
sentida sc
Universeel laag verpleegbed

Functional. Intelligent. Dignified.
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Dankzij de medische en technische voor- 
uitgang neemt de levensverwachting van 
de mensen al tientallen jaren gestaag toe. 
De hoge leeftijd die velen nu al bereiken, 
heeft uiteenlopende gevolgen. 

Het is de grote wens van veel ouderen om 
hun laatste levensjaren in een vertrouwde 
omgeving te kunnen doorbrengen. 
Tegelijkertijd is de perceptie van ouderen 
in de samenleving als geheel aan het 
veranderen: Tegenwoordig zien veel 
senioren pensionering niet meer als 
stilstand, maar als een levensfase  
waarin zij diverse interesses nastreven  
en actief willen leven. 

Er is behoefte aan nieuwe concepten  
voor wonen en leven op oudere leeftijd. 
Hiertoe behoort de vraag naar meer 
huiselijkheid, individualiteit, veiligheid, 
comfort en flexibiliteit bij de inrichting  
van passende vormen van huisvesting. 

wissner-bosserhoff is zich bewust van  
deze behoeften en veranderingen. Als  
internationaal actieve onderneming op  
het gebied van de zorg hebben wij ons 
hieraan aangepast. 

Mensen op hoge leeftijd hebben ver-
schillende behoeften en eisen met  
betrekking tot hun leven en leefomgeving. 

Met het nieuwe bedplatform sentida sc  
en de op maat gesneden aanpak kunnen 
wij nog flexibeler, efficiënter en vraag- 
gerichter op de verschillende behoeften 
inspelen. Wij willen het behoud en de 
bevordering van de individuele mobiliteit 
als essentieel doel voor de zorg op een 
oplossingsgerichte manier ondersteunen.

Functional. Intelligent. Dignified.

Zo veelzijdig als uw behoeften
sentida sc – universele lage verpleegbedden

Portretfoto’s: René Schwerdtel, modellen: Else Cremer, kalender 2010 | Fabienne Laurent, kalender 2011 | Umberto Pasqua, kalender 2015 | Emidio Nino, kalender 2017

Aan de zorg worden zeer hoge eisen gesteld:  
empathisch, sociaal, veelzijdig, intercultureel en 
vooral professioneel. Binnen de zorg zijn er grote 
veranderingen gaande en zijn er vele uitdagingen. 
Technische en digitale ontwikkelingen zullen 
een beslissende rol spelen bij de vormgeving 
van de zorg in de toekomst.

Thomas Erbslöh, directeur wissner-bosserhoff GmbH
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Functional. Intelligent. Dignified.

De sentida sc premium verpleegbedden van wissner-bosserhoff zijn een consequente 
en vooral compromisloze omzetting van een allround-benadering voor de verdere 
ontwikkeling van de hedendaagse behoeften binnen de zorg en bij de ondersteuning 
in verschillende woonvormen.

12 14 20

Individueel mobiliseren

Behoud en bevordering van mobiliteit 
zijn centrale doelstellingen in de 
professionele zorg.

Veilig slapen

Rusten en slapen met behoeftegerichte
functies van een universeel laag 
verpleegbed.

Maak kennis met geschikte concepten 
die zijn afgestemd op verschillende 
woonvormen, behoeften en vereisten.

Bed-exit-sensorsysteem

Individuele ondersteuning en veiligheid 
door een intelligent sensorsysteem – 
zonder beperkingen.

Professioneel digitaliseren 

Innovatieve, digitale oplossingen 
ter ondersteuning van individuele 
zorgactiviteiten  en complexe 
zorgprocessen.

Intelligent netwerk

Duurzaam voorbereid zijn op 
toekomstige zorgbehoeften.

Behoeftegerichte zorg 

Optimale en veilige toegang 
tot de bewoner.

Woonconcepten Altstadt 6

16

22

28

Cottage

Sunset

Seaview
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Woonconcept Altstadt 
Design Dfx | Decor Noorse esdoorn

Op maat gemaakt voor...

▪ seniorenwoningen
▪ begeleid wonen
▪ revalidatieklinieken 
▪  speciale verzorging en verpleging  

bij ernstige fysieke beperking of 
immobiliteit
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Individueel mobiliseren
Behoud en bevordering van mobiliteit zijn  
centrale doelstellingen in de professionele zorg

Oplossing 1   SafeFree® onrusthekken –  
veilig mobiliseren ongeacht de lichaamslengte

SafeFree® is
▪  door zijn verdeling optimaal  

voor het uit bed stappen,
▪  individueel positioneerbaar,
▪  goed grijp- en omvatbaar,
▪  een veilige opstahulp - alleen  

of met ondersteuning.

