdeinde
Eindpanelen type Ancona
Afdeklijsten voor ligvlakframe
100mm zwenkwielen
2 + 2 beremming
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Bock - Ancona
Opties & accessoires:
•
•
•
•
•
•

Keuze uit diverse lengte- en breedtematen
Keuze uit diverse soorten ligvlakken
Keuze uit diverse kleuren
Trendelburg/ Anti-Trendelenburg
Bedhekbeschermers
Wand afstandhouders

Veiligheidsgaranties:
•
•
•
•
•
•
•

Thermische zekering
Netvrijschakeling aan stekker met zekering
Functieblokkering op handbediening
Hoogwaardige spiraalkabel met trek- en knikontlasting
Vochtbescherming IPX4
Torsievrije en stabiele zijhekken
Het bed voldoet aan NEN-EN 60601-2-52

Ancona met kort gedeelde bedhekken en zijhekbeschermers.
Nachtkast model Aluna 340

Technische gegevens:
Type onderstel:

Kolom bed

Standaard afmeting:

90 x 200 cm

Buiten maten:

105 x 221 cm

Totaal gewicht:

117 kg

Max. gebruikersgewicht:

185 kg

Maximale belasting:

220 kg

Hoogte verstelling:

40 - 80 cm (1)

Bodemvrijheid:

> 15 cm

Hoogte zijhekken:

40 cm bij standaard ligvlak (1)

Mogelijke breedtematen:

100 cm

Mogelijke lengtematen:

180 - 220 cm

(1) Gemeten vanaf bovenzijde ligvlak (zonder matras)
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Bock - Ancona low

Stevigheid met stijl
Voorop bij Bock en het Ancona Low bed staan veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Valpreventie is de aanleiding van de
ontwikkeling van dit bed, maar een stijlvolle uitstraling is wat u krijgt. Het bed is zeer stabiel op alle verschillende hoogtes en heeft
de mogelijkheid op de handbediening om bepaalde functies uit te schakelen.

Standaard op Ancona low:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ligvlak voorzien van houten latten met spanningsinstelling/ zoneversterking
4-delig ligvlak voorzien van virtueel rugdraaipunt
Elektrische gecombineerde rug- en Fowler verstelling (éénknopsbediening)
Elektrische Trendelenburg / Anti-Trendelenburg verstelling
Elektrische comfort zitpositie verstelling
Handbediening voorzien van vergrendelingsfunctie
Nooddaalvoorziening
Eindpanelen type Ancona
4 matrashouders
Bevestigingspunten voor papegaai aan beide zijden hoofdeinde
Afdeklijsten voor ligvlakframe
100mm zwenkwielen met centrale beremming op 4 wielen
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Bock - Ancona low
Opties & accessoires:
•
•
•
•
•
•
•
•

Keuze uit diverse lengte- en breedtematen
Keuze uit diverse soorten ligvlakken
Keuze uit diverse kleuren
Afrolmatras
Zijhekken: Kort of lang gedeelde zijhekken
Verschillende ligvlak mogelijkheden
Bedhekbeschermers
Wand afstandhouders

Veiligheidsgaranties:
•
•
•
•
•
•
•

Thermische zekering
Netvrijschakeling aan stekker met zekering
Functieblokkering op handbediening
Hoogwaardige spiraalkabel met trek- en knikontlasting
Vochtbescherming IPX4
Torsievrije en stabiele zijhekken
Het bed voldoet aan NEN-EN 60601-2-52

Ancona Low met afrolmatras

Technische gegevens:
Type onderstel:

Kolom bed

Standaard afmeting:

90 x 200 cm

Buiten maten:

105 x 221 cm

Totaal gewicht:

145 kg

Max. gebruikersgewicht:

185 kg

Maximale belasting:

220 kg

Hoogte verstelling:

21 - 61 cm of 21 - 81 cm (1)

Bodemvrijheid:

> 15 cm

Hoogte zijhekken:

40 cm bij standaard ligvlak (1)

Mogelijke breedtematen:

90 - 100 cm

Mogelijke lengtematen:

180 - 220 cm

(1) Gemeten vanaf bovenzijde ligvlak (zonder matras)
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Bock - Verona

Kwaliteit met uitstraling
Naast de elegante uitstraling van het Verona bed wordt ook comfort, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid geboden. Sfeer creëert u
door de verschillende keuzes uit kleuren, eindpanelen en zijhekken af te stemmen op de omgeving en uw wensen.

Standaard op Verona:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ligvlak voorzien van houten latten met spanningsinstelling/
zoneversterking
4-delig ligvlak voorzien van virtueel rugdraaipunt
Elektrische gecombineerde rug- en Fowler verstelling (éénknopsbediening)
Nooddaalvoorziening
Handbediening voorzien van vergrendelingsfunctie
50 mm zwenkwielen voorzien van houten bekleding en rijrichtingsfixatie
Centrale beremming op 4 wielen
Afdeklijsten voor ligvlakframe
Bevestigingspunten voor papegaai aan beide zijden hoofdeinde

Het Verona bed is ook verkrijgbaar in een low uitvoering.
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Bock - Verona
Opties & accessoires:
•
•
•
•
•
•
•

Keuze uit diverse lengte- en breedtematen
Keuze uit diverse soorten ligvlakken
Eindpanelen type: I / II / IV / V / VII / VIII
Zijhekken: kort of lang gedeelde zijhekken
Afrolmatras
Bedhekbeschermers
Wand afstandhouders

Veiligheidsgaranties:
•
•
•
•
•
•
•

Thermische zekering
Netvrijschakeling aan stekker met zekering
Functieblokkering op handbediening
Hoogwaardige spiraalkabel met trek- en knikontlasting
Vochtbescherming IPX4
Torsievrije en stabiele zijhekken
Het bed voldoet aan NEN-EN 60601-2-52

Bedleestafel Aluna model 351 met een opklapbaar blad en
geïntegreerde ondersteunende lift.

Technische gegevens:
Verona

Verona low

Tupe onderstel:

Schaarbed

Schaarbed

Standaard afmeting:

90 x 200 cm

90 x 200 cm

Buiten maten:

105 x 212 cm

105 x 212 cm

Totaal gewicht:

116 kg

116 kg

Max. gebruikersgewicht:

165 kg

165 kg

Maximale belasting:

200 kg

200 kg

Hoogte verstelling:

38 - 82 cm (1)

29 - 73 cm (1)

Bodemvrijheid:

15 cm

15 cm
(1)

40 cm bij standaard ligvlak (1)

Hoogte zijhekken:

40 cm bij standaard ligvlak

Mogelijke breedtematen:

90 - 100 cm

90 - 100 cm

Mogelijke lengtematen:

180 - 220 cm

180 - 220 cm

(1) Gemeten vanaf bovenzijde ligvlak (zonder matras)
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Bock - Livorno

Comfort in een stijlvolle verpakking
Meer individualiteit is waar het Livorno bed voor staat, naast het comfort, veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid die u van Bock
gewend bent. Met keuze uit verschillende kleuren, eindpanelen en zijhekken bent u zeker van kwaliteit in uw stijl en het comfort
naar uw wensen.

Standaard op Livorno:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ligvlak voorzien van houten latten met spanningsinstelling/
zoneversterking
4-delig ligvlak voorzien van virtueel rugdraaipunt
Elektrische gecombineerde rug- en Fowler verstelling (éénknopsbediening)
Handbediening voorzien van vergrendelingsfunctie
Nooddaalvoorziening
4 matrashouders
Bevestigingspunten voor papegaai aan beide zijden hoofdeinde
100 mm zwenkwielen

Het Livorno bed is ook verkrijgbaar in een low uitvoering.
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Bock - Livorno
Opties & accessoires:
•
•
•
•
•
•
•

Keuze uit diverse lengte- en breedtematen
Keuze uit diverse soorten ligvlakken
Eindpanelen type: I / II / IV / V / VII / VIII
Zijhekken: kort of lang gedeelde zijhekken
Afrolmatras
Bedhekbeschermers
Wand afstandhouders

Veiligheidsgaranties:
•
•
•
•
•
•
•

Thermische zekering
Netvrijschakeling aan stekker met zekering
Functieblokkering op handbediening
Hoogwaardige spiraalkabel met trek- en knikontlasting
Vochtbescherming IPX4
Torsievrije en stabiele zijhekken
Het bed voldoet aan NEN-EN 60601-2-52

Livorno met centrale beremming en lang gedeelde bedhekken aan één zijde.
Voor extra veiligheid zijn er bedhekverhogers geplaatst.

Technische gegevens:
Livorno

Livorno low

Type onderstel:

Schaarbed

Schaarbed

Afmetingen:

90 x 200 cm

90 x 200 cm

Buiten maten:

105 x 212 cm

105 x 212 cm

Totaal gewicht:

109 kg

109 kg

Max. gebruikersgewicht:

165 kg

165 kg

Maximale belasting:

200 kg

Hoogte verstelling:

37 - 83 cm

Bodemvrijheid:

15 cm

200 kg
(1)

29 - 77 cm (1)
15 cm
(1)

40 cm bij standaard ligvlak (1)

Hoogte zijhekken:

40 cm bij standaard ligvlak

Mogelijke breedtematen:

80 - 140 cm

80 - 140 cm

Mogelijke lengtematen:

180 - 220 cm

180 - 220 cm

Extra:		

Centrale beremming

(1) Gemeten vanaf bovenzijde ligvlak (zonder matras)
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Bock - Belluno
Verpleegbed

Met deze klassieker ligt u altijd goed
Het Belluno bed is ontwikkeld voor gebruikers met een gewicht tot 135 kg. Het bed beschikt over de kwaliteit, veiligheid en
degelijkheid die u van Bock gewent bent. De bedden zijn zorgvuldig getest en voldoen aan de hoogste standaarden.
Het standaard ligvlak van het Belluno bed is voorzien van houten latten en natuurrubber houders die stevigheid en duurzaamheid
waarborgen. Het bed is zeer eenvoudig verrijdbaar en wendbaar door de 100 mm zwenkwielen. Het bed wordt geleverd in de
stijlvolle Havana uitvoering. Dankzij het moderne clipsysteem kan de Belluno door één persoon snel en eenvoudig worden
ge(de)monteerd.

Standaard op Belluno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geïntegreerde houten of stalen zijhekken
Ligvlak voorzien van houten latten
4-delig ligvlak voorzien van virtueel rugdraaipunt
Elektrische gecombineerde rug- en fowler verstelling (éénknopsbediening)
Handbediening voorzien van vergrendelingsfunctie
Nooddaalvoorziening
4 matrashouders
Bevestigingspunten voor papegaai aan beide zijden hoofdeinde
100 mm zwenkwielen
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Bock - Belluno
Papegaai

Zijhekken voor
optimale zerkerheid
Elektrische rug- en beenverstelling met
automatische drievlaks functie

78 cm
bedhoogte
Clip-systeem voor
snelle montage

Hoge kwaliteit lattenbodem
met natuurrubber houders

Beremde zwenkwielen
100 mm Ø

Opties & accessoires:
•
•
•
•
•
•

Keuze uit diverse lengte- en breedtematen
Keuze uit diverse soorten ligvlakken
Opsta-beugel
Beenverhoging gestrekt
Bedverlenging tot 220 cm
Centrale beremming

Veiligheidsgaranties:
•
•
•
•
•
•
•

Thermische zekering
24V motor systeem
Functieblokkering op handbediening
Hoogwaardige spiraalkabel met trek- en knikontlasting
Vochtbescherming IPX4
Torsievrije en stabiele zijhekken
Het bed voldoet aan NEN-EN 60601-2-52

Technische gegevens:
Standaard afmeting:

90 x 200 cm

Buiten maten:

103 x 213 cm

Totaal gewicht:

98 kg

Max. gebruikersgewicht:

135 kg

Maximale belasting:

170 kg

Hoogte verstelling:

36 - 80 cm (1)

Bodemvrijheid:

15 cm

Hoogte zijhekken:

37 cm bij standaard ligvlak (1)

Mogelijke breedtematen:

80 - 140 cm

Mogelijke lengtematen:

180 - 220 cm

(1) Gemeten vanaf bovenzijde ligvlak (zonder matras)
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Bock - Domiflex
Verpleegbed

Een nieuwe economische standaard, kwaliteit als vanouds
Het Domiflex bed is ontwikkeld voor gebruikers met een gewicht tot 135 kg. Het bed beschikt over de kwaliteit , veiligheid en
degelijkheid die u van Bock gewend bent. De bedden zijn zorgvuldig getest en voldoen aan de hoogste standaarden.
Het standaard ligvlak van het Domiflex bed is voorzien van houten latten en natuurrubber houders die stevigheid en duurzaamheid
waarborgen. Het bed is zeer eenvoudig te verrijden en wendbaar door de 100 mm zwenkwielen. Het bed wordt geleverd in de
stijlvolle Havana uitvoering.

Standaard op Domiflex:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geïntegreerde houten of stalen zijhekken
Transport en opslag systeem
4-delig ligvlak voorzien van virtueel rugdraaipunt
Ligvlak voorzien van houten latten
Elektrische gecombineerde rug- en Fowler verstelling (éénknopsbediening)
Handbediening voorzien van vergrendelingsfunctie
4 matrashouders
Bevestigingspunten voor papegaai aan beide zijden hoofdeinde
100 mm zwenkwielen
Nooddaalvoorziening

De Domiflex is ook verkrijgbaar in een Low uitvoering of een uitvoering tot een
maximaal persoonsgewicht van 185 kg.
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Bock - Domiflex
Papegaai

Zijhekken voor
optimale zerkerheid
Elektrische rug- en beenverstelling met
automatische drievlaks functie

85 cm
bedhoogte
Stabiele zijhek
geleiding

Hoge kwaliteit lattenbodem
met natuurrubber houders

Beremde zwenkwielen
100 mm Ø

Opties & accessoires:
•
•
•
•

Keuze uit diverse lengte- en breedtematen
Keuze uit diverse soorten ligvlakken
Opsta-beugel
Beenverhoging gestrekt

Veiligheidsgaranties:
•
•
•
•
•
•
•

Thermische zekering
24V motor systeem
Functieblokkering op handbediening
Hoogwaardige spiraalkabel met trek- en knikontlasting
Vochtbescherming IPX4
Torsievrije en stabiele zijhekken
Het bed voldoet aan NEN-EN 60601-2-52

Technische gegevens:
Standaard afmeting:

90 x 200 cm

Buiten maten:

103 x 221 cm

Totaal gewicht:

98 kg

Max. gebruikersgewicht:

135 kg

Maximale belasting:

170 kg

Hoogte verstelling:

40 - 81 cm (1)

Bodemvrijheid:

23 cm

Hoogte zijhekken:

37 cm bij standaard ligvlak (1)

Mogelijke lengtematen:

180 - 220 cm

(1) Gemeten vanaf bovenzijde ligvlak (zonder matras)
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Bock - Combiflex
Verpleegbed

Kwaliteit met mogelijkheden
Het Combiflex bed beschikt over de kwaliteit , veiligheid en degelijkheid die u van Bock gewend bent. De bedden zijn zorgvuldig
getest en voldoen aan de hoogste standaarden. Daarnaast is dit een bed met veel basis mogelijkheden en wordt het geleverd in de
stijlvolle Havana uitvoering.
Het standaard ligvlak van het Combiflex bed is voorzien van houten latten en natuurrubber houders die stevigheid en duurzaamheid
waarborgen. Het bed is zeer eenvoudig te verrijden en wendbaar door de 100 mm zwenkwielen.

