
hospitel
Speciale verpleegbedden
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Het hospitel-concept
Meer dan alleen maar een verpleeg- of ziekenhuisbed: hospitaal + hotel = hospitel

Het hospitel-concept combineert geriefl ijkheid, comfort en multifunctionaliteit. 
Zijn toepassingsgebied is niet zozeer de acute verzorging in het ziekenhuis, maar 
primair de post-acute verpleging van patiënten in de segmenten:
• psychiatrie
• langdurige verpleging
• geriatrie
• orthopedie
• revalidatie
• plastische chirurgie
Extra opties en accessoires beschermen personeel en patiënt in dezelfde mate,
met name in psychiatrische inrichtingen en bij onrustige patiënten.

Foto's: René Schwerdtel, modellen: Encarnacion Goetals (*1921) & Fabrice Voléon | Titel (Portrait): Modellen: Jean Pierre Decroty (*1938) & Aude Thirion

Uw voordelen samengevat:

• geriefl ijk design voor snelle genezing (healing environment)
• mobilisatievriendelijke onrusthekken: zonder grote middenopening, zonder stijlen en rails
• gemakkelijk te reinigen dankzij kunststof oppervlakken
• vermijding van "cross infection" door neerklapbare hoofdeindeoplossing + onrusthekken zonder protector
• automatische functies: cardiac chair en elektrische, hoge beenstand
• eenhandige CPR, bereikbaar vanaf beide zijden
• eenhandige bedverlenging
• BiNetic-frame ter voorkoming van doorligwonden en ergonomische comfortzitpositie
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Het hospitel-woonidee

Materiaal- en kleurkeuze volgen de huidige,
natuurlijke woontrend. Zo ontstaat een gerief-
lijke, warme sfeer waarin patiënten zich veilig
en geborgen voelen. De "healing environment"
zorgt voor een snelle genezing.

Nachtkastje vivo E2T

Decor kersen

Laag verpleegbed sentida 6 in het design A10
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STOPGepatenteerd SafeFree®-onrusthekkenconcept

Vaak geïmiteerd, nooit geëvenaard – onze bijdrage voor minder fixatie 
volgens de methode voor minder fixatie* en het Redufix**-project
• gedeelde onrusthekken, telkens in 4 hoogten instelbaar
• geen middenstijl, geen gevaarlijke middenopening

Designhandschakelaar
Verbeterde en uitgebreide functionaliteit
• 3 veiligheidsniveaus instelbaar: verplegings-, bewoner- en veiligheidsmodus
• 2 automatische posities: comfortzit- en profylaxe-automatiek
• mobilisatiefunctie
• nachtlichtregeling 
• aparte beensteunverstelling
• beveiliging tegen onopzettelijk gebruik

BiNetic-ligvlak
met dubbele retractie:
Echte voorkoming van doorligwonden - 
meer dan alleen een zogeheten DBfK-rugsteun
• uw plus: vermindering van de bekken-
 compressie evenals de wrijvings- en afschuif-
 krachten door beensteunretractie met 6 cm
• rugsteunretractie met 11 cm volgens  
 DBfK-aanbeveling

Verrijdbaarheid sentida 6 (afb.)
• naar keuze 100 mm Decora, 125/150 mm 
 "Cover-Design" lichtlopende wielen of 125 mm 
 "LINEA" dubbele loopwielen (zie afb.)
• probleemloos transport ook buiten de 
 patiëntenkamer
• centrale rembeugel (bij het voeteneinde) 
 met geïntegreerde richtingsvergrendeling
• centrale rem op 4 wielen

Nachtlichtfunctie
Optioneel kan een nachtlicht geïntegreerd worden
• vereenvoudigt de oriëntatie 's nachts
• meer veiligheid voor de patiënt
• gemakkelijke controle van de  
 stroomnetaansluiting
• regeling via handschakelaar