Mensen hechten veel belang aan hun 
eigen mobiliteit. Mobiliteit is de beslis-
sende factor bij alle activiteiten van het 
dagelijkse leven, veel andere dingen 
hangen ervan af.* 
Het is niet zonder reden dat het behoud  
en de bevordering van de individuele 
mobiliteit, vooral van ouderen, een  
kerncategorie van de zorg is.
Passende verpleegkundige maatregelen 
leveren een belangrijke bijdrage aan  
het voorkomen van nieuwe functionele  
beperkingen en gezondheidsstoornissen 
die van invloed zijn op de mobiliteit en 

daardoor kunnen leiden tot een grote 
afhankelijkheid van hulp en behoefte  
aan zorg.* 

De mensen en hun mogelijkheden  
staan centraal

Voor de mobilisatie van mensen 
bestaat geen standaard techniek. 
Ondersteunende en begeleidende  
maatregelen moeten dus individueel 
worden aangepast aan de situatie en  
de persoon.

Behoud en bevordering van mobiliteit 
kunnen dus niet los van elkaar worden 
gezien, maar moeten nauw worden ge-
koppeld aan ergonomie en ergonomische 
werkprocessen. 
Dit geldt zowel voor een veilige mobilisatie 
“uit bed” als “in bed”.

Het universele lage verpleegbed 
sentida sc van wissner-bosserhoff 
is zo ontworpen dat de uitrusting aan
verschillende behoeften en specifieke 
eisen kan worden aangepast.

MobiStick 2 is
▪  snel en eenvoudig inzetbaar,
▪  slim en eenvoudig te bedienen,
▪  een ondersteuning bij het rechtop zitten op de rand van het bed,
▪  ergonomisch en biedt extra steun bij het opstaan.

Oplossing 2   MobiStick 2 –  
handmatige mobilisatiehulp

* A. Zegelin: Mobilitätsförderung kontra Sturzvermeidung; RDG 2017, 14(3) - mei/juni

Het extra VOORDEEL van sentida sc: 
De vier gedeelde zijkanten maken een flexibele configuratie van de SafeFree®  
onrusthekken mogelijk - afhankelijk van behoefte, vereiste en budget als vaste  
of flexibele variant en als gedeeltelijke of volledige beveiliging van het verpleegbed. 
Individuele aanpassingsopties dragen bij tot meer duurzaamheid en investeringszekerheid

In mijn bed ben ik veilig, 
ik kan het gemakkelijk instellen en ik kan 
comfortabel opstaan - zonder hulp.
Walter Schulte, bewoner

Video 
afspelen
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Dubbele retractie = 17 cm meer ruimte in bed!

Probleemloos tv kijken, lezen of ontbijten 
in bed dankzij de automatische positionering 
voor comfortabel zitten

Voorkoming van doorligwonden en 
vrijleggen van de hielen met behulp van de 
preventiepositie-automaat

De dubbel retractie 
▪  optimaliseert het steunoppervlak in het 

zitgedeelte door het oppervlak van de 
rugleuning en de bovenbeensteun te 
vergroten,

▪  vermindert de druk op gevoelige 
lichaamsdelen zoals het zitvlak en het 
stuitbeen,

▪  vergemakkelijkt de ademhaling omdat 
er door een ontspannen zithouding meer 
ruimte ontstaat in de borstkas en de 
buikstreek,

▪  biedt in combinatie met de lange 
rugleuning van bijna 90 cm een 
preventieve en comfortabele 
positionering voor immobiele bewoners.

Bedieningsfilosofie SafeControl®

Bewonersfuncties

Rugsteunverstelling   

Autocontour

Hoogteverstelling

Activeringstoetsen

Omhoog / omlaag

Led statusweergave

Verzorgingsfuncties

Comfortpositie-automaat

Preventiepositie-automaat

Verpleegmodus:
Alle keuzetoetsen zijn vrijgegeven
Vergrendelmodus:
Alle functies van de handschakelaar 
zijn vergrendeld.
Bewonermodus:
De blauwe keuzetoetsen kunnen 
door  de bewoner worden gebruikt

De automatische comfortzit- en 
preventieposities
▪  bevorderen het welzijn van met  

name immobiele bewoners,
▪  verbeteren de levenskwaliteit  

van bedlegerige bewoners,
▪  ondersteunen zorgstrategieën op  

het gebied van decubitusprofylaxe  
en wondbehandeling.