Standaard op Combiflex:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papegaai
Geïntegreerde houten zijhekken
Elektrische Trendelenburg - Anti-trendelenburg verstelling
Ligvlak voorzien van houten latten
4-delig ligvlak voorzien van virtueel rugdraaipunt
Elektrische gecombineerde rug- en Fowler verstelling (éénknopsbediening)
4 matrashouders
Bevestigingspunten voor papegaai aan beide zijden hoofdeinde
100 mm zwenkwielen
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Bock - Combiflex
Zijhekken voor
optimale zerkerheid
Elektrische rug- en beenverstelling met
automatische drievlaks functie

Eindpaneel
type VIII

78 cm
bedhoogte

Stabiele
zijhek geleiding

Hoge kwaliteit lattenbodem
met natuurrubber houders

Beremde zwenkwielen
100 mm Ø

Opties & accessoires:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keuze uit diverse lengte- en breedtematen
Keuze uit diverse soorten ligvlakken
Keuze uit diverse kleuren
Opstabeugel
Bedhekbeschermers
Beenverhoging tot 90°
Beenverhoging gestrekt
Bedverlenging tot 220 cm
Centrale beremming

Veiligheidsgaranties:
•
•
•
•
•
•
•

Thermische zekering
24V motor systeem
Functieblokkering op handbediening
Hoogwaardige spiraalkabel met trek- en knikontlasting
Vochtbescherming IPX4
Torsievrije en stabiele zijhekken
Het bed voldoet aan NEN-EN 60601-2-52

Technische gegevens:
Standaard afmetingen:

90 x 200 cm

Buiten maten:

103 x 213 cm

Totaal gewicht:

113 kg

Max. gebruikersgewicht:

185 kg

Maximale belasting:

220 kg

Hoogte verstelling:

37 - 81 cm (1)

Bodemvrijheid:

15 cm

Hoogte zijhekken:

39 cm bij standaard ligvlak (1)

Mogelijke breedte maten:

80 - 140 cm

Mogelijke lengte maten:

190 - 220 cm

(1) Gemeten vanaf bovenzijde ligvlak (zonder matras)
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Bock - Bed in bed systemen
Technische gegevens Belluno:

Het Belluno bed in bedsysteem is eenvoudig te plaatsen en in
verschillende maten leverbaar.

Standaard afmeting:

90 x 200 cm

Totaal gewicht:

65 kg

Max. gebruikersgewicht:

165 kg

Maximale belasting:

200 kg

Hoogte verstelling:

31 - 75 cm (1)

Bodemvrijheid:

11 cm

Mogelijke breedtematen:

80 - 140 cm

Mogelijke lengtematen:

180 - 220 cm

(1) Gemeten vanaf bovenzijde ligvlak (zonder matras)

Technische gegevens Variolift:

Het Variolift bed in bedsysteem wordt geplaatst op de
binnenrand van het bed. Hierdoor kan een bestaand bed worden
behouden, maar wel de mogelijkheden van een verpleegbed
worden geboden.

Standaard afmeting:

90 x 200 cm

Totaal gewicht:

79 kg

Max. gebruikersgewicht:

165 kg

Maximale belasting:

200 kg

Hoogte verstelling:

29 - 73 cm (1)

Bodemvrijheid:

14 cm

Mogelijke lengtematen:

180 - 220 cm

(1) Gemeten vanaf bovenzijde ligvlak (zonder matras)

Technische gegevens Combiflex:

Met het Combiflex bed in bed systeem is er de mogelijkheid het
bed op een later moment van een houten bed ombouw met
bedhekken te voorzien, om te komen tot een veilig verpleegbed.

Standaard afmeting:

90 x 200 cm

Totaal gewicht:

85 kg

Max. gebruikersgewicht:

185 kg

Maximale belasting:

220 kg

Hoogte verstelling:

33 - 77 cm (1)

Bodemvrijheid:

11 cm

Mogelijke breedtematen:

80 - 140 cm

Mogelijke lengtematen:

190 - 220 cm

(1) Gemeten vanaf bovenzijde ligvlak (zonder matras)
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Bock - Adi-Lec 220
Verpleegbed

Kwaliteit , veiligheid en degelijkheid in één
Het Adi.lec 220 bed is ontwikkeld voor gebruikers met een gewicht tot wel 220 kg. Het bed beschikt over de kwaliteit , veiligheid en
degelijkheid die u van Bock gewend bent. De bedden zijn zorgvuldig getest en voldoen aan de hoogste standaarden.
Het standaard ligvlak van het Adi.lec 220 bed wordt door dubbele motoren aangedreven en is voorzien van versterkte houten latten
en natuurrubber houders die stevigheid en duurzaamheid waarborgen. Het bed is zeer eenvoudig te verrijden en wendbaar door de
125 mm zwenkwielen.

Standaard op Adi-Lec 220:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geïntegreerde houten zijhekken
4-delig ligvlak voorzien van virtueel rugdraaipunt
Ligvlak voorzien van houten latten met spanningsinstelling/ zone
versterking
Elektrische gecombineerde rug- en Fowler verstelling (éénknopsbediening)
Handbediening voorzien van vergrendelingsfunctie
Nooddaalvoorziening
4 matrashouders
Bevestigingspunten voor papegaai aan beide zijden hoofdeinde
100 mm zwenkwielen
Gesloten binnenzijde eindpanelen
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Bock - Adi-Lec 220
Zijhekken voor
optimale zerkerheid

Elektrische rug- en beenverstelling met
automatische drievlaks functie

Volledig bedekt

Zwenkwielen individueel
te beremmen

Dubbele motoren

Opties & accessoires:
•
•
•
•
•

Keuze uit diverse lengtematen
Papegaai
Bedhekbeschermers
Bedhekverhogers
Centrale beremming

Veiligheidsgaranties:
•
•
•
•
•
•
•

Thermische zekering
24V motor systeem
Functieblokkering op handbediening
Hoogwaardige spiraalkabel met trek- en knikontlasting
Vochtbescherming IPX4
Torsievrije en stabiele zijhekken
Het bed voldoet aan NEN-EN 60601-2-52

Technische gegevens:
Standaard afmeting:

100 x 200 cm

Buiten maten:

116 x 223 cm

Totaal gewicht:

155 kg

Max. gebruikersgewicht:

220 kg

Maximale belasting:

255 kg

Hoogte verstelling:

40 - 81 cm (1)

Bodemvrijheid:

23 cm

Hoogte zijhekken:

37 cm bij standaard ligvlak (1)

Mogelijke lengtematen:

200 - 220 cm

(1) Gemeten vanaf bovenzijde ligvlak (zonder matras)
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Eureva B.V.
Gerstdijk 2
5704 RG Helmond
Tel: 088-1020200
Fax: 088-1020281

Bock - Adi-Lec 280
Verpleegbed

Zeer sterk en hoge kwaliteit
Het Adi.lec 280 bed is ontwikkeld voor gebruikers met een gewicht tot wel 280 kg. Het bed beschikt over de kwaliteit , veiligheid en
degelijkheid die u van Bock gewend bent. De bedden zijn zorgvuldig getest en voldoen aan de hoogste standaarden.
Het ligvlak van het Adi.lec 280 bed is speciaal ontwikkeld om comfort, stevigheid, veiligheid en duurzaamheid te waarborgen. Het
bed is zeer eenvoudig te verrijden en wendbaar door de 100 mm zwenkwielen.

Standaard op Adi-Lec 280:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geïntegreerde houten zijhekken
Ligvlak voorzien van houten, waterafstotende ligvlakdelen
Elektrische gecombineerde rug- en Fowler verstelling (éénknopsbediening)
Handbediening voorzien van vergrendelingsfunctie
Nooddaalvoorziening
4 matrashouders
Bevestigingspunten voor papegaai aan beide zijden hoofdeinde
100 mm zwenkwielen
Gesloten binnenzijde eindpanelen
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Bock - Adi-Lec 280
Zijhekken voor
optimale zerkerheid

Elektrische rug- en beenverstelling met
automatische drievlaks functie

Gesloten eindpanelen

Centrale beremming
2+2 systeem

Dubbele motoren

Opties & accessoires:
•
•
•
•
•
•

Keuze uit diverse lengte- en breedtematen
Papegaai
Bedhekbeschermers
Bedhekverhogers
Infuushouder
Bedlampen

Veiligheidsgaranties:
•
•
•
•
•
•
•

Thermische zekering
Netvrijschakeling aan stekker met zekering
Functieblokkering op handbediening
Hoogwaardige spiraalkabel met trek- en knikontlasting
Vochtbescherming IPX4
Torsievrije en stabiele zijhekken
Het bed voldoet aan NEN-EN 60601-2-52

Technische gegevens:
Standaard afmeting:

100 x 200 cm

Buiten maten:

116 x 223 cm

Totaal gewicht:

210 kg

Max. gebruikersgewicht:

280 kg

Maximale belasting:

315 kg

Hoogte verstelling:

40 - 81 cm (1)

Bodemvrijheid:

> 15 cm

Hoogte zijhekken:

39 cm

Mogelijke breedtematen:

100 - 140 cm

Mogelijke lengtematen:

200 - 220 cm

(1) Gemeten vanaf bovenzijde ligvlak (zonder matras)
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Eureva B.V.
Gerstdijk 2
5704 RG Helmond
Tel: 088-1020200
Fax: 088-1020281

Bock - Adi-Flex 220
Verpleegbed

Een nieuwe economische standaard, kwaliteit als vanouds
Het Adi.flex 220 bed is ontwikkeld voor gebruikers met een gewicht tot 220 kg. Het bed beschikt over de kwaliteit , veiligheid en
degelijkheid die u van Bock gewend bent. De bedden zijn zorgvuldig getest en voldoen aan de hoogste standaarden.
Het standaard ligvlak van het Adi.flex 220 bed is voorzien van houten latten en natuurrubber houders die stevigheid en
duurzaamheid waarborgen. Het bed is zeer eenvoudig verrijdbaar en wendbaar door de 100 mm dubbel uitgevoerde zwenkwielen.
Het bed wordt geleverd in de stijlvolle Havana uitvoering.

Standaard op Adi-Flex 220:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geïntegreerde houten zijhekken
Ligvlak voorzien van houten latten met spanningsinstelling/ zoneversterking
Gesloten binnenzijde eindpanelen
4-delig ligvlak voorzien van virtueel rugdraaipunt
Elektrische gecombineerde rug- en Fowler verstelling (éénknopsbediening)
Handbediening voorzien van vergrendelingsfunctie
Bevestigingspunten voor papegaai aan beide zijden hoofdeinde
Nooddaalvoorziening
100 mm dubbel uitgevoerde zwenkwielen
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Bock - Adi-Flex 220
Zijhekken voor
optimale zerkerheid
Elektrische rug- en beenverstelling met
automatische drievlaks functie

Volledig bedekt

Zwenkwielen individueel
te beremmen

Ligvlak voorzien van
spanningsinstelling/zoneversterking

Opties & accessoires:
•
•
•
•
•

Papegaai
Bedhekbeschermers
Bedhekverhogers
Infuushouders
Bedlamp

Veiligheidsgaranties:
•
•
•
•
•
•
•

Thermische zekering
24V motor systeem
Functieblokkering op handbediening
Hoogwaardige spiraalkabel met trek- en knikontlasting
Vochtbescherming IPX4
Torsievrije en stabiele zijhekken
Het bed voldoet aan NEN-EN 60601-2-52

Technische gegevens:
Standaard afmeting:

120 x 200 cm

Buiten maten:

133 x 217 cm

Totaal gewicht:

126 kg

Max. gebruikersgewicht:

220 kg

Maximale belasting:

255 kg

Hoogte verstelling:

23 - 83 cm (1)

Bodemvrijheid:

15 cm

Hoogte zijhekken:

37 cm bij standaard ligvlak (1)

(1) Gemeten vanaf bovenzijde ligvlak (zonder matras)
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Eureva B.V.
Gerstdijk 2
5704 RG Helmond
Tel: 088-1020200
Fax: 088-1020281

Bock - Kängbo

Transparantie schept ruimte
Het Kängbo bed is een kinderverpleegbed met electrische hoog-/laagverstelling en is uitermate geschikt voor kinderen met een
motorische beperking.
Kängbo is mobiel, veilig en biedt voldoende openheid voor een goede waarneming. Door toepassing van transparante delen kan er
op ieder gewenst moment contact met de omgeving worden gezocht. Door het stabiele frame en de vier licht lopende zwenkwielen
kan het bed probleemloos van plaats worden gewisseld. De schuifdeuren maken het mogelijk om een zijdelingsverschuifbare
opening te creëren alsmede de deuren compleet weg te klappen zonder dat dit extreem veel ruimte vraagt. De deuren kunnen
alleen vanaf de buitenzijde middels twee handelingen worden opgemaakt. Door gebruik te maken van kras- en slagvast plexiglas
smelt de Kängbo met zijn omgeving tot een eenheid samen.

