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Kleine handgreep, groot effect
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Controller zonder kabel 
of batterij

Opsta- en 
mobilisatiehulp

Eenvoudige bedbediening 
voor de bewoner

Individueel aan te passen 
op iedere bewoner

Het belangrijkste doel in de intramurale ouderenzorg is het behouden en verbeteren van de 
mobiliteit van de bewoners. Bij mobielere bewoners is het risico op vallen kleiner, bijbehorende
aandoeningen zoals doorligwonden worden voorkomen en de gezondheidstoestand blijft 
optimaal. Zo groeit het gevoel van eigenwaarde van de bewoner en zelfstandig leven wordt 
minder beperkt. 

SafeLift kan heel eenvoudig worden bediend, zodat de bewoner zijn bed zelfstandig van positie 
kan veranderen en in de voor hem optimale mobilisatiepositie kan brengen. Bovendien kan hij 
bij het opstaan op de SafeLift-greep leunen. Hierdoor wordt de zelfmobilisatie van de bewoner 
bevorderd, hoeft het personeel minder vaak te worden opgeroepen om het bed te verstellen en 
wordt het verplegend personeel ontlast.
 

Mobiliteit verbeteren en behouden
SafeLift | Revolutionaire bedbediening voor de bewoner

Foto: René Schwerdtel, model: Friedhelm Adorf *1943 | Foto Cover (Portrait): Jim Rakete, model: Ernst Stratmann *1933 
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Eenvoudige bedbediening & veilige mobilisatie
SafeLift | Productvoordelen op een rijtje

Verstelknoppen voor 
bedhoogte en rugleuning
alleen de functies die de bewoner  
echt nodig heeft

Grote knoppen
voelbaar en fluorescerend

Vaste positie op een  
SafeFree®-bedhek 
daardoor snel te vinden

GO-knop 
om te voorkomen dat het bed 
onbedoeld van positie verandert

360° draaibaar 
en flexibel verschuifbaar op het 
SafeFree®-bedhek

Ergonomisch design  
geschikt voor elk type hand en de 
bedieningsknoppen zijn makkelijk te bereiken

Hoge stabiliteit  
zorgt voor goede ondersteuning 
bij het opstaan
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Mobilisatie-  
en opstahulp

De bewoner kan zijn bed 
zelfstandig in een optimale 
uitstappositie brengen en 
op de SafeLift leunen.

Automatisch 
nachtlicht

en fluorescerende knoppen 
voor een betere oriëntatie
in het donker.

Geen kabels 
en batterijen

Dankzij gevestigde draadloze 
technologie heeft de SafeLift-greep 
geen storingsgevoelige kabels.
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SafeLift – kleine handgreep, groot effect
Meerwaarde voor bewoners, verplegend personeel en management

Mobilisatie en
zelfstandigheid 

•  Voor de bewoner bereikbaar vanuit 
 een liggende positie, individueel 
 positioneerbaar en bruikbaar als steun
•  Valpreventie – geen struikelgevaar  

door los hangende kabels
•  Positie van de SafeLift-greep  

individueel per bewoner instelbaar
•  Geschikt voor rechts- en linkshandigen  

en voor zowel links als rechts uit 
 bed stappen
•  Automatisch nachtlicht zorgt voor  

betere oriëntatie in het donker

Flexibiliteit en
efficiëntie

•  Lage vervolgkosten – geen storings-
 gevoelige kabels en geen batterij
•  De SafeLift-greep kan zonder gereed-
 schap op ieder SafeFree®-bedhek 
 worden aangebracht
• Kan onafhankelijk van het model 
 bed worden gebruikt
•  Compatibel met het beduitstaphulp-
 systeem SafeSense®

•  Kan achteraf worden gemonteerd 
 op alle verpleegbedden van wissner-
 bosserhoff met SafeFree®-bedhekken

Bevordert mobiliteit en ontlast 
verpleging volgens de norm  
van experts

•  Bevordert mobiliteit en zelfstandigheid 
 van de bewoner 
•  Ook voor verplegend personeel altijd 
 binnen handbereik voor routinehandelingen,  
 de verpleegposities gaan zoals gebruikelijk 
 via de handbediening  
• Automatisch nachtlicht
•  Eenvoudige installatie zonder gereed-
 schap op ieder SafeFree®-bedhek 
• Zeer eenvoudig in te stellen op de  
 persoonlijke behoeften van de bewoner
•  Verplegend personeel wordt ontlast 
 door minder oproepen voor verandering 
 bedpositie

* Uitzonderingen: carisma 300, carisma 300-xxl, sentida 1p / 4p, sentida 7i

Bewoners Verplegend personeel Management
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Members of LINET Group
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