Oplossing 3   SafeControl® handschakelaar – 
overzichtelijk, ergonomisch en intuïtief

Oplossing 4   Dubbele retractie van het ligvlak –  
veilig en comfortabel mobiliseren in bed

Oplossing 5   Automatische posities –  
snel, eenvoudig en ergonomisch dankzij de one-touch-filosofie

Verpleegkundige maatregelen voor het behoud of 
de bevordering van de mobiliteit dragen bij aan de 
elementaire basisvoorwaarden voor zelfstandig leven.
Expert-standaard volgens § 113a SGB XI  
“Behoud en bevordering van de mobiliteit in de zorg”, actualisering 2020

Standaard ligvlak zonder 
belastingvermindering

Enkelvoudige retractie = risico op doorligwonden

WIBO-ligvlak met duidelijke 
belastingvermindering

Dubbele retractie = voorkoming van doorligwonden
5 cm                         12 cm

SafeControl® is
▪  overzichtelijk en ergonomisch ontworpen,
▪  intuïtief te bedienen en foutbestendig 

dankzij de voorselectie,
▪  gemakkelijk af te lezen, zelfs in het donker, 

dankzij het bewegingssensorsysteem met 
achtergrondverlichting,

▪  flexibel en veilig aan te brengen aan het 
SafeFree® onrusthek-element

▪  voorzien van speciale verzorgingsfuncties
▪  beveiligd tegen onjuist gebruik door een 

geïntegreerde vergrendelingsfunctie.

Het extra VOORDEEL van sentida sc:
De SafeControl® handschakelaar kan  
zonder gereedschap snel en zonder 
veel moeite naar wens aan de linker of  
rechterzijde van het bed worden geplaatst. 

Video 
afspelen
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De meeste mensen willen tot op hoge 
leeftijd mobiel en onafhankelijk blijven. 
Door het natuurlijke verouderingsproces 
neemt de beweeglijkheid van het lichaam 
echter af of wordt beperkt. Dit verhoogt 
het risico op vallen.* 
Bewoners van verzorgingstehuizen  
hebben een verhoogd risico om te vallen. 
Vaak gaan valpartijen zelfs gepaard met 
verwondingen die behandeld moeten 
worden.
Maar ook bij minder ernstige valpartijen 
duurt het genezingsproces vaak lang en 
neemt het zelfvertrouwen in eigen kunnen af.  

Daarnaast is er de angst om weer te  
vallen (zogenaamde valangst). Dit kan  
vaak stressvoller zijn dan de val zelf. Angst 
om te vallen komt vaak voor bij oudere 
mensen.** 

Mensen met valangst beperken hun eigen 
mobiliteit. Ze worden steeds afhankelijker 
en hebben meer zorg nodig.***

Valangst komt ‘s nachts vaker voor. 

Duisternis beperkt ook het oriëntatie-
vermogen, het inschatten van afstanden 

en de loopveiligheid. Om deze cyclus te 
doorbreken moet een gerichte en op de 
behoeften afgestemde aanpak worden 
gevolgd om het zelfvertrouwen te ver-
sterken, valangst te verminderen en het 
lichaam optimaal te ondersteunen.

Met duurzame en conceptuele 
inrichtingsmogelijkheden biedt het 
verpleegbed sentida sc van wissner-
bosserhoff oplossingen die rekening 
houden met verschillende verzorgings-
niveaus en individuele mogelijkheden 
en capaciteiten van oudere bewoners.

De lage positie van 23 cm biedt
▪  een huiselijke uitstraling zonder storende componenten,
▪   een praktische oplossing zonder dat de bewoner zich beperkt voelt,
▪  de  bewoner de mogelijkheid om op eigen kracht toch veilig op te staan.

De plaatsing van het onrusthek aan het hoofdeinde kan
▪  in combinatie met de lage positie van 23 cm extra veiligheid bieden,
▪  onnodige barrières voorkomen en het valgevaar verminderen.