Standaard op Kängbo:
•
•
•
•
•
•

1-delig ligvlak
Elektrische hoogteverstelling 34-84 cm
Handbediening voorzien van vergrendelingsfunctie
Nooddaalvoorziening
4 matrashouders
Hoogwaardige spiraalkabel met trek- en knikontlasting

Het Kängbo bed is ook verkrijgbaar in een 90x200 uitvoering.
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Bock - Kängbo
Opties & accessoires:
•
•
•

Deuren aan beide zijden
Houten ligvlak met spanningsinstelling
Hogere omranding

Veiligheidsgaranties:
•
•
•
•
•
•
•

Thermische zekering
Netvrijschakeling aan stekker met zekering
Functieblokkering op handbediening
Hoogwaardige spiraalkabel met trek- en knikontlasting
Vochtbescherming IPX4
Torsievrije en stabiele zijhekken
Het bed voldoet aan NEN-EN 60601-2-52

Technische gegevens:
Kängbo 70x140

Kängbo 90x200

Afmetingen:

70 x 140 cm

90 x 200 cm

Buiten maten:

82 x 157 cm

102 x 217 cm

Totaal gewicht:

92 kg

142 kg

Max. gebruikersgewicht:

135 kg

135 kg

Maximale belasting:

170 kg

170 kg

Hoogte verstelling:

34 - 84 cm (1)

34 - 84 cm (1)

Bodemvrijheid:

18 cm

18 cm

Hoogte zijhekken:

65 cm

Extra:		

(1)

75 cm (1)
Bevestigingspunten voor papegaai

(1) Gemeten vanaf bovenzijde ligvlak (zonder matras)

www.eureva.nl - info@eureva.nl

Eureva B.V.
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Bock - Nachtkasten
Standaard 1300
Nachtkast voorzien van 1 lade en deur.

Standaard 1301
Nachtkast voorzien van 2 lades. De onderste lade is een diepe lade.

Standaard 1302
Nachtkast voorzien van 2 lades en uitschuifbaar blad. De onderste lade
is een diepe lade.

Perfecta
Nachtkast voorzien van 1, aan beide zijden te openen, lade en een
deur. Tevens voorzien van een geïntegreerd blad met ondersteunende
lift.

Domiflex
Nachtkast voorzien van 1 lade, 1 deur en blad. Het blad kan opgeklapt
worden en is in hoogte te verstellen. Het blad is aan de rechter of
linker zijde te bevestigen.

Verona
Nachtkast voorzien van 1, aan beide zijden te openen, lade, deur en
blad. Het blad is in hoogte verstelbaar en kantelbaar.
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Bock - Nachtkasten
Aluna 340 met deur
Nachtkast uitgevoerd met een ondiepe lade en een deur. Het is
mogelijk het kastje aan beide zijden te openen.

Aluna 340 met diepe lade
Nachtkast uitgevoerd met een ondiepe en een diepe lade. Het is
mogelijk het kastje aan beide zijden te openen.

Aluna 330 met deur en blad
Nachtkast voorzien van een ondiepe lade een deur en een blad. Het is
mogelijk het kastje aan beide zijden te openen.

Aluna 330 met diepe lade en blad
Nachtkast voorzien van een ondiepe en een diepe lade en een blad.
Het is mogelijk het kastje aan beide zijden te openen.

Aluna 331 met geïntegreerd blad
Nachtkast voorzien van een ondiepe lade en een deur. Het is mogelijk
het kastje aan beide zijden te openen. Er is een geïntegreerd blad met
ondersteunende lift.
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Gerstdijk 2
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Repose - Babycare

Doeltreffende drukverdeling bij baby’s met (hoog) risico op doorligwonden
Babynest

Het Repose babynest is speciaal ontwikkeld om bij
(te) vroeg geboren baby’s achterhoofd decubitus te
voorkomen. De opstaande rand aan het voeteneinde
van het anti-decubitus matrasje zorgt voor een veilig
en geborgen gevoel bij de baby. De baby ligt bijzonder
comfortabel op een glad, zacht, huidvriendelijk en
dampdoorlatend oppervlak. Het polyurethaan is water- en
bacteriebestendig en kan gemakkelijk worden gereinigd.
Geschikt voor gebruik in couveuses.
Technische gegevens
Lxbxh: 58x33x10 cm
Maximale belasting: 3kg

Babytherm

Dit Repose anti-decubitus babymatrasje wordt ingezet bij
decubitus categorie 1 en 2 en ter preventie van decubitus.
Het matrasje wordt op een basismatras gelegd en zorgt voor
een doeltreffende en gelijkmatige drukverdeling. Schuif- en
wrijvingskrachten worden sterk gereduceerd. De baby ligt
bijzonder comfortabel op een glad, zacht, huidvriendelijk en
dampdoorlatend oppervlak. Het polyurethaan is water- en
bacteriebestendig en kan gemakkelijk worden gereinigd.
Technische gegevens
Lxbxh: 76x53x5 cm
Maximale belasting: 3kg
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Repose - Hielbescherming
Reactief druk verdelen ter hoogte van de hielen

Hielprotectors

De hielen zijn drukpunten die de nodige aandacht vragen bij
decubituspreventie.
De Repose opblaasbare en semi-disposable hielbeschermer
is bedoeld voor immobiele cliënten die door bijvoorbeeld
een fractuur het been gestrekt moeten houden. Met de
hielbeschermer ligt de hiel helemaal vrij, zonder dat daarbij de
druk op de kuiten wordt verhoogd.
De koker waarin de hielprotector wordt geleverd dient meteen
als pomp. Deze is gekalibreerd en kan het product dus niet te
hard oppompen.
Technische gegevens
Lxbxh standaard: 38x20 cm
Lxbxh large: 51x28 cm
Maximale belasting: 139 kg
Per stuk of per set leverbaar

Hielwigkussen

De hielen zijn drukpunten die de nodige aandacht vragen bij
decubituspreventie.
Dit opblaasbare en semi-disposable hielwigkussen kan zowel
preventief als curatief ingezet worden voor cliënten die
langdurig immobiel zijn. Het houdt de hielen vrij van druk.
Het hielwigkussen is vervaardigd van polyurethaan, een
naar alle kanten rekbaar, dampdoorlatend, vochtafstotend,
hypoallergeen materiaal. De combinatie van statische lucht en
polyurethaan zorgen voor optimale drukverdeling en minimale
schuifkrachten.
De koker waarin de hielprotector wordt geleverd dient meteen
als pomp. Deze is gekalibreerd en kan het product dus niet te
hard oppompen.
Technische gegevens
Lxbxh: 69x45 cm
Maximale belasting: 139 kg
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Repose - Zitkussens

Doeltreffende drukverdeling bij patiënten met (hoog) risico op doorligwonden
Repose combineert statische lucht met een uiterst
elastische poly-urethaanfilm, met als resultaat een
gelijkmatige drukverdeling en een ongeziene neutralisatie
van de schuifkrachten.
Het Repose zitkussen kan preventief of voor de
behandeling van decubitus catagorie 1 en 2 worden
ingezet. De patiënt zit bijzonder comfortabel op
een glad, zacht, huidvriendelijk en dampdoorlatend
oppervlak. Met een elastische band wordt het zitkussen
in positie gehouden. Het polyurethaan is water- en
bacteriebestendig en kan gemakkelijk worden gereinigd.
De koker waarin het zitkussen wordt geleverd dient tevens
als pomp. Deze is gekalibreerd en kan het product dus niet
te hard oppompen.
Geschikt voor gebruik in een rolstoel, een gewone stoel of
een fauteauil.

Druk

Technische gegevens
Lxbxh: 45x45x7 cm
Maximale belasting: 139 kg
Onderhoud en reiniging
• Reiniging met water en zeep
• Gebruik geen desinfecteermiddelen op basis van fenol
• Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponzen
• Laat het product goed drogen voordat het opnieuw 		
wordt gebruikt
• Laat het product goed drogen voordat het wordt
opgerold en in de pomp wordt opgeborgen
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Alternerend

Schuim
Repose

Tijd

Repose = permanent de laagst mogelijke druk
Schuim = druk verhoogt met de microbewegingen van de patiënt
Alternerend = tijdelijke drukverlichting

De patiënt “ervaart” permanent de laagst mogelijke druk,
pieken bestaan niet. Dankzij de hoge elasticiteit van
polyurethaan biedt Repose autodynamische kenmerken.
Repose heeft totaal geen geheugen en past zich constant
aan elke houding van het lichaam aan.

Eureva B.V.
Gerstdijk 2
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Repose - Matrassen

Doeltreffende drukverdeling bij patiënten met (hoog) risico op doorligwonden
Repose combineert statische lucht met een uiterst
elastische poly-urethaanfilm, met als resultaat een
gelijkmatige drukverdeling en een ongeziene neutralisatie
van de schuifkrachten.
Het Repose oplegmatras kan preventief of voor de
behandeling van decubitus catagorie 1 en 2 worden
ingezet. De patiënt ligt bijzonder comfortabel op een glad,
zacht, huidvriendelijk en dampdoorlatend oppervlak.
Het polyurethaan laat röntgenstralen door, is water- en
bacteriebestendig en kan gemakkelijk worden gereinigd.
Het matras wordt met de bijgeleverde elastische banden
vastgemaakt aan het bed en kan in geval van nood snel
worden ontlucht. De koker waarin het matras wordt
geleverd dient tevens als pomp. Deze is gekalibreerd en
kan het matras dus niet te hard oppompen.
Technische gegevens oplegmatras
Lxbxh: 190x77x5 cm
Maximale belasting: 139 kg

Druk

Alternerend

Technische gegevens radiologie oplegmatras
Lxbxh: 178x55x5 cm
Maximale belasting: 139 kg
Onderhoud en reiniging
• Reiniging met water en zeep
• Gebruik geen desinfecteermiddelen op basis van fenol
• Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponzen
• Laat het product goed drogen voordat het opnieuw 		
wordt gebruikt
• Laat het product goed drogen voordat het wordt
opgerold en in de pomp wordt opgeborgen
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Schuim
Repose

Tijd

Repose = permanent de laagst mogelijke druk
Schuim = druk verhoogt met de microbewegingen van de patiënt
Alternerend = tijdelijke drukverlichting

De patiënt “ervaart” permanent de laagst mogelijke druk,
pieken bestaan niet. Dankzij de hoge elasticiteit van
polyurethaan biedt Repose autodynamische kenmerken.
Repose heeft totaal geen geheugen en past zich constant
aan elke houding van het lichaam aan.

Eureva B.V.
Gerstdijk 2
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Repose - Total care packs

Alle producten van Repose altijd beschikbaar op uw afdeling
Repose combineert statische lucht met een uiterst
elastische poly-urethaanfilm, met als resultaat een
gelijkmatige drukverdeling en een ongeziene neutralisatie
van de schuifkrachten.
Met een Total Care Pack beschikt het verplegend personeel
constant en binnen handbereik over de snel inzetbare
Repose hulpmiddelen.
Er zijn 2 verschillende packs beschikbaar:
Total care pack Hospital
• 10 x Oplegmatras
• 5 x zitkussen
• 4 x hielprotector standaard
• 3 x hielwigkussen
• 1 x pomp groot
• 1 x pomp klein
Total care pack Nursing home
• 5 x oplegmatras
• 3 x zitkussen
• 4 x hielprotector standaard
• 1 x pomp groot

Druk

Alternerend

Schuim
Repose

Tijd

Repose = permanent de laagst mogelijke druk
Schuim = druk verhoogt met de microbewegingen van de patiënt
Alternerend = tijdelijke drukverlichting

De patiënt “ervaart” permanent de laagst mogelijke druk,
pieken bestaan niet. Dankzij de hoge elasticiteit van
polyurethaan biedt Repose autodynamische kenmerken.
Repose heeft totaal geen geheugen en past zich constant
aan elke houding van het lichaam aan.
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Reck - MOTOmed Viva 2
Bewegingstrainer

De Viva 2 is ontwikkeld om trainen voor personen met een
bewegingsbeperking mogelijk te maken. Bewegen is van groot belang
en heeft een positieve invloed op lichaam en geest. Uw benen worden
warm en minder pijnlijk, spieren worden soepeler en spasmen kunnen
worden verminderd. Daarbij wordt de bloedcirculatie geactiveerd
waardoor de stofwisseling wordt gestimuleerd en het natuurlijke
afweersysteem wordt versterkt.

Trainen met de MOTOmed Viva 2 is een therapie met enkel positieve
bijwerkingen en kan zowel passief als actief gebruikt worden. Door de
eenvoudige bediening is de MOTOmed Viva 2 voor iedereen geschikt
en biedt deze ondersteuning waar dit nodig is;
Passieve training: De MOTOmed beweegt u. Passieve beweging zonder spierkracht is essentieel in het voorkomen
van gewrichtsstijfheid. Het helpt de spieren ontspannen en verminderd spasticiteit. Passieve training verbeterd de
bloeddoorstroming en daarmee de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de spieren.
Training met ondersteuning: De MOTOmed ondersteunt u. Train met minimale spierkracht, de motor in
de MOTOmed ondersteunt de beweging. De belastbaarheid van de gebruiker wordt zo ondersteund, dat
uithoudingsvermogen en spierkracht getraind kunnen blijven worden.
Actieve training: Trap zelf. De gebruiker traint actief tegen een nauwkeurig in te stellen weerstand, van licht tot
zwaar. Wanneer de spierkracht afneemt zal de motor ondersteuning bieden en kunnen de spieren ontspannen.
Actieve training met korte pauzes heeft een positieve invloed op de totale trainingstijd en voortgang van de therapie.

Spasme registratie:
Gedurende de gehele training wordt spierspanning geregistreerd en de MOTOmed stopt
bij het kleinste signaal van kramp. Wanneer een spasme geregistreerd wordt stopt de
motor en zal deze rustig de snelheid weer opbouwen in de tegengestelde draairichting.
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Reck - MOTOmed Viva 2
• Symmetrie training
• Spasme registratie
• Groot display voor eenvoudige
bediening

Standaard uitvoering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passief ondersteunend of actief trainen
Snelheidsregeling: 0 - 60 omwentelingen per minuut
Spasme registratie
Symmetrie training
Grote vaste LCD display
In- en uitstap hulp, elektronisch geregeld
Pedaalradiusverstelling beentrainer, verstelbaar in 2 standen
Motivatieprogramma MOTOmax en Trampoline
Verrijdbaar door middel van transportwielen
Kleur behuizing en bedieningspaneel: blauw

Opties & accessoires:
•
•
•
•
•
•

Pedaalradiusverstelling beentrainer, verstelbaar in 4 standen
Zelfwerkende voethouders
Beengeleiders met kuitschalen
Armtrainer voor passief en actief gebruik
Tetra handgrepen met polsondersteuning voor armtrainer
Rolstoel stabilisator

Pedaalradiusverstelling

Armtrainer
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Reck - MOTOmed Viva 2 Light
Bewegingstrainer

De Viva 2 light is ontwikkeld om trainen voor personen met een
bewegingsbeperking mogelijk te maken. Bewegen is van groot belang
en heeft een positieve invloed op lichaam en geest. Uw benen worden
warm en minder pijnlijk, spieren worden soepeler en spasmen kunnen
worden verminderd. Daarbij wordt de bloedcirculatie geactiveerd,
waardoor de stofwisseling wordt gestimuleerd en het natuurlijke
afweersysteem wordt versterkt.