Het extra VOORDEEL van sentida sc:
Lage positie met 23 cm en een gepatenteerd en aanpasbaar 
onrusthekkenconcept dat onbeperkte afwegingen per geval mogelijk 
maakt bij de planning van zorgmaatregelen.

Het extra VOORDEEL van sentida sc:
De 4 gedeelde zijkanten in combinatie met 
een groot aantal configuratiemogelijkheden 
voor de SafeFree®  onrusthekken - als vaste 
of flexibele variant en als gedeeltelijke of 
volledige bescherming van het verpleegbed -  
ondersteunen mensen met een valrisico en 
maken het mogelijk om voor ieder individue 
een passende configuratie te vinden.

Veilig slapen 
De behoeftegerichte lage positie  
voor comfortabel rusten en slapen

Zorggemak door flexibele toegang

Oplossing 1   Lage positie 23 cm –  
veilig slapen zonder beperking van persoonlijke behoeften

Oplossing 2   SafeFree® op oriëntatiepositie –  
angstreductie zonder onnodige barrières

Oplossing 3   SafeFree® vast en flexibel –  
aangepast aan verschillende ruimteconcepten 

*  Recherche und Analyse von Pflegebedürftigkeitsbegriffen und Einschätzungsinstrumenten; copyright © GKV-Spitzenverband 2011 / ISBN: 978-3-7747-2308-5 
Sturzprophylaxe in der Pflege - Expertenstandards leicht verständlich; Stand: Januar 2013 Unter Berücksichtigung der 1. aktualisierten Fassung des Expertenstandards 2013 /  
Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA) e.V.

** S. Schlee: Sturz im Alter und seine Folgen - Der Anfang vom Ende? ARS MEDICI DOSSIER XI, 2016
***  A. Zegelin: «Festgenagelt sein» – Der Prozess des Bettlägerigwerdens durch allmähliche Ortsfixierung; Pflege 2005; 18:281–288 © by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern 2005

23 cm

Video 
afspelen

Video 
afspelen
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Oplossing 4   SafeSense® –  
autonoom en veilig verlaten van het bed met individuele oproepmelding

* Vrijheidsbeperkende maatregelen | ** Verkrijgbaar als accessoire of inbouwpakket achteraf

SafeSense® – de intelligente bed-exit-sensoren

De bevordering en het behoud van de gezondheid op oudere  
leeftijd en de versterking van de zelfstandigheid van oudere 
mensen in combinatie met een verbetering van de levenskwaliteit 
is de visie van wissner-bosserhoff bij de ontwikkeling van  
producten voor de verzorging. 
Het thema veiligheid, in combinatie met intelligente bed-exit- 
sensortechnologie voor dag en nacht en nieuwe technische  
mogelijkheden, speelt hier een essentiële rol.

Het bed-exit-assistentiesysteem 
▪  geeft een signaal aan het verplegend personeel  

dat de bewoner op het punt staat het bed te verlaten,
▪  werkt met een instelbare timerfunctie (0 - 30 min) 

volgens het verkeerslichtprincipe,
▪  kan naar wens worden aangesloten op een automatisch  

nachtlicht, die bij het verlaten van het bed wordt geactiveerd,
▪  kan worden aangesloten op het oproepsysteem,
▪  is beschikbaar als draadloze of bedrade oplossing,
▪  kan worden aangepast.**

Bed-exit-assistentiesysteem – Wat betekent dat eigenlijk?

SafeSense® geeft een signaal aan het verplegend personeel  
dat de bewoner het bed verlaten heeft of op het punt staat  
het bed te verlaten. Hierdoor kunnen valpartijen eerder worden 
vastgesteld dan door routinecontroles. 

In principe werkt het bed-exit-assistentiesysteem als een  
soort verkeerslicht. De werking kan als volgt duidelijk en  
eenvoudig worden uitgelegd: Timer afgelopen

➔   signaal aan het oproepsysteem

Timer geactiveerd
➔   bijv. 15 minuten voor nachtelijk toiletbezoek

Timer niet geactiveerd 

Meer veiligheid –   
minder VBM*
▪  snelle reactietijd bij valincident
▪  hoger veiligheidsniveau bij nacht- en weekenddiensten
▪  minder controlerondes
 ▪   ideaal in combinatie met sentida sc lage  

verpleegbedden en SafeFree®-onrusthekken

Het extra VOORDEEL van sentida sc:
De som van de oplossingen maakt het verschil:  
lage positie met 23 cm en een gepatenteerd en 
aanpasbaar onrusthekkenconcept + intelligent 
bed-exit-assistentiesysteem

SafeSense®

PDF-download

0-30
min
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Design Ts | Decor Iep Salisbury

Woonconcept Cottage Op maat gemaakt voor...