Trainen met de MOTOmed Viva 2 Light is een therapie met enkel
positieve bijwerkingen en kan zowel passief als actief gebruikt
worden. Door de eenvoudige bediening is de MOTOmed Viva 2 Light
voor iedereen geschikt en biedt deze ondersteuning waar dit nodig is;
Passieve training: De MOTOmed beweegt u. Passieve beweging zonder spierkracht is essentieel in het voorkomen
van gewrichtsstijfheid. Het helpt de spieren ontspannen en verminderd spasticiteit. Passieve training verbeterd de
bloeddoorstroming en daarmee de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de spieren.
Training met ondersteuning: De MOTOmed ondersteunt u. Train met minimale spierkracht, de motor in
de MOTOmed ondersteunt de beweging. De belastbaarheid van de gebruiker wordt zo ondersteund, dat
uithoudingsvermogen en spierkracht getraind kunnen blijven worden.
Actieve training: Trap zelf. De gebruiker traint actief tegen een nauwkeurig in te stellen weerstand, van licht tot
zwaar. Wanneer de spierkracht afneemt zal de motor ondersteuning bieden en kunnen de spieren ontspannen.
Actieve training met korte pauzes heeft een positieve invloed op de totale trainingstijd en voortgang van de therapie.

Spasme registratie:
Gedurende de gehele training wordt spierspanning geregistreerd en de MOTOmed stopt
bij het kleinste signaal van kramp. Wanneer een spasme geregistreerd wordt stopt de
motor en zal deze rustig de snelheid weer opbouwen in de tegengestelde draairichting.
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Reck - MOTOmed Viva 2 Light
• Symmetrie training
• Spasme registratie
• Groot display voor eenvoudige
bediening

Standaard uitvoering:
•
•
•
•
•
•
•
•

Passief ondersteunend of actief trainen
Snelheidsregeling: 0 - 60 omwentelingen per minuut
Spasme registratie
Symmetrie training
Grote vaste LCD display
In- en uitstap hulp, elektronisch geregeld
Verrijdbaar door middel van transportwielen
Kleur behuizing en bedieningspaneel: blauw

Opties & accessoires:
•
•
•
•
•
•

Pedaalradiusverstelling beentrainer, verstelbaar in 4 standen
Zelfwerkende voethouders
Beengeleiders met kuitschalen
Armtrainer voor passief en actief gebruik
Tetra handgrepen met polsondersteuning voor armtrainer
Rolstoel stabilisator

Pedaalradiusverstelling

Armtrainer
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Reck - MOTOmed Viva 2 Parkinson
Bewegingstrainer

Veel mensen met de ziekte van Parkinson ondervinden veel hinder aan
de symptomen, zoals tremoren of problemen met het evenwicht. De
grootste oorzaak hiervan is onvoldoende neurotransmitter dopamine
in de hersenen. Dit wordt hedendaags doormiddel van medicatie en
therapie behandeld.
Maar nu is er ook een andere oplossing!
Bij wetenschappelijke studies in de Cleveland Clinics (USA) is er
een ontdekking gedaan. Er is gebleken dat fietsen op een hoge
snelheid (tot 90 omwentelingen per minuut) de symptomen van
Parkinson tot 35% kan reduceren. De therapie wordt ook wel “Forced
excercise“ genoemd. Deze onderzoeken hebben bij Reck geleid tot de
ontwikkeling van de MOTOmed Viva 2 Parkinson.
Trainen met de MOTOmed Viva 2 Parkinson is een therapie met
enkel positieve bijwerkingen en kan zowel passief als actief gebruikt
worden. Door de eenvoudige bediening is de MOTOmed Viva 2
Parkinson voor iedereen geschikt en biedt deze ondersteuning waar
dit nodig is;
Passieve training: De MOTOmed beweegt u. Passieve beweging zonder spierkracht is essentieel in het voorkomen
van gewrichtsstijfheid. Het helpt de spieren ontspannen en verminderd spasticiteit. Passieve training verbeterd de
bloeddoorstroming en daarmee de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de spieren.
Training met ondersteuning: De MOTOmed ondersteunt u. Train met minimale spierkracht, de motor in
de MOTOmed ondersteunt de beweging. De belastbaarheid van de gebruiker wordt zo ondersteund, dat
uithoudingsvermogen en spierkracht getraind kunnen blijven worden.
Actieve training: Trap zelf. De gebruiker traint actief tegen een nauwkeurig in te stellen weerstand, van licht tot
zwaar. Wanneer de spierkracht afneemt zal de motor ondersteuning bieden en kunnen de spieren ontspannen.
Actieve training met korte pauzes heeft een positieve invloed op de totale trainingstijd en voortgang van de therapie.

De MOTOmed Viva2 Parkinson heeft een speciaal Parkinson programma van een half
uur. Tijdens dit programma wordt de gebruiker passief doorbewogen met een snelheid
tot 90 omwentelingen per minuut.
Naast het Parkinson programma heeft de MOTOmed ook de mogelijkheden zoals u van
de MOTOmed Viva2 bent gewend:
• Passief trainen, met trapondersteuning trainen of actief trainen
• Spasme registratie
• Symmetrie training
• Individuele programma mogelijkheden gericht op ontspanning, coördinatie, kracht en
motivatie.
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Reck - MOTOmed Viva 2 Parkinson
• Speciaal Parkinson programma;
passieve training met een snelheid tot
90 omwentelingen per minuut.
• Spasme registratie
• Groot display voor eenvoudige
bediening

Standaard uitvoering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passief ondersteunend of actief trainen
Snelheidsregeling: 0 - 90 omwentelingen per minuut
Spasme registratie
Symmetrie training
Grote vaste LCD display
In- en uitstap hulp, elektronisch geregeld
Verrijdbaar door middel van transportwielen
Motivatieprogramma MOTOmax en Trampoline
Kleur behuizing en bedieningspaneel: blauw

Opties & accessoires:
•
•
•
•
•

Pedaalradiusverstelling beentrainer, verstelbaar in 4 standen
Zelfwerkende voethouders
Beengeleiders met kuitschalen
Armtrainer voor passief en actief gebruik, tot 90rpm
Tetra handgrepen met polsondersteuning voor armtrainer

Pedaalradiusverstelling

Armtrainer, tot 90rpm
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Reck - MOTOmed Gracile
Bewegingstrainer voor kinderen

De MOTOmed Gracile is speciaal ontworpen naar de behoeften van
kinderen met fysieke beperkingen en spieraandoeningen. Een uniek
kenmerk is de extra kleine pedaalafstand van 12 cm. De pedaalafstand
is aangepast aan de smalle heupstructuur van kinderen. De grote
hoogteverstelling van de pedaal-as zorgt ervoor dat de MOTOmed
Gracile aangepast kan worden aan de lichaamslengte van het kind.
Hierdoor is de MOTOmed Gracile zelfs geschikt voor gebruik door
kleine kinderen.

Trainen met de MOTOmed Gracile is een therapie met enkel positieve
bijwerkingen en kan zowel passief als actief gebruikt worden. Door de
eenvoudige bediening is de MOTOmed Gracile voor iedereen geschikt
en biedt deze ondersteuning waar dit nodig is;
Passieve training: De MOTOmed beweegt u. Passieve beweging zonder spierkracht is essentieel in het voorkomen
van gewrichtsstijfheid. Het helpt de spieren ontspannen en verminderd spasticiteit. Passieve training verbeterd de
bloeddoorstroming en daarmee de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de spieren.

Training met ondersteuning: De MOTOmed ondersteunt u. Train met minimale spierkracht, de motor in
de MOTOmed ondersteunt de beweging. De belastbaarheid van de gebruiker wordt zo ondersteund, dat
uithoudingsvermogen en spierkracht getraind kunnen blijven worden.

Actieve training: Trap zelf. De gebruiker traint actief tegen een nauwkeurig in te stellen weerstand, van licht tot
zwaar. Wanneer de spierkracht afneemt zal de motor ondersteuning bieden en kunnen de spieren ontspannen.
Actieve training met korte pauzes heeft een positieve invloed op de totale trainingstijd en voortgang van de therapie.
Spasme registratie:
Gedurende de gehele training wordt spierspanning geregistreerd en de MOTOmed stopt
bij het kleinste signaal van kramp. Wanneer een spasme geregistreerd wordt stopt de
motor en zal deze rustig de snelheid weer opbouwen in de tegengestelde draairichting.
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Reck - MOTOmed Gracile
• Geschikt voor zeer smalle heup
posities: de pedaalafstand is 12 cm
• Hoogteverstelling van de pedaalas,
bereik tussen 26 en 46 cm gemeten
vanaf de grond tot pedaalas
• Groot display voor eenvoudige
bediening

Standaard uitvoering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passief ondersteunend of actief trainen
Spasme registratie
Symmetrie training
Grote vaste LCD display
In hoogte verstelbare beugel met handgreep
In- en uitstap hulp, elektronisch geregeld
Verrijdbaar door middel van transportwielen
Uitgebreide software met individuele programma`s
Kleur behuizing en bedieningspaneel: blauw

Opties & accessoires:
•
•
•
•
•
•

Pedaalradiusverstelling beentrainer, verstelbaar in 3 standen
Zelfwerkende voethouders
Rolstoel stabilisator
Veiligheidsvoetschalen voor volwassenen
Armtrainer voor passief en actief gebruik
Tetra handgrepen met polsondersteuning voor armtrainer

Pedaalradiusverstelling

Zelfwerkende voethouders

www.eureva.nl - info@eureva.nl

Eureva B.V.
Gerstdijk 2
5704 RG Helmond
Tel: 088-1020200
Fax: 088-1020281

Reck - MOTOmed Letto 2
Voor mobilisatie in bed

Voor bedlegerige patiënten is vroege mobilisatie van belang.
Beweging ondersteund de doorbloeding, stimuleert voeding
en het cardiovasculaire systeem en voorkomt spierverlies en
stijve gewrichten.Beweging heeft ook een positieve invloed
op het algemene welzijn en helpt cognitieve (mentale)
functies te behouden. De MOTOmed letto 2 voorkomt de
gevolgen van gebrek aan beweging en vebeterd de
effectiviteit van de therapie.
Eenvoudige bediening
Met behulp van de vier grote zwenkwielen kan de
MOTOmed letto2 eenvoudig worden verplaatst. Hierdoor
is de MOTOmed letto2 mobiel en flexibel inzetbaar voor
dagelijks gebruik in onder andere het ziekenhuis.

Passieve training: De MOTOmed beweegt u. Passieve beweging zonder spierkracht is essentieel in het voorkomen
van gewrichtsstijfheid. Het helpt de spieren ontspannen en verminderd spasticiteit. Passieve training verbeterd de
bloeddoorstroming en daarmee de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de spieren.

Training met ondersteuning: De MOTOmed ondersteunt u. Train met minimale spierkracht, de motor in
de MOTOmed ondersteunt de beweging. De belastbaarheid van de gebruiker wordt zo ondersteund, dat
uithoudingsvermogen en spierkracht getraind kunnen blijven worden.

Actieve training: Trap zelf. De gebruiker traint actief tegen een nauwkeurig in te stellen weerstand, van licht tot
zwaar. Wanneer de spierkracht afneemt zal de motor ondersteuning bieden en kunnen de spieren ontspannen.
Actieve training met korte pauzes heeft een positieve invloed op de totale trainingstijd en voortgang van de therapie.

Feedback tijdens de training
De voortgang van het trainingsprocess is direct te volgen op het grote kleurenscherm
van het bedieningspaneel. Dit biedt de therapeut en verpleging de mogelijkheid de
training in de gaten te houden en waar nodig aan te passen.
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Reck - MOTOmed Letto 2
• Ondersteuning van de fysiotherapie
• Bewegingstherapie gedurende dialyse
• Verbetering van de blaas en
darmfunctie
• Groot display voor eenvoudige
bediening

Standaard uitvoering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passief ondersteunend of actief trainen
Spasme registratie
Symmetrie training
Grote vaste LCD display
Veiligheidsvoetschalen met plastic coating
In- en uitstap hulp, elektronisch geregeld
Verrijdbaar d.m.v. 4 beremde zwenkwielen
Uitgebreide software met individuele programma`s
Kleur behuizing en bedieningspaneel: blauw

Opties & accessoires:
•
•
•
•
•
•

TrainCare beengeleiders met verstelbare kniebuiging
Zelfwerkende voethouders
Hydraulische hoogteverstelling
Pootspreider
Zwenkarm voor bedieningspaneel
Training analyse programma MOTOmed Sam2

Pootspreider

Hydraulische hoogteverstelling
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Reck - MOTOmed Letto 2 been/arm
Voor mobilisatie in bed

Voor bedlegerige patiënten is vroege mobilisatie van belang.
Beweging ondersteunt de doorbloeding, stimuleert voeding
en het cardiovasculaire systeem en voorkomt spierverlies en
stijve gewrichten.Beweging heeft ook een positieve invloed
op het algemene welzijn en helpt cognitieve (mentale)
functies te behouden. MOTOmed voorkomt de gevolgen
van gebrek aan beweging en vebeterd de effectiviteit van de
therapie.
Naast beentraining biedt de MOTOmed letto 2 ook armen bovenlichaam training. Hierdoor kan tot 80 % van de
spieren liggend worden getraind. De Letto 2 been/arm
kan zowel naast als aan het voeteneinde van het bed
worden geplaatst. Dit biedt eenvoudige toegang voor beide
trainingsmethoden.
Eenvoudige bediening
Met behulp van de vier grote zwenkwielen kan de
MOTOmed letto 2 eenvoudig worden verplaatst. Hierdoor
is de MOTOmed letto 2 mobiel en flexibel inzetbaar voor
dagelijks gebruik in onder andere het ziekenhuis.
Passieve training: De MOTOmed beweegt u. Passieve beweging zonder spierkracht is essentieel in het voorkomen
van gewrichtsstijfheid. Het helpt de spieren ontspannen en verminderd spasticiteit. Passieve training verbeterd de
bloeddoorstroming en daarmee de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de spieren.