▪  dementie-woongroepen 
▪  begeleid wonen
▪  revalidatieklinieken met bijzondere  

aandacht voor neurologische aandoeningen
▪  speciale verzorging en verpleging  

bij lichte fysieke beperkingen
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Deskundigen zien de digitalisering van de 
ouderenzorg, waarmee door middel van 
technische innovaties het zorgpersoneel 
kan worden ontlast, als een grote kans.

Digitalisering ondersteunt de dagelijkse 
verpleegroutine 

Door het gerichte gebruik van sensoren 
kunnen bijvoorbeeld mogelijke valrisico’s 
en gebrekkige bewegingspatronen bij 
bewoners in een vroeg stadium worden 
opgespoord en gemeld.
Het gebruik van mobiele apparatuur maakt 
ook mobiel en vlot werken met tijdwinst 
mogelijk.

Professioneel digitaliseren 
Innovatieve, digitale oplossingen ter ondersteuning  
van individuele zorgactiviteiten en complexe zorgprocessen 

Na meer dan 6 jaar ervaring met het geïnte-
greerde bed-exit-sensorsysteem is de tijd rijp 
voor een echte digitale zorgassistent. 
Met het bed-exit-sensorsysteem SafeSense®  
en het intelligente verpleegbed sentida 7-i 
heeft wissner-bosserhoff al sinds 2014 
uitgebreide ervaring met digitale producten 
kunnen opdoen. 

Bewegings-
monitoring

! Bed-exit-
monitoring

Zorgmonitor 
& app

Vochtigheids-
sensor

Oplossing 1   SafeSense® 3 –  
van bed exit-assitentiesysteem tot digitaal platform

Vechtetal Pflege GmbH heeft zich tot doel gesteld de klassieke ouderenzorg 
met behulp van innovatieve technologie opnieuw uit te vinden. We hebben 
voor SafeSense® 3 gekozen omdat de veiligheid van onze bewoners onze 
hoogste prioriteit heeft. Door sneller te reageren op valincidenten kunnen 
ernstige gevolgen van vallen vaak worden voorkomen.

Eike Jonker, directeur Vechtetal Pflege GmbH

SafeSense® 3
PDF-download

In deze periode is SafeSense® uitgegroeid 
tot een zorgassistent met nog meer 
ondersteunende functies en wordt dankzij 
de open architectuur aanbevolen als een 
toekomstbestendig digitaliseringsplatform. 
Het kan eenvoudig achteraf worden uitge-
rust met extra functies, die het verplegend 
personeel extra ontlasten.

Specialistische kennis en informatie over 
zorgonderwerpen kunnen sneller en vanaf 
elke locatie worden geraadpleegd. 
Onderlinge sociale relaties, maar ook 
relaties met familieleden, kunnen zonder 
veel moeite beter worden onderhouden.

Werkprocessen kunnen nog efficiënter 
worden gemaakt als zorginstellingen de 
gegevens van hun digitale documentatie 
systematisch evalueren en samenvoegen. 
Uit deze resultaten kunnen correlaties 
worden afgeleid tussen de uitgevoerde 
behandelingen en de eisen voor een  
betere zorgplanning. 

wissner-bosserhoff richt zich momenteel 
op drie onderwerpen en de daarmee ver-
bonden risico’s voor de bewoners: vallen, 
decubitus en incontinentie.

De digitale zorgassistent SafeSense® 3 
kan helpen om de gegevens te analyseren 
en zo nodig preventieve maatregelen te 
nemen. 

De zorg heeft digitalisering nodig -  
functioneel, intelligent en menselijk. 
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23

4

1

1

Decubituspreventie door 
bewegingsmonitoring

Valpreventie door  
bed-exit-monitoring

Veiligheid
Beveiliging van de bewonersgegevens  
door versleutelde gegevensoverdracht  
en decentrale gegevensverwerking

Mobiele terminals
Altijd alle gegevens in één oogopslag

1

Zorgmonitor  
met gegevensvisualisatie

2

Oproepsysteem-aansluiting 
Meer veiligheid tijdens  
nacht- en weekenddiensten

3

Gepatenteerd bedsensorsysteem
Assistentie voor de zorgverlener

4

Intelligent netwerk
SafeSense® 3

Het verpleegbed van de toekomst is 
meer dan alleen maar een bed - het 
biedt effectieve zorg met behulp van 
intelligente oplossingen en een hogere 
levenskwaliteit voor de bewoner.
Uwe Deckert | Hoofd Marketing wissner-bosserhoff GmbH

Video 
afspelen
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Woonconcept Sunset Op maat gemaakt voor...