Training met ondersteuning: De MOTOmed ondersteunt u. Train met minimale spierkracht, de motor in
de MOTOmed ondersteunt de beweging. De belastbaarheid van de gebruiker wordt zo ondersteund, dat
uithoudingsvermogen en spierkracht getraind kunnen blijven worden.

Actieve training: Trap zelf. De gebruiker traint actief tegen een nauwkeurig in te stellen weerstand, van licht tot
zwaar. Wanneer de spierkracht afneemt zal de motor ondersteuning bieden en kunnen de spieren ontspannen.
Actieve training met korte pauzes heeft een positieve invloed op de totale trainingstijd en voortgang van de therapie.
Feedback tijdens de training
De voortgang van het trainingsprocess is direct te volgen op het grote kleurenscherm
van het bedieningspaneel. Dit biedt de therapeut en verpleging de mogelijkheid de
training in de gaten te houden en waar nodig aan te passen.
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Reck - MOTOmed Letto 2 been/arm
• Ondersteuning van de fysiotherapie
• Verbetering van de longfunctie
• Verbetering van de blaas en
darmfunctie
• Groot display voor eenvoudige
bediening

Standaard uitvoering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passief ondersteunend of actief trainen
Spasme registratie
Symmetrie training
Grote vaste LCD display
Hydraulische hoogteverstelling
In- en uitstap hulp, elektronisch geregeld
Verrijdbaar d.m.v. 4 beremde zwenkwielen
Uitgebreide software met individuele programma`s
Kleur behuizing en bedieningspaneel: blauw

Opties & accessoires:
•
•
•
•
•

TrainCare beengeleiders met verstelbare kniebuiging
Zelfwerkende voethouders
Pootspreider
Zwenkarm voor bedieningspaneel
Training analyse programma MOTOmed Sam2

Pootspreider

Zelfwerkende voethouders
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Schuchmann-Rifton - BOB
Hygiënische douche-, bad- en toiletstoel

De BOB maakt douchen en een toiletbezoek eenvoudiger en
veiliger voor de gebruiker en de verzorger.
De stoel is volledig aanpasbaar door het modulaire systeem
waarbij u zonder gebruik van gereedschap opties weg kunt laten
of toe kunt voegen naar gelang de behoefte van de gebruiker.
Door middel van een montagebeugel kan de stoel op de meeste
aan de vloer en/of aan de muur gemonteerde toiletten worden
geplaatst of kan in combinatie met een verrijdbaar onderstel en
een po worden gebruikt.
Het ontwerp van de zitting zorgt voor een goede bereikbaarheid
en verbetert daarmee de intieme hygiëne.
Verstelmogelijkheden
De rughoek, zitdiepte en armleuningen zijn standaard
verstelbaar. De armleuningen kunnen worden verwijderd
zodat de gebruiker gemakkelijk in en uit de stoel kan worden
geholpen. Het (optioneel) verrijdbare onderstel is in hoek en
hoogte verstelbaar en beschikt over een in hoogte verstelbare
voetenplank.

Verstelbare rughoek
Rughoek -6°, 6°, 18° verstelbaar

Verstelbare zitdiepte
Zitdiepte met 2 of 3 cm
verstelbaar

Comfort en veiligheid
De BOB is ontworpen voor een optimaal comfort van zowel de
gebruiker als de verzorger. De gebruiker is verzekerd van een
veilige en comfortabele zithouding, terwijl de verzorger de stoel
gemakkelijk kan verplaatsen en bedienen en zo optimale zorg
kan verlenen.
Voor extra comfort en veiligheid zijn er verschillende accessoires
beschikbaar.

Hoogteverstelling
Verrijdbaar onderstel met
hoogteverstelling
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Schuchmann-Rifton - BOB
Standaard uitvoering:

Opties & accessoires:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leverbaar in 3 maten
Verstelbare armleuningen
Verstelbare rughoek
Verstelbare zitdiepte

Verrijdbaar onderstel
Montagebeugel voor plaatsing op toilet
Badonderstel
Rug- en zitkussen
Hoofdsteun
Romppelotten
Fixatieharnas
Heupsteunen
Werkblad
Spatscherm
Abductieklos
Toiletemmer
Voetenplank
Kuitsteun
Enkelfixatie

Technische gegevens:
Maat 1

Maat 2

Maat 3

Totale breedte:

54 cm

54 cm

60 cm

Zithoogte bij verrijdbaar onderstel:

38 - 55 cm

38 - 55 cm

41 - 57 cm

Zitbreedte:

20/25/30 cm

25/30/35 cm

33/38/43 cm

Zitdiepte:

20/23/25/28 cm

29/32/34/37 cm

38/41/43/46 cm

Hoogte armsteunen:

14.5/18 cm

14.5/18/22 cm

18/22 cm

Rugbreedte:

29 cm

34 cm

41 cm

Onderbeenlengte bij verrijdbaar onderstel:

20 - 33 cm

25 - 38 cm

36 - 48 cm

Rughoogte:

39 cm

48 cm

51 cm

Max. hoogte boven toilet bij verrijdbaar onderstel:

48 cm

48 cm

51 cm

Lengte van verrijdbaar onderstel:

82.5 cm

82.5 cm

82.5 cm

Rughoek:

-6°, 6°, 18°

-6°, 6°, 18°

-6°, 6°, 18°

Zithoek bij verrijdbaar onderstel:

(-)15° - 15°

(-)15° - 15°

(-)15° - 15°

Maximale belasting:

34 kg

68 kg

102 kg
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Soehnle Professional
Babyweegschalen
7725

8320

Deze weegschaal staat voor het uiterst nauwkeurig en
veilig wegen van de allerkleinste. Dankzij zijn precisie en
betrouwbaarheid is de weegschaal 7725 geschikt voor gebruik
in het ziekenhuis.
De stabiele, kantelvrije stand zorgt voor een veilig wegen van
uw kleine patiënten; het gemakkelijk te onderhouden kunststof
en de afwerking zonder gleuven of aparte onderdelen maken
een eenvoudige en hygiënische reiniging mogelijk.

De eerste babyweegschaal met uiterst praktische mogelijkheid
tot opklappen en een handige ingebouwde handgreep aan
de bovenzijde. In opgeklapte toestand houden ingebouwde
magneetsluitingen de weegschaal gesloten. De extra
voetconsole beschermt de weegschaal tegen stoten door het
hard neetzetten tijdens vervoer.
Deze opklapbare weegschaal kan thuis, door de ouders of
kraamverzorging en in zorginstellingen worden gebruikt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Babyweegschaal

Opklapbare babyweegschaal

Eenvoudige bediening
Duidelijke LCD uitlezing
Brede kijkhoek op het display
Automatisch reset naar 0 gram
Tarra functie
Hold functie (vasthouden van het gewicht)
Akoestisch signaal
Net voeding of op batterijen
Automatisch uit bij geen gebruik

Technische gegevens:

Stevige constructie
Eenvoudige bediening
Auto uit functie
Duidelijke LCD uitlezing
Eenvoudig te reinigen
Geheel vlak zonder randen
Werkt op batterijen
Weegt per 10 gram nauwkeurig

Technische gegevens:

IJkklasse:

Medische klasse III

IJkklasse:

Niet geijkt

Voeding:

Net-adapter óf batterijen

Voeding:

Batterijen

Weegbereik (max):

Tot 15 kg

Weegbereik (max):

Tot 15 kg

Aflezing 0 - 6 kg:

Per 2 g nauwkeurig

Aflezing:

Per 10 g nauwkeurig

Aflezing 6 - 15 kg:

Per 5 g nauwkeurig

Afmeting totaal (gesloten):

395 x 315 x 105 mm

Afmeting totaal:

600 x 355 x 120 mm

Afmeting totaal (open):

740 x 315 x 53 mm

Gewicht:

4,6 kg

Gewicht:

2 kg
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Soehnle Professional
Babyweegschalen
8310.01

Elektronische babyweegschaal
De elektronische babyweegschaal 8310.01 is een weegschaal
met een bijzonder fraaie, maar ook nuttige vormgeving. Door
het gladde materiaal en de afgeronde vlakken is hij snel en
goed te reinigen. Het toestel staat uit zichzelf bijzonder stevig,
schuift niet en is robuust uitgevoerd. Het is de praktische
weegschaal voor indicatieve weegtoepassing en voor
particulieren.

•
•
•
•
•
•

Tarra functie
Eenvoudige bediening
Hold functie
Duidelijke LCD uitlezing
Automatisch uitschakeling
Werkt op batterijen

Technische gegevens:
IJkklasse:

Niet geijkt

Voeding:

Batterijen

Weegbereik (max):

Tot 20 kg

Aflezing:

Per 10 g nauwkeurig

Afmeting totaal:

600 x 340 x 85 mm

Gewicht:

1,7 kg
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Soehnle Professional
Fitness weegschalen
7850

Fitness weegschaal met fysieke analyse functie
De nieuwe, moderne fitness weegschaal 7850 is ideaal voor
gebruik in fitness-studio’s, apotheken, wellnesscentra en bij
voedingsadviseurs.
Met de lichaamsanalyse functie kunt u naast het gewicht en
de Body Mass Index (BMI) ook het percentage spieren, vet
en vocht nauwkeurig meten en het actuele energieverbuik
vaststellen. De bio-impedantie meting van de weegschaal gaat
eenvoudig via de handen, zodat de gebruiker comfortabel
en tijdsbesparend met de schoenen en de kleren aan op de
weegschaal kan staan. Dankzij de geïntegreerde printer zijn de
gewichts- en analysewaarden na een persoonlijke berekening
snel en makkelijk uit te printen, te documenteren en over een
langere periode zonder problemen na te gaan.

•
•
•
•
•
•
•

Impedantiemeting via handen en torso
Kledingcorrectie, in % instelbaar per seizoen
Bedieningsgemak via instructies op display
Ingebouwde thermische printer (geen inkt nodig)
Printbon in NL met uw eigen logo
Verlicht display met 16 mm hoge LCD cijfers
Ingebouwde datum / klok

Technische gegevens:
IJkklasse:

Niet geijkt

Voeding:

Netadapter

Weegbereik (max):

Tot 180 kg

Aflezing:

Per 100 g nauwkeurig

Afmeting totaal:

365 x 490 x 1.290 mm

Gewicht:

15.8 kg
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Soehnle Professional
Multifunctionele weegschalen
7708/7808

Multifunctionele weegschaal
De multifunctionele weegschaal 7708/7808 heeft een groot
weegvlak en is daardoor zeer geschikt voor het wegen van
rolstoelgebruikers en adipositas patiënten. Door middel
van twee transportwielen en een handvat is hij makkelijk
verplaatsbaar. De optionele railingen zorgen voor een stevige
en stabiele houding.
•
•
•
•

Groot weegvlak
Combinatiemogelijkheden voor verschillende
toepassingen
Gemakkelijk verplaatsbaar
Weegbereik 0 - 300 kg

Opties & accessoires:
•
•
•
•
•
•

Railing standaard
Railing laag 150mm
Railverbinder
Adipositasrailingen
Oprijplaat
Zijde geleiders, 4cm hoog

Railing standaard

Technische gegevens 7708:

Zijde geleiders

Technische gegevens 7808:

IJkklasse:

Medische klasse III

IJkklasse:

Niet geijkt

Voeding:

Netadapter óf 230V-lichtnet

Voeding:

Netadapter óf 230V-lichtnet

Weegbereik (max):

Tot 300 kg

Weegbereik (max):

Tot 300 kg

Aflezing:

Per 100 g nauwkeurig

Aflezing:

Per 100 g nauwkeurig

Afmeting totaal:

840 x 880 x 55 mm

Afmeting totaal:

840 x 880 x 55 mm

Gewicht:

16 kg

Gewicht:

16 kg

Uitgevoerd met indicator:

Uitgevoerd met indicator:
óf

óf
3705 Basic-E
1 knops uitvoering
* ON/OFF/TARRA

3710 Standaard IP42
5 knops uitvoering
* ON/OFF
* Print
* TARRA
* Zero setting
* Functie (BMI/HOLD)
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óf
2750 Glas
1 knops uitvoering
* ON/OFF/TARRA

3705 Basic
1 knops uitvoering
* ON/OFF/TARRA

2750 Glas
1 knops uitvoering
* ON/OFF/TARRA
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Soehnle Professional
Weegstoelen
7702/7802

Weegstoel Basic
De weegstoel basic is een ideale weegschaal voor de
gewichtscontrole van mensen met een sta- en loopbeperking.
Niet voor niets is dit model een langdurig succes in
ziekenhuizen, zorgcentra en instellingen waar het secuur wegen
van mensen van groot belang is.
•
•
•
•
•
•
•

Zeer stevige constructie
Duidelijke LCD uitlezing
Tarra functie
Automatische uitschakeling
Ergonomische en afwasbare zitting
Opklapbare arm- en voetsteunen
2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met voetrem

Technische gegevens 7702:

Technische gegevens 7802:

IJkklasse:

Medische klasse III

IJkklasse:

Niet geijkt

Voeding:

Netadapter

Voeding:

Netadapter

Weegbereik (max):

Tot 200 kg

Weegbereik (max):

Tot 200 kg

Aflezing 0 - 150 kg:

Per 50 g nauwkeurig

Aflezing 0 - 150 kg:

Per 50 g nauwkeurig

Aflezing 150 - 200 kg:

Per 100 g nauwkeurig

Aflezing 150 - 200 kg:

Per 100 g nauwkeurig

Afmeting totaal:

580 x 1.100 x 930 mm

Afmeting totaal:

580 x 1.100 x 930 mm

Gewicht:

15,8 kg

Gewicht:

15,8 kg

Uitgevoerd met indicator:

Uitgevoerd met indicator:
óf

3705 Basic-E
1 knops uitvoering
* ON/OFF/TARRA

3710 Standaard IP42
5 knops uitvoering
* ON/OFF
* Print
* TARRA
* Zero setting
* Functie (BMI/HOLD)

3700 Basic
1 knops uitvoering
* ON/OFF/TARRA
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Soehnle Professional
Weegstoelen
7771/7871

Weegstoel Comfort
De elektronische weegstoel 7771/7871 is de ideale
weegschaal voor gewichtscontrole van mensen met een
sta- en loopbeperking. Naast eenvoudige bediening zijn hoge
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak de
belangrijkste eigenschappen van deze weegstoel. De weegstoel
heeft een robuust ontwerp, comfortabele zitting en een
ergonomisch design.
•
•
•
•
•
•
•

Duidelijke LCD uitlezing
Tarra functie
USB interface
Automatische uitschakeling
Ergonomische en verwijderbare zitting
Wegklapbare arm- en voetsteunen
5” zwenkwielen met voetrem

Technische gegevens 7771:

Technische gegevens 7871:

IJkklasse:

Medische klasse III

IJkklasse:

Niet geijkt

Voeding:

Netadapter

Voeding:

Netadapter

Weegbereik (max):

Tot 150 kg

Weegbereik (max):

Tot 150 kg

Aflezing:

Per 100 g nauwkeurig

Aflezing:

Per 100 g nauwkeurig

Afmeting totaal:

630 x 890 x 1.040 mm

Afmeting totaal:

630 x 890 x 1.040 mm

Gewicht:

20 kg

Gewicht:

20 kg

Uitgevoerd met indicator:

Uitgevoerd met indicator:
óf

2750 Glas
1 knops uitvoering
* ON/OFF/TARRA
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3710 Standaard IP42
5 knops uitvoering
* ON/OFF
* Print
* TARRA
* Zero setting
* Functie (BMI/HOLD)

3700 Basic
1 knops uitvoering
* ON/OFF/TARRA
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Gerstdijk 2
5704 RG Helmond
Tel: 088-1020200
Fax: 088-1020281

Trulife - Relax Easy
Visco-elastisch
traagschuim

Kenmerken en voordelen
•
•
•
•
•
•
•

Gesegmenteerde FloGel
voor verbeterde vorming

Eenvoudig te gebruiken - Ideaal drukverlagend kussen voor
in het verpleeghuis
Het Easy kussen heeft een laag FloGel tussen een top en
bodemlaag
De combinatie van FloGel en traagschuim biedt effectieve
drukverlaging terwijl de gebruiker comfortabel in het
kussen zakt
Het kussen vormt zich naar de gebruiker waardoor het
contact oppervlak groter is met een verlaagde druk tot
gevolg
De doorzichtige PU coating is eenvoudig te reinigen en
geschikt voor de incontinente gebruiker
Lichtgewicht en eenvoudig mee te nemen
Inclusief hoes

Drukdiagram met Relax
Easy kussen

Technische gegevens:

wheelchair cushions

Inzetgebied:

Medium tot hoog risico op decubitus

Max. gebruikersgewicht:

130 kg

Materiaal hoes:

Polyester stof met een PU coating aan de
buitenkant (volledig waterdicht)

Gewicht:

Min. 1,7 kg / Max. 2,3 kg(1)

Drukdiagram zonder Relax
Easy kussen

(1) Afhankelijk van de afmetingen
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Trulife - Relax Trio
Visco-elastisch
traagschuim

Kenmerken en voordelen
•
•
•
•
•

Koudschuim

•
•
•

Een lichtgewicht kussen met 4 delen FloGel in een
polyurethaan (PU) basis met een visco-elastische
traagschuim bovenlaag
Speciaal vormgegeven voor vorming naar de gebruiker
waardoor het contactoppervlak vergroot en de druk
verlaagd wordt
Voor de gebruiker met een medium risico op drukwonden
Zonder specieke voor- of achterzijde
De doorzichtige PU coating is eenvoudig te reinigen en
geschikt voor de incontinente gebruiker
Lichtgewicht en eenvoudig mee te nemen
Uitermate duurzaam
Inclusief hoes

4 delen drukverlagend
FloGel

Drukdiagram met Relax
Trio kussen

Technische gegevens:

wheelchair cushions

Inzetgebied:

Medium risico op decubitus

Max. gebruikersgewicht:

80 kg

Materiaal hoes:

Polyester stof met een PU coating aan de
buitenkant (volledig waterdicht)

Gewicht:

Min. 1,2 kg / Max. 1,6 kg(1)

Drukdiagram zonder Relax
Trio kussen

(1) Afhankelijk van de afmetingen
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Trulife - Relax Duogel
Kenmerken en voordelen

Drukverlagende
siliconen TruGel

Drukverlagende FloGel

•
•
•
•
•

Traagschuim
laag

•
•
•

De unieke combinatie van TruGel en FloGel gaat uitstekend
samen en biedt optimale ondersteuning en drukverlaging
De combinatie van schuim en gel draagt bij aan een betere
circulatie en gewichtsverdeling
Zowel mediale als laterale ondersteuning voor de
zithouding en de trochanter major
De dijbeen ondersteuning is gevuld met TruGel en het
zitvlak met FloGel. Beide delen zijn ondersteund met een
visco elastisch schuim voor verhoogd comfort en stabiliteit
De doorzichtige PU coating is eenvoudig te reinigen en
geschikt voor de incontinente gebruiker
Lichtgewicht en eenvoudig mee te nemen
Uitermate duurzaam
Inclusief hoes

Anatomisch vormgegeven
koudschuim

Drukdiagram met Relax
Duogel kussen

Technische gegevens:

wheelchair cushions

Inzetgebied:

Hoog risico op decubitus

Max. gebruikersgewicht:

130 kg

Materiaal hoes:

Polyester stof met een PU coating aan de
binnenkant

Gewicht:

Min. 1,3 kg / Max. 3,0 kg(1)

Drukdiagram zonder Relax
Duogel kussen

(1) Afhankelijk van de afmetingen
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Trulife - Relax Gelcell
Kenmerken en voordelen

Drukverlagende
siliconen TruGel

•
•
•
•
•

3 lagen PU folie
(PolyUrethaan)
34 onderling verbonden
luchtcellen

•
•
•
•
•

De unieke combinatie van lucht en gel biedt effectieve
drukverlichting en comfort voor de gebruiker met een
verhoogd risico op decubitus.
Opgebouwd uit 34 onderling verbonden luchtcellen, ieder
bedekt met een laag drukverlagende siliconen TruGel
De werking van lucht in het kussen verhoogd de cappilaire
werking van de huid, waardoor bloedstroom en zuurstof
opname behoud blijven
Gel kussens bieden een betere drukverdeling, hebben een
positieve invloed op de warmteregulatie van de huid en
minimaliseren afschuifkrachten
Wanneer er gewicht op het kussen geplaatst wordt
verdeelt de lucht zich over de verschillende cellen.
Hierdoor wordt het gewicht verdeeld, hetgeen hoge
drukpunten rond de zitbeenderen opheft
Gelcell bestaat uit 3 lagen polyurethaan (PU) folie met een
totale dikte van 1 mm welke een grote duurzaamheid en
sterkte heeft
De doorzichtige PU coating is eenvoudig te reinigen en
geschikt voor de incontinente gebruiker
Lichtgewicht en eenvoudig mee te nemen
Eenvoudig op te blazen en in te stellen
Inclusief hoes en pomp

Drukdiagram met Relax
Gelcell kussen

Technische gegevens:

wheelchair cushions

Inzetgebied:

Hoog risico op decubitus

Max. gebruikersgewicht:

130 kg

Materiaal hoes:

Polyester stof met een PU coating aan de
binnenkant

Gewicht:

Min. 1,4 kg / Max. 1.9 kg(1)

(1) Afhankelijk van de afmetingen
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Drukdiagram zonder Relax
Gelcell kussen
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Trulife - Relax Gelcell G2
Kenmerken en voordelen
Lucht

3 lagen PU folie
(PolyUrethaan)

kame
r

•

Lucht

kame
r

•
•
•
Drukverlagende
siliconen TruGel

•
48 onderling verbonden
luchtcellen

•
•
•
•

De 48 luchtcellen zijn verdeeld over 2 luchtkamers waardoor
de druk in het kussen verschillend ingesteld kan worden
aan twee zijden. Tevens is iedere cel bedekt met een laag
siliconen TruGel
De werking van lucht in het kussen verhoogt de cappilaire
werking van de huid, waardoor bloedstroom en zuurstof
opname behoud blijven
Gel kussens bieden een betere drukverdeling, hebben een
positieve invloed op de warmteregulatie van de huid en
minimaliseren afschuifkrachten
Door de contour vorm aan de achterzijde van het kussen
is het G2 kussen uitermate geschikt als drukverlagend en
positionerings kussen
Wanneer er gewicht op het kussen geplaatst wordt verdeelt
de lucht zich over de verschillende cellen. Hierdoor wordt
het gewicht verdeeld, hetgeen hoge drukpunten rond de
zitbeenderen opheft
De doorzichtige PU coating is eenvoudig te reinigen en
geschikt voor de incontinente gebruiker
Lichtgewicht en eenvoudig mee te nemen
Eenvoudig op te blazen en in te stellen
Inclusief hoes en pomp

Drukdiagram met Relax
Gelcell G2 kussen

Technische gegevens:

wheelchair cushions

Inzetgebied:

Hoog risico op decubitus

Max. gebruikersgewicht:

130 kg

Materiaal hoes:

Polyester stof met een PU coating aan de
binnenkant

Gewicht:

Min. 1,3 kg / Max. 1,6 kg(1)

(1) Afhankelijk van de afmetingen
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Drukdiagram zonder Relax
Gelcell G2 kussen
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Vela - Tango Basis

Uiterst stabiele trippel-/werkstoel
Met de Tango Basis trippelstoel kunt u zich in huis of op het
werk zittend verplaatsen. De trippelstoel wordt voort bewogen
door met de voeten op de vloer ‘trippel’-bewegingen te maken
waardoor u maximale bewegingsruimte en mobiliteit heeft.
U kunt uw werkzaamheden weer uitvoeren en heeft bij het
bewegen de handen vrij.
Verstelmogelijkheden
Dankzij de met gasveer bediende hoogteverstelling is de
zithoogte eenvoudig in te stellen. Dit betekent te allen tijde
een ergonomisch verantwoorde zithouding ten opzichte van
het werkoppervlak. Daarnaast kan de rugleuning in grote mate
worden versteld. De individuele verstellingen zijn ergonomisch
verantwoord en bieden u de zitoplossing voor langdurig zitten.

Comfort
De stoelen in de VELA Tango reeks zijn ontwikkeld met het oog
op comfort en ergonomie.
De unieke lumbaalsteun volgt de natuurlijke kromming van de
wervelkolom waardoor de rugleuning in een correcte positie
geplaatst kan worden. De zitting is voorzien van een stevig
kussen, die dankzij de speciaal ontwikkelde schuimzones zorgt
voor een optimaal zitcomfort.
Veiligheid en mobiliteit
De stoel is dankzij de soepele wielen en de grote ruimte
daartussen eenvoudig te verplaatsen. De stabiele basis en de
centrale rem voorkomen dat de stoel zich ongewenst beweegt
en maken het in en uit de stoel komen uiterst gemakkelijk en
veilig.
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Vela - Tango Basis
Standaard uitvoering:

Opties:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tango 50TG frame
19B zitmechanisme
2x 100 mm en 2x 100 mm ‘Soft-lock‘ zwenkwielen
Zithoogte 41-56 cm
Hoogteverstelling met Sigma greep links
Gasveercompressie 350 N
Y zitting
Y rugleuning
Rugverstelling met Sigma greep rechts
Bekleding Phoenix blauw
Uni-Flex rem
Armsteun rechts 310 mm met PU armlegger 9x30 cm
Armsteun links 310 mm met PU armlegger 9x30 cm
Opklapbare voetsteun

Zithoogte 45-60 cm
CY zitting
CY rugleuning
Armsteun rechts 410 mm met PU armlegger 9x30 cm
Armsteun rechts 410 mm met PU armlegger 9x30 cm

Technische gegevens:
Zithoogte:

40 - 55 cm

45 - 60 cm

Zitting:

44 x 44 cm

47 x 49 cm

Zitdiepte:

37 - 44 cm

Rugleuning:

37 x 30 cm

Rughoekverstelling:

-10 ⁰ - +13 ⁰

Armsteunhoogte:

0 - 24 cm

Armsteunbreedte:

37 - 51 cm

Bediening:

Rechts

Gewicht:

20 kg

Max. gebruikersgewicht:

125 kg
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Vela - Tango Gasveer
Uiterst stabiele trippel-/werkstoel

Met de Tango Gasveer trippel- en werkstoel kan de gebruiker
zich eenvoudig in huis of op het werk zittend verplaatsen.
De trippelstoel wordt voort bewogen door met de voeten op
de vloer ‘trippel’-bewegingen te maken. Door de compacte
afmetingen is de Tango Gasveer goed in kleinere ruimtes te
gebruiken.
Verstelmogelijkheden
De trippelstoel is voorzien van een gasveer hoog-laag
verstelling waarmee gemakkelijk de juiste werkhoogte kan
worden ingesteld. De stoel is daarnaast standaard voorzien
van een zitting rotatie, zithoek-, rughoek-, armsteunhoogte- en
armsteunbreedte instelling. De hendels zijn voorzien van goed
bereikbare grepen waarop de functie duidelijk staat aangegeven.
Door de vele instelmogelijkheden is de stoel naar iedere
individuele behoefte aan te passen.