▪  hospices
▪  palliatieve afdelingen
▪  woongroepen met speciale verzorging/

verpleging (bv. comapatiënten)
▪  speciale verzorging en verpleging  

met een hoge immobiliteitsgraad

Design C | Decor Nordic Teak
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Oplossing 1   3-traps-strategie –  
op de situatie en behoeften afgestemde zorg, verpleging en ondersteuning

Het comfortabele verstelbereik van 23 tot 80 cm
▪  maakt een ergonomische en rugvriendelijke werk-/verzorgingspositie op 80 cm mogelijk,
▪  biedt in combinatie met de afzonderlijk instelbare boven- en onderbeensteun extra  

bewegingsvrijheid, bijv. bij de basisverzorging of de wondverzorging,
▪  maakt een efficiënte “bed/stoel”-transfer en omgekeerd mogelijk  

met de mobilisatiehoogte op stoelhoogte van 41 cm,
▪  biedt een veilige slaappositie op 23 cm hoogte.

Voor positionering uit bed of in bed met maximaal comfort, meer handelingsvrijheid en  
een hoge mate van ergonomie voor de zorgverlener, zijn diverse til- en transfersystemen 
beschikbaar. Het verpleegbed moet daarbij optimaal zijn afgestemd op de transferoplossing. 

Het extra VOORDEEL van sentida sc:
Dankzij de royale onderruimte en de barrièrevrije toegang tot het bed via de SafeFree®  
onrusthekken, kan er optimaal ergonomisch worden gewerkt en zorg op maat worden 
verleend.

Optimale verpleegpositie Veilige mobilisatie op stoelhoogte Valpreventie tijdens het slapen
23 cm41 cm80 cm

Mobilisatiemaatregelen en de dagelijkse 
zorg voor de bewoners kunnen zeer  
inspannend en belastend zijn voor het 
verplegend personeel. Het kan gebeuren 
dat een zorgverlener in één dienst in totaal 
tot 1,8 ton* moet tillen. 
Lichamelijke stress en spanning bij ver-
zorgers kan ook een nadelig effect hebben 
op de verzorgde persoon.

De daaruit voortvloeiende angstreacties 
van de bewoner kunnen zijn zelfmotivatie 
en mobiliteit aanzienlijk beperken, zodat 
beide partijen in hun nauwe interactie in 
gevaar kunnen worden gebracht.

sentida sc kan zowel verplegend  
personeel als bewoners ondersteunen.

Behoeftegerichte zorg 
Optimale en veilige toegang tot de bewoner

Oplossing 2   Onderruimte van 15 cm –  
gerichte inzet van verpleeghulpmiddelen

De ergonomische optimalisatie van belangrijke werkstappen 
en de optimale positie van het verpleegbed, het gebruik van 
geïntegreerde hulpmiddelen en externe verpleeghulpmiddelen 
verminderen de fysieke belasting.
Koen de Doncker, fysiotherapeut, osteopaat en ergonoom 
Auteur van het wissner-bosserhoff Care-booklet voor ergonomisch werken in de zorg

* K. Ammer: Rückenschmerzen bei Pflegepersonen; ÖZPMR, Österr. Z. Phys. Med .Rehabil 21/3 (2011)

Video 
afspelen
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De sentida sc heeft standaard een geïntegreerde bedverlenging, 
die in elke configuratie voldoet aan de eisen van IEC 60601-2-52.

Oplossing 3  Centrale rem –  
   asrem aan het voeteneinde van het gerieflijke verpleegbed

Oplossing 4  Comfortligvlak –  
   meer veiligheid voor immobiele bewoners

Oplossing 5  Geïntegreerde bedverlenging –  
   flexibel instelbaar zonder gereedschap

210 cm

220 cm

Alternatieve bedlengte 210 cm: Bescherming met 
aan het voeteneinde langere  onrusthekken zonder 
accessoires en zonder opening > 318 mm*

Bedverlenging tot 220 cm: ook bij sentida met gedeelde 
onrusthekken tijdelijk instelbaar – volledige bescherming wordt 
gegarandeerd door een protector (accessoire) aan het voeteneinde.