Comfort
De stoelen in de VELA Tango reeks zijn ontwikkeld met het oog
op comfort en ergonomie.
De unieke lumbaalsteun volgt de natuurlijke kromming van de
wervelkolom waardoor de rugleuning in een correcte positie
geplaatst kan worden en de bewegingsvrijheid van de schouders
optimaal blijft. De zitting is voorzien van een stevig kussen,
die dankzij de speciaal ontwikkelde schuimzones zorgt voor
ondersteuning en optimaal zitcomfort.
Veiligheid en mobiliteit
De stoel is dankzij de soepele wielen en de grote ruimte
daartussen eenvoudig te verplaatsen. De stabiele basis en de
centrale rem voorkomen dat de stoel zich ongewenst beweegt
en maken het in en uit de stoel komen uiterst gemakkelijk en
veilig.
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Vela - Tango Gasveer
Standaard uitvoering:

Opties:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Tango 100 combiframe
21.2 zitmechanisme
2x 100 mm en 2x 100 mm ‘Soft-lock‘ zwenkwielen
Zithoogte 42-57 cm
Hoogteverstelling met Sigma greep rechts
Gasveercompressie 350 N
Zithoekverstelling met Sigma greep rechts
Zitting rotatie met Sigma greep links
Y zitting
Y rugleuning
Rugverstelling met Sigma greep rechts
Bekleding Phoenix zwart
Uni-Flex rem
Armsteun rechts in hoogte en breedte verstelbaar 410 mm
met ergonomische PU armlegger 9x30 cm
Armsteun links in hoogte en breedte verstelbaar 410 mm
met ergonomische PU armlegger 9x30 cm
Opklapbare voetsteun met ondersteuningsbeugel

Keuze uit diverse zithoogtes
Hoogteverstelling met Sigma greep links
Gasveercompressie 500 N
Zithoekverstelling met Sigma greep links
Zitting rotatie met Sigma greep rechts
Keuze uit diverse soorten en maten zittingen
Keuze uit diverse soorten en maten rugleuningen
Rugverstelling met Sigma greep links
Keuze uit diverse soorten en kleuren bekleding
Keuze uit diverse soorten remmen
Keuze uit diverse soorten armleggers
Keuze uit diverse soorten beensteunen
Hoofdsteun
Keuze uit diverse soorten en maten lichaamsondersteuning

Technische gegevens:
Zithoogte:

Kolom 100 mm

Kolom 150 mm

Kolom 200 mm

Dikgedrukt is standaard

38 - 48 cm

40 - 55 cm

47 - 67 cm

		
42 - 57 cm
		

47 - 62 cm

		

52 - 67 cm

Zitting:

44 x 44 cm

Zitdiepte:

33 - 49 cm

Rugleuning:

37 x 30 cm

Rughoekverstelling:

-10⁰ / +13⁰

Rotatie:

360⁰

Armsteunhoogte:

0 - 24 cm

Armsteunbreedte:

37 - 51 cm

Bediening:

Rechts / Links

Gewicht:

23 kg

Max. gebruikersgewicht:

160 kg
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Vela - Tango Elektrisch
Uiterst stabiele trippel-/werkstoel

Met de Tango Elektrisch trippel- en werkstoel kan de gebruiker
zich eenvoudig in huis of op het werk zittend verplaatsen. De
trippelstoel wordt voort bewogen door met de voeten op de
vloer ‘trippel’-bewegingen te maken waardoor u maximale
bewegingsruimte en mobiliteit heeft. Door de compacte
afmetingen is de Tango Elektrisch gemakkelijk in kleinere ruimtes
te gebruiken.
Verstelmogelijkheden
De Tango Elektrisch is voorzien van een elektrische hoog-laag
verstelling waarmee gemakkelijk de juiste werkhoogte kan
worden ingesteld. De stoel is daarnaast standaard voorzien van
een zithoek-, rughoek-, armsteunhoogte- en armsteunbreedte
instelling. De hendels zijn voorzien van goed bereikbare grepen
waarop de functie duidelijk staat aangegeven. Door de vele
instelmogelijkheden is de stoel naar iedere individuele behoefte
aan te passen.

Comfort
De stoelen in de VELA Tango reeks zijn ontwikkeld met het oog
op comfort en ergonomie.
De unieke lumbaalsteun volgt de natuurlijke kromming van de
wervelkolom waardoor de rugleuning in een correcte positie
geplaatst kan worden en de bewegingsvrijheid van de schouders
optimaal blijft. De zitting is voorzien van een stevig kussen,
die dankzij de speciaal ontwikkelde schuimzones zorgt voor
ondersteuning en optimaal zitcomfort.
Veiligheid en mobiliteit
De stoel is dankzij de soepele wielen en de grote ruimte
daartussen eenvoudig te verplaatsen. De stabiele basis en de
centrale rem voorkomen dat de stoel zich ongewenst beweegt
en maken het in en uit de stoel komen uiterst gemakkelijk en
veilig.
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Vela - Tango Elektrisch
Standaard uitvoering:

Opties:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tango 100 combiframe
21.2 zitmechanisme
2x 100 mm en 2x 100 mm ‘Soft-lock‘ zwenkwielen
Inclusief accu en oplader
Zithoogte 42-62 cm
Bediening elektrische hoog-laag verstelling in armsteun links
en rechts
Zithoekverstelling met Sigma greep rechts
CY zitting
CY rugleuning
Rugverstelling met Sigma greep rechts
Bekleding Phoenix zwart
Uni-Flex rem
Armsteun rechts in hoogte en breedte verstelbaar 410 mm
met ergonomische PU armlegger 9x30 cm
Armsteun links in hoogte en breedte verstelbaar 410 mm
met ergonomische PU armlegger 9x30 cm
Opklapbare voetsteun met ondersteuningsbeugel

Keuze uit diverse zithoogtes
Zithoekverstelling met Sigma greep links
Keuze uit diverse soorten en maten zittingen
Keuze uit diverse soorten en maten rugleuningen
Rugverstelling met Sigma greep links
Keuze uit diverse soorten en kleuren bekleding
Keuze uit diverse soorten remmen
Keuze uit diverse soorten armleggers
Keuze uit diverse soorten beensteunen
Hoofdsteun
Keuze uit diverse soorten en maten lichaamsondersteuning

Technische gegevens:
Zithoogte:

Kolom 200 mm

Kolom 300 mm

Dikgedrukt is standaard

40 - 60 cm

45 - 75 cm

42 - 62 cm

47 - 77 cm

44 - 64 cm

49 - 79 cm

46 - 66 cm

51 - 81 cm

Zitting:

47 x 49 cm

Zitdiepte:

33 - 49 cm

Rugleuning:

43 x 45 cm

Rughoekverstelling:

-10⁰ / +13⁰

Rotatie:

360⁰

Armsteunhoogte:

0 - 24 cm

Armsteunbreedte:

37 - 51 cm

Bediening:

Rechts / Links

Gewicht:

28 kg

Max. gebruikersgewicht:

160 kg
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Vela - Tango HD Gasveer

Een robuuste trippel- en werkstoel voor de zwaardere gebruiker
Met de robuuste Tango HD Gasveer trippel- en werkstoel kan de
zwaardere gebruiker zich in huis of op het werk makkelijk zittend
verplaatsen. De trippelstoel wordt voort bewogen door met de
voeten op de vloer ‘trippel’-bewegingen te maken.
Verstelmogelijkheden
De Tango HD Gasveer is voorzien van een gasveer aangedreven
hoog-laag verstelling waarmee gemakkelijk de juiste werkhoogte
kan worden ingesteld. De stoel is daarnaast standaard voorzien
van een armsteunhoogte- en armsteunbreedte instelling. Door
deze instelmogelijkheden is de stoel geschikt voor een grote
groep gebruikers.

Comfort
De ergonomisch gevormde rug en zitting bieden een uitstekend
zitcomfort en ondersteuning. Om de beste zithouding te
bereiken kan op aanvraag een zitting en rugleuning op maat
worden gemaakt.
Veiligheid en mobiliteit
De stoel is dankzij de soepele wielen en de ruimte daartussen
eenvoudig te verplaatsen. De armleggers blokkeren automatisch
zelfs als deze niet volledig zijn vastgezet met de verstelknop.
De stabiele basis en de centrale rem voorkomen dat de stoel
zich ongewenst beweegt en maken het in en uit de stoel komen
uiterst gemakkelijk en veilig.
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Vela - Tango HD Gasveer
Standaard uitvoering:

Opties:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Tango 300 x-frame
200-3 zitmechanisme
2x 100 mm en 2x 100 mm ‘Soft-lock‘ zwenkwielen
Zithoogte 44-59 cm
Hoogteverstelling met verlengde Alpha hendel rechts
XXX zitting
Rugsteun HD 200, 515 mm
CX rugleuning
Bekleding Phoenix zwart
Uni-Flex rem
Armsteun rechts in hoogte en breedte verstelbaar 320 mm
met PU armlegger 7x35 cm
Armsteun links in hoogte en breedte verstelbaar 320 mm
met PU armlegger 7x35 cm

Vaste zithoogte
Hoogteverstelling met verlengde Alpha hendel links
CX zitting
Keuze uit diverse lengtes rugsteunen
Keuze uit diverse soorten en maten rugleuningen
Keuze uit diverse kleuren bekleding
Zonder armsteunen

Technische gegevens:
Zithoogte:

44 - 59 cm

Zitting:

58 x 48 cm

Rugleuning:

38 x 43 cm

Bediening:

Rechts / Links

Gewicht:

32 kg

Max. gebruikersgewicht:

175 kg (gasveer)
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200 kg (vaste hoogte)

Eureva B.V.
Gerstdijk 2
5704 RG Helmond
Tel: 088-1020200
Fax: 088-1020281

Vela - Tango HD Elektrisch

Een robuuste trippel- en werkstoel voor de zwaardere gebruiker
Met de robuuste Tango HD Elektrisch trippel- en werkstoel kan
de zwaardere gebruiker zich in huis of op het werk makkelijk
zittend verplaatsen. De trippelstoel wordt voort bewogen door
met de voeten op de vloer ‘trippel’-bewegingen te maken.
Verstelmogelijkheden
De Tango HD Elektrisch is voorzien van een elektrische hooglaag verstelling waarmee gemakkelijk de juiste werkhoogte kan
worden ingesteld. De stoel is daarnaast standaard voorzien van
van een armsteunhoogte- en armsteunbreedte instelling. Door
deze instelmogelijkheden is de stoel geschikt voor een grote
groep gebruikers.

Comfort
De ergonomisch gevormde rug en zitting bieden een uitstekend
zitcomfort en ondersteuning. Om de beste zithouding te
bereiken kan op aanvraag een zitting en rugleuning op maat
worden gemaakt.
Veiligheid en mobiliteit
De stoel is dankzij de soepele wielen en de ruimte daartussen
eenvoudig te verplaatsen. De armleggers blokkeren automatisch
zelfs als deze niet volledig zijn vastgezet met de verstelknop.
De stabiele basis en de centrale rem voorkomen dat de stoel
zich ongewenst beweegt en maken het in en uit de stoel komen
uiterst gemakkelijk en veilig.
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Vela - Tango HD Elektrisch
Standaard uitvoering:

Opties:

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tango 300 x-frame
200-3 zitmechanisme
2x 100 mm en 2x 100 mm ‘Soft-lock‘ zwenkwielen
Inclusief accu en oplader
Zithoogte 42-57 cm
Bediening elektrische hoog-laag verstelling aan binnenzijde
armsteun rechts
XXX zitting
Rugsteun HD 200, 515 mm
CX rugleuning
Bekleding Phoenix zwart
Uni-Flex rem
Armsteun rechts in hoogte en breedte verstelbaar 320 mm
met PU armlegger 7x35 cm
Armsteun links in hoogte en breedte verstelbaar 320 mm
met PU armlegger 7x35 cm

•
•
•
•
•

Zithoogte 49-69 cm
Bediening elektrische hoog-laag verstelling aan binnenzijde
armsteun links
CX zitting
Keuze uit diverse lengtes rugsteunen
Keuze uit diverse soorten en maten rugleuningen
Keuze uit diverse kleuren bekleding
Zonder armsteunen

Technische gegevens:
Zithoogte:

Kolom 150 mm

Kolom 200 mm

Dikgedrukt is standaard

42 - 57 cm

49 - 69 cm

Zitting:

58 x 48 cm

Rugleuning:

38 x 43 cm

Bediening:

Rechts / Links

Gewicht:

43 kg

Max. gebruikersgewicht:

200 kg
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Vela - Tango Kids Gasveer

Moderne trippel- en werkstoel voor kinderen en tieners
De Tango Kids Gasveer is een moderne en flexibiele stoel voor
kinderen en tieners met een beperkte mobiliteit. De stoel is
geschikt voor gebruik op school en thuis, bijvoorbeeld in de
keuken, aan de eettafel, of aan een bureau. De Tango Kids
Gasveer combineert de basis van de VELA Tango met het
zitsysteem van de VELA Hip Hop.
Verstelmogelijkheden
De trippelstoel is voorzien van een gasveer hoog-laag
verstelling waarmee gemakkelijk de juiste werkhoogte kan
worden ingesteld. Met de unieke rugsteun kan de hoek van
de rugleuning worden aangepast, dit maakt het mogelijk de
zitdiepte aan te passen naar de grootte van het kind. Wanneer
de maximale zitdiepte is bereikt kan er simpelweg een grotere
zitting en rugleuning worden besteld. De hendels zijn voorzien
van goed bereikbare grepen waarop de functie duidelijk staat
aangegeven.