Optioneel heeft de sentida sc een centrale rem aan 
het voeteneind, die gemakkelijk en veilig te bereiken is. 
Door de centrale rem te ontgrendelen kan het bed snel 
en gemakkelijk worden verplaatst, bijv. voor reiniging

Het comfortligvlak is uitgerust met 55 veerelementen die 
zorgen voor een hoog ligcomfort en extra drukontlasting, om 
gevolgschade, bijv. door mobiliteitsbeperkingen, te voorkomen.

Het extra VOORDEEL van sentida sc:
In combinatie met de dubbele retractie en de automatische 
comfortzitpositie kan het comfort-ligvlak preventieve 
verzorgingsmaatregelen ondersteunen en bovendien 
de levenskwaliteit verhogen.
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Woonconcept Seaview 
Design Gx | Decor Italian Oak

Op maat gemaakt voor...

▪  seniorenwoningen
▪  begeleid wonen
▪  speciale verzorging en verpleging  

bij lichte fysieke beperkingen
▪  dementie-woongroepen 
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Technische gegevens

Buitenafmetingen 208 x 106 cm

Nominale afmetingen ligvlak 87/90 x 200 cm

Hoogteverstelling 23 – 80 cm (afhankelijk van het type wielen)

Rugsteunverstelling 70° ± 5° incl. rugleuning-terugbeweging RLR van ca. 12 cm 

Bovenbeensteunverstelling 30° ± 5° incl. bovenbeensteun-terugbeweging van ca. 5 cm

Zwenking hoofdeinde ca. 17°/ voeteneinde ca. 17°

Veilige werklast* 270 kg (235 kg bewonergewicht, 35 kg matras + toebehoren)

Bedgewicht ca. 115 kg (afhankelijk van het model)

Beschermingsgraad IPX4

Beschermingsklasse II

Onderruimte 15 cm

*  Advies van de fabrikant: Het maximum bewonergewicht kan worden verhoogd, afhankelijk van het gewicht van het matras en de accessoires. Bijv.: veilige werklast 250 kg – matras 10 kg – 
accessoires 10 kg = max. bewonergewicht 230 kg. Bij gebruik van zwaardere matrassen/accessoires verandert het toegestane bewonergewicht dienovereenkomstig! ** Fokus Zukunft GmbH & Co. KG bepaalde voor ons de klimaatimpact van ons bedrijf.

Volgens bijlage VIII, #13 van de (Duitse) Verordening betreffende medische hulpmiddelen 
(MDR) 2017/745, is het verpleegbed sentida sc een medisch hulpmiddel van klasse I.

Veiligheid

wissner-bosserhoff GmbH is gecertificeerd volgens de bepalingen van ISO 9001 voor kwaliteitsmanagementsystemen, 
van DIN EN ISO 13485 voor de vervaardiging van medische producten en van ISO 14001 voor milieumanagement.
Bovendien laat wissner-bosserhoff zijn productieprocessen en management regelmatig door TÜV Süd controleren.

Wij hebben de broeikasgasemissies ten gevolge van de activiteiten van onze 
onderneming laten registreren** en compenseren deze door de aankoop van 
klimaatbeschermingscertificaten voor de jaren 2022 en 2023.

Nachtkastjes en andere accessoires
vindt u in de overige folders of op www.wi-bo.eu (NL) & www.wi-bo.be (BE)

Attest inzake 
onrusthekken

CB-certificaat voor 
productveiligheid, 
TÜV Süd

ISO 14001:2015ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

 

 

 

CERTIFICAAT 

 
De certificatie-instelling 

van TÜV SÜD Management Service GmbH 

bevestigt, dat de onderneming 

 
wissner-bosserhoff GmbH 

Hauptstraße 4-6, 58739 Wickede, Duitsland 
Toepassingsbereik: 

Ontwikkeling,productie en verkoop van  
bedden en meubels voor de bejaardenhulp,  
het ziekenhuis en de ziekenverzorging thuis 

Ruhrwerkstr. 1-3, 58739 Wickede, Duitsland 
Toepassingsbereik: 

Verlening van service na verkoop,  
opslag en reserveonderdelen, monsterproducten en  

preventief onderhoud en reiniging 

een kwaliteitsmanagementsysteem 
heeft ingevoerd en toepast. 