Comfort
De stoelen in de VELA Tango reeks zijn ontwikkeld met het oog
op comfort en ergonomie. De zitting en rugleuning hebben de
juiste vorm en zachtheid om optimale stabiliteit, ondersteuning
en comfort te waarborgen.
Veiligheid en mobiliteit
De stabiele basis en de centrale rem voorkomen dat de stoel
zich ongewenst beweegt en maken het in en uit de stoel komen
uiterst gemakkelijk en veilig. De stoel is dankzij de soepele
wielen en de grote ruimte daartussen eenvoudig te verplaatsen.
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Vela - Tango Kids Gasveer
Standaard uitvoering:

Opties:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Tango 100 combiframe
42 zitmechanisme
2x 100 mm en 2x 100 mm ‘Soft-lock‘ zwenkwielen
Zithoogte 42 - 57 cm
Hoogteverstelling met Sigma greep rechts
Gasveercompressie 350 N
Zithoekverstelling met Sigma greep rechts
Zitting rotatie met Sigma greep links
E3 zitting
E3 rugleuning
Rugverstelling met Sigma greep rechts
Bekleding Mionetta zwart
Uni-Flex rem
Armsteun rechts in hoogte en breedte verstelbaar 310 mm
met ergonomische PU armlegger 8x26 cm
Armsteun rechts in hoogte en breedte verstelbaar 310 mm
met ergonomische PU armlegger 8x26 cm
S-voetenplaat

Keuze uit diverse zithoogtes
Hoogteverstelling met Sigma greep links
Zithoekverstelling met Sigma greep links
Zitting rotatie met Sigma greep rechts
Keuze uit diverse soorten en maten zittingen
Keuze uit diverse soorten en maten rugleuningen
Rugverstelling met Sigma greep links
Keuze uit diverse soorten remmen
Keuze uit diverse soorten armsteunen
Keuze uit diverse soorten beensteunen
4x 100 mm ‘Soft-lock‘ zwenkwielen
Keuze uit diverse soorten voetondersteuning
Keuze uit diverse soorten en maten lichaamsondersteuning
Hoofdsteun
Duwbeugel
Werkblad

Technische gegevens:
Zithoogte:

Kolom 100 mm

Kolom 150 mm

Kolom 200 mm

Dikgedrukt is standaard

38 - 48 cm

40 - 55 cm

47 - 67 cm

		
42 - 57 cm
		

47 - 62 cm

		

52 - 67 cm

Zitting:

36 x 43 cm

Zitdiepte:

35 - 43 cm

Rugleuning:

28 x 35 cm

Rughoekverstelling:

-15⁰ / +12⁰

Armsteunhoogte:

0 - 24 cm

Armsteunbreedte:

31 - 40 cm

Bediening:

Rechts / Links

Gewicht:

23 kg

Max. gebruikersgewicht:

80 kg
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Vela - Tango Kids Elektrisch

Moderne trippel- en werkstoel voor kinderen en tieners
De Tango Kids Elektrisch is een moderne en flexibiele stoel
voor kinderen en tieners met een beperkte mobiliteit. De stoel
is geschikt voor gebruik op school en thuis, bijvoorbeeld in
de keuken, aan de eettafel, of aan een bureau. De Tango Kids
Elektrisch combineert de basis van de VELA Tango met het
zitsysteem van de VELA Hip Hop.
Verstelmogelijkheden
De trippelstoel is voorzien van een elektrische hoog-laag
verstelling waarmee gemakkelijk de juiste werkhoogte kan
worden ingesteld. Met de unieke rugsteun kan de hoek van
de rugleuning worden aangepast, dit maakt het mogelijk de
zitdiepte aan te passen naar de grootte van het kind. Wanneer
de maximale zitdiepte is bereikt kan er een grotere zitting en
rugleuning worden besteld. De hendels zijn voorzien van goed
bereikbare grepen waarop de functie duidelijk staat aangegeven.

Comfort
De stoelen in de VELA Tango reeks zijn ontwikkeld met het oog
op comfort en ergonomie. De zitting en rugleuning hebben de
juiste vorm en zachtheid om optimale stabiliteit, ondersteuning
en comfort te waarborgen.
Veiligheid en mobiliteit
De stabiele basis en de centrale rem voorkomen dat de stoel
zich ongewenst beweegt en maken het in en uit de stoel komen
uiterst gemakkelijk en veilig. De stoel is dankzij de soepele
wielen en de grote ruimte daartussen eenvoudig te verplaatsen.
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Vela - Tango Kids Elektrisch
Standaard uitvoering:

Opties:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Tango 100 combiframe
42 zitmechanisme
2x 100 mm en 2x 100 mm ‘Soft-lock‘ zwenkwielen
Zithoogte 42 - 62 cm
2-functie bediening elektrische hoog-laag verstelling rechts
Zithoekverstelling met Sigma greep rechts
E3 zitting
E3 rugleuning
Rugverstelling met Sigma greep rechts
Bekleding Mionetta zwart
Uni-Flex rem
Armsteun rechts in hoogte en breedte verstelbaar 310 mm
met ergonomische PU armlegger 8x26 cm
Armsteun rechts in hoogte en breedte verstelbaar 310 mm
met ergonomische PU armlegger 8x26 cm
S-voetenplaat

Keuze uit diverse zithoogtes
2-functie bediening elektrische hoog-laag verstelling links
Zithoekverstelling met Sigma greep links
Keuze uit diverse soorten en maten zittingen
Keuze uit diverse soorten en maten rugleuningen
Rugverstelling met Sigma greep links
Keuze uit diverse soorten remmen
Keuze uit diverse soorten armsteunen
Keuze uit diverse soorten beensteunen
4x 100 mm ‘Soft-lock‘ zwenkwielen
Keuze uit diverse soorten voetondersteuning
Keuze uit diverse soorten en maten lichaamsondersteuning
Hoofdsteun
Duwbeugel
Werkblad

Technische gegevens:
Zithoogte:

Kolom 200 mm

Kolom 300 mm

Dikgedrukt is standaard

40 - 60 cm

45 - 75 cm

42 - 62 cm

47 - 77 cm

44 - 64 cm

49 - 79 cm

46 - 66 cm

51 - 81 cm

Zitting:

36 x 43 cm

Zitdiepte:

35 - 43 cm

Rugleuning:

28 x 35 cm

Rughoekverstelling:

-15⁰ / +12⁰

Armsteunhoogte:

0 - 24 cm

Armsteunbreedte:

31 - 40 cm

Lengte voetenplaat:

27 - 43 cm

Bediening:

Rechts / Links

Gewicht:

29 kg

Max. gebruikersgewicht:

80 kg
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Vela - Blues 100

Elektrische binnenrolstoel met minimale afmetingen
De Blues 100 is een kleine, compacte elektrische binnenrolstoel
voor actieve volwassenen en kinderen met een beperkte
mobiliteit. De rolstoel kan binnenshuis, op school of op het
het werk worden gebruikt.
Verstelmogelijkheden
De Blues 100 wordt standaard geleverd met een mechanisch in
hoogte verstelbare bureaustoel zitting, rugleuning, in hoogte en
breedte verstelbare armleuningen en swing away beensteunen.
U heeft de mogelijkheid om vanuit de standaard modellen de
rug, zitting en beensteunen van de VELA Blues serie eenvoudig
aan te passen aan uw persoonlijke wensen.

Comfort
De zitting is voorzien van een stevig kussen, die dankzij de
speciaal ontwikkelde schuimzones zorgt voor ondersteuning
en optimaal zitcomfort. Voor nog meer zitcomfort en steun
kan de stoel optioneel worden uitgerust met een CY zitting
en rugleuning. De unieke lumbaalsteun volgt de natuurlijke
kromming van de wervelkolom waardoor de rugleuning in een
correcte positie geplaatst kan worden en de bewegingsvrijheid
van de schouders optimaal blijft. De stuurkast is gemonteerd
op een beweegbare arm en is hierdoor gemakkelijk zijwaarts te
bewegen.
Veiligheid en mobiliteit
De stoel is gemaakt om de gebruiker een maximale aan
mobiliteit te geven. Door zijn compacte design is de Blues 100
ideaal te manoeuvreren in kleine ruimtes.
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Vela - Blues 100
Standaard uitvoering:

Opties:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Blues 100 onderstel met mechanische hoog-laag verstelling
Mechanisch in hoogte en hoek verstelbare rugleuning
In hoogte en breedte verstelbare armleuningen
Volschuim armleggers 7 x 26 cm
Wegzwenkbare en afneembare beensteunen type E
Achterwielaandrijving
Stuurkast rechts
Y zitting
Y rugleuning
Bekleding Phoenix zwart

Elektrisch hoog-laag verstelling
Stuurkast links
Comfort uitvoering (CY zitting en CY rugleuning)
Opklapbare armsteunen
Comfort beensteunen
Opklapbare S-voetenplaat

Technische gegevens:
Constructie
Aandrijfmotoren:

2 x 24V

Rem:

24 V DC Elektromagnetisch

Accu’s:

2x 22 Ah

Oplader:

220-230V/24 V 8A

Aandrijfwielen:

200 x 50 mm massief

Zwenkwielen voor:

175 x 40 mm massief

Afmetingen
Zithoogte:

50 - 70 cm

Zitting:

44 x 44 cm

Rugleuning:

37 x 30

Rughoekverstelling:

-15⁰ / +12⁰

Grond speling:

3,5 - 4,0 cm

Breedte onderstel:

56 cm

Gewicht:

65 kg

Max. gebruikersgewicht:

110 kg

Rijeigenschappen
Max. snelheid:

4,3 km/h

Bereik tot:

19 km

Max. hellingshoek:

12⁰

Opstakelhoogte:

3,5 cm

Draai radius:

65 cm
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Vela - Blues 300

Compacte elektrische rolstoel voor zowel binnenshuis als buitenshuis
De Blues 300 is een compacte, elektrische rolstoel voor
actieve volwassenen met beperkte mobiliteit. De rolstoel kan
binnenshuis, op school of op het het werk en buitenshuis, voor
korte uitjes op een vlakke ondergrond worden gebruikt.
Verstelmogelijkheden
De Blues 300 is de enige elektrische rolstoel met een
360° draaibare zitunit en gecombineerde voorwiel- en
achterwielaandrijving. De zitunit is met behulp van een
hendel eenvoudig te draaien waardoor je zonder de stoel te
verplaatsen toch heen en weer gedraaid kan worden. De stoel
is standaard uitgerust met een in hoogte verstelbare zitting, in
hoek verstelbare rugleuning en in hoogte en breedte verstelbare
armleuningen. Dankzij een breed scala aan opties en accessoires
kan de stoel aan de behoefte van de individuele gebruiker
worden aangepast.

Comfort
De stoel wordt geleverd met een SW comfortabele zitting en
rugleuning in een reeks van van 35 cm tot 50 cm breed. Het
zitframe kan worden aangepast aan de breedte van de zitting,
waardoor de stoel gemakkelijk kan worden omgebouwd. De
stuurkast is gemonteerd op een beweegbare arm en is hierdoor
gemakkelijk zijwaarts te bewegen.
Veiligheid en mobiliteit
Doordat de Blues 300 is uitgerust met een draaibare zitunit kan
de stoel als voor- of achterwiel aangedreven rolstoel gebruikt
worden waardoor de draaicircel kan worden aangepast. De stoel
is gemaakt om de gebruiker een maximum aan mobiliteit te
geven, thuis of op het werk. De Blues 300 is volgens VELA’s hoge
kwaliteitsnormen geproduceerd en voldoet aan alle gestelde
eisen.
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Vela - Blues 300
Standaard uitvoering:

Opties:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Blues 300 onderstel met mechanische hoog-laag verstelling
Mechanische rughoekverstelling
Zittingrotatie voor omschakeling van voorwiel- naar
achterwielaandrijving
In hoogte en breedte verstelbare armleuningen
Armlegger type A 7 x 44 cm
Stuurkast rechts
SW zitting 45x50 cm
SW rugleuning 45x50-60 cm
Kleur kap zilvergrijs metallic
Opklapbare aluminium voetplaten
Bekleding Zoom 12 zwart

Elektrisch hoog-laag verstelling
Stuurkast links
Keuze uit diverse breedtes SW zittingen en rugleuningen
Rughoekverstelling met gasveer of elektrisch
Keuze uit diverse kleuren kappen
Keuze uit diverse soorten armleggers
Keuze uit diverse soorten beensteunen
Keuze uit diverse soorten hoofdsteunen
Taxi-fixatie set

Technische gegevens:
Constructie
Aandrijfmotoren:

2 x 180W 24V

Rem:

24 V DC Elektromagnetisch

Accu’s:

2x 12V 33 Ah

Oplader:

220 - 230V/24V 8A

Aandrijfwielen:

260 x 85 mm (10”) flexell

Zwenkwielen voor:

200 x 50 mm (8”) flexell

Afmetingen
Zithoogte:

48 - 68 cm

Zitting:

45 x 50 cm

Rugleuning:

45 x 50-60 cm

Rughoekverstelling:

90⁰ / 114⁰

Grond speling:

5 cm

Breedte onderstel:

61 cm

Gewicht:

77 kg

Max. gebruikersgewicht:

125 kg

Rijeigenschappen
Max. snelheid:

8 km/h

Bereik tot:

22 km

Max. hellingshoek:

12⁰

Opstakelhoogte:

4 cm

Draai radius:

53 cm
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Conform - Luchtkussens
Product informatie
Conform® luchtkussens zijn vervaardigd van natuurrubber.
Enkel het puurste rubber (24-015 NR groen) wordt gebruikt
voor de productie van de luchtkussens. De gebruikte kwaliteit
rubber is vrij van allergenen en voldoet aan alle eisen
omtrent medische producten.
De luchtkussens zijn leverbaar in verschillende afmetingen en
worden ingezet vanaf profylaxe fase tot decubitus wonden
(Graad III/IV – Let op: Bij graad IV wordt zitten afgeraden).
Ze bieden het hoogste zit-comfort, beperken het risico van
drukwonden en kunnen therapeutisch ingezet worden bij
bestaande huidproblemen. De hoge elasticiteit resulteert in
drukverlaging; cappilairen kunnen hierdoor beter worden
doorbloedt.
Maximaal gebruikersgewicht 160 kg
Conform® luchtkussens worden standaard geleverd met
een vuurvertragende katoen/lycra-stretch hoes met een
anti-slip basis. De hoeken van de kussens zijn uitgerust met
geïntegreerde metalen ogen ten behoeve van het gebruik van
fixatie-materialen.
Instructies voor het gebruik
De luchtkussens worden geleverd met een handpomp. Sluit de handpomp aan op het ventiel
van de op te blazen luchtkamer (Afhankelijk van het type kussen zijn meerdere luchtkamers mogelijk). Open het ventiel door deze tegen de klok in te draaien. Pomp het kussen op tot deze bol
komt te staan. Sluit het ventiel door deze met de klok mee te draaien.
Laat de gebruiker plaats nemen op het kussen en draai het ventiel open zodat er lucht kan ontsnappen. Sluit het ventiel wanneer de gebruiker comfortabel in het kussen is gezakt, maar deze
niet met de zitbeenderen de onderzijde van het kussen kan raken.
Er wordt aangeraden een afstand van 2cm te houden tussen het laagste zitpunt (doorgaans tuberositas ischiadicus) en de onderzijde van het kussen. Wanneer het mogelijk is een hand tussen
het laagste zitpunt en de onderzijde van het kussen te krijgen is het kussen goed ingesteld.
Reiniging en onderhoud
Zowel Conform® luchtkussens als hoezen kunnen gewassen worden op 40°C - 60°C. Machinaal
wassen van het kussen is mogelijk op 30°C - 40°C (zonder centrifugeer programma). Controleer
voor het wassen altijd of de ventielen gesloten zijn!
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