Er werd een audit uitgevoerd, opdrachtnummer 707012227. 
Hierbij is bewijs geleverd, dat is voldaan 

aan de vereisten conform 

ISO 9001:2015. 
Dit certificaat is geldig van 21-06-2022 tot 20-06-2025. 

Certificaatregistratienummer: 12 100 45814 TMS. 

 

 

  

 
Head of Certification Body 

München, 06-05-2022 
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Kleuren & Design

Beuken 
R24034

Altmühl Beuken 
R24006

Okapi Walnoot 
R30135

Kersenhout Havana 
R42006

Iep Salisbury Natuur 
R37016

Kunstleer | Softcover voor hoofd-/voeteneinde Df*

Kleuren | Decors*

Italian Oak
R20286

Smoke 
F6461660

Royal 
F6461710

Limoen 
F6461657

Noorse Esdoorn 
R27044

Cashmere 
F6461737

Mais 
F6461706

Nordic Teak 
R50094

Kiezel 
F6461653

Kristalwit 
U11026

Parel 
F6461662

Lindberg Eiken 
R20021

Zilvergrijs 
F6461730

Kersen 
F6461665

Magnolia 
U11509

Berk 
F6461661

Stof | Softcover voor hoofd-/voeteneinde Df*

Steen 
Mailo 8520

Zand 
Mailo 1521

Grijs, gestippeld 
Flint 8520

Nordic Teak
Italian Oak

Combinatiemogelijkheden

Noorse Esdoorn
Iep Salisbury. N.

Kersenhout Hav.
Okapi Walnoot

Kunstleer: Smoke
Decor: Nordic Teak 

Stof: Zand
Decor: Noorse Esdoorn

* Enkele decors zijn tegen meerprijs leverbaar | De kleuren kunnen afwijken van de afbeeldingen, wij raden aan een origineel monster te gebruiken voor de definitieve kleurkeuze.
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comfort extra mobiel

Optioneel ook met doorlopende onrusthekken en 4 SafeFree® onrusthekken.

Design

Design Df
Hoofd-/voeteneinde

Design Dfx
Voeteneinde vlak

Design G
Hoofdeinde Voeteneinde

Design Gx 
Voeteneinde vlak

Design A
Hoofd-/voeteneinde

Design | Hoofd-/voeteneinde

Design Ak
Hoofd-/voeteneinde

Design C
Hoofdeinde 

Design O
Hoofd-/voeteneinde

Design Ox
Voeteneinde vlak

Design Ts
Hoofdeinde Voeteneinde

Design Tsx 
Voeteneinde vlak

Keuze uit 2 modellen – Comfort of extra mobiel

Softcover – betaalbaar en flexibel

Alle getoonde stof- en kunstleerdecors zijn covers die u zelf eenvoudig en zonder 
gereedschap op het hoofd- en voeteneinde* van uw verpleegbed kunt aanbrengen. 
De softcovers zijn uiterst slijtvast, vocht-, vuil- en waterafstotend en ademend.

De sentida sc is beschikbaar in twee modelvarianten - comfort en extra mobiel.
Hij is gemakkelijk en moeiteloos te manoeuvreren - vooral de extra mobiele 
modelvariant met grotere wielen voor nog meer rijcomfort. Zo kunnen zelfs ernstig 
gehandicapte en immobiele bewoners in het verpleegbed deelnemen aan het leven 
in hun woonruimte of zorginstelling. 
Beide bedvarianten hebben een centrale wielvergrendeling**, waarmee het bed 
met slechts één voetbeweging gemakkelijk kan worden geremd. 

*Verkrijgbaar voor hoofd- en voeteneinde in design Df | **Ook optioneel verkrijgbaar met asrem in de gerieflijke variant

Voeteneinde



wissner-bosserhoff Nederland B.V.
Keerweer 42 | 3316 KA Dordrecht
Tel. +31 78 6521850 | Tel. +31 78 6521855
sales@wi-bo.eu | www.wi-bo.nl

wissner-bosserhoff Belgium B.V. 
Research Park Haasrode | Evenementenlaan, 8 | 3001 Heverlee
T +32 16 89 81 91 | F +32 491 22 07 01
info@wi-bo.be | www.wi-bo.be
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