3-traps-strategie***

voor de hoogteverstelling:
• voorkomen van vallen in de slaapfase  
 bij 27 cm bedhoogte
• veilige mobilisatie op stoelhoogte
 bij een bedhoogte van 41 cm
• optimale verpleegpositie
 bij een bedhoogte van 80 cm

Technische gegevens*

• hoogteverstelbereik: 27-80 cm
• veilige werklast: 225 kg

01

02

03

04

05

06

* Meer informatie leest u bijv. op: www.leitlinie-fem.de/werdenfelser-weg/materialien/ | ** www.redufix.de
*** De hoogtes van de 3-traps-strategie gelden voor sentida 5 en sentida 6 met loopwielen van 100 mm. 

NIEUW! 
Nu ook leverbaar met
antimicrobiële oppervlakken

hospitel | functionaliteit en gerieflijkheid

01

02

03

04

05

06

De hospiteluitrusting is ook te combineren met:

movita movita casa carisma sentida 1, 3, 4 sentida 5
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200 cm

210 cm

220 cm

27 cm

41 cm

80 cm

Alle verpleegbedden van wissner-bosserhoff  
beschikken standaard over een geïntegreerde 
bedverlenging. Door de express-bedverlenging 
(zie afb. onder/optie) kan sentida met gedeelde 
onrusthekken flexibel en zonder gereedschap 
voor verschillende bedlengtes worden aange- 
past. Daarbij worden in elke configuratie de richt- 
lijnen van de nieuwe norm IEC 60601-2-52  
aangehouden.

3 bedlengtes | 3-traps-strategie

Bedlengte 200 cm: 
De gedeelde onrusthekken bieden 
bescherming zonder middenopening 
> 318 mm* en zonder protector

*Middenopening (afstand tussen de gedeelde onrusthekken) < 60 mm  **Openingen tussen gedeelde onrusthekken evenals tussen onrusthekken en hoofd- resp. voeteneinden < 60 mm

sentida 6 bezit niet alleen over een groot hoog-
teverstelbereik van 27 tot 80 cm, maar beschikt 
bovendien dankzij de intelligente regeling ook 
over een botsingsbescherming bij het instellen 
van de comfortzitpositie. Dat wordt met name 
in combinatie met de bedverlenging tot 220 cm 
een onontbeerlijk voordeel.

 IVS = Intelligent Verticaliserings-Systeem:
• comfortabel verstelbereik 27-80 cm 
• eerste tussenstop om uit bed te stappen 
 op stoelhoogte bij 41 cm
• botsingsbescherming bij instelling van
  de comfort-zitpositie vanuit de lage positie 
 en bij gebruik van een bedverlenging

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

Bedverlenging tot 220 cm:
is bij sentida met gedeelde onrust- 
hekken tijdelijk instelbaar – Volledige 
bescherming wordt door protector bij 
het voeteneinde (accessoire) 
gegarandeerd

3-traps-strategie –

veilig slapen, mobi-

liseren en verzorgen

Optimale verpleegpositie

Veilige mobilisatie op stoelhoogte

Voorkomen van vallen in de slaapfase

3 bedlengtes zonder  

middenopening > 318 mm 

en zonder middenstijl
In de neergelaten toestand bieden de gedeelde 
onrusthekken behalve een geriefelijke uitstraling 
ook een vrije toegang tot de patiënt voor de  
dagelijkse verpleging, verwisselen van verband 
of het opmaken van het bed. Storende acces- 
soires, zoals middenstijlen of vast aangebrachte 
zijpanelen hoeven niet verwijderd en opgeborgen 
te worden.

SafeFree®

Het gepatenteerde onrusthekkenconcept voor vrijheid en mobilisatie

Geen bescherming nodig

Voor de veiligheid ’s nachts is het vaak voldoen-
de om de lage positie van het bed te combine-
ren met de eerste uittrekfase van het onrusthek 
aan het hoofdeinde. Deze passieve bescher-
ming voorkomt overbodige barrières en verlaagt  
blijvend het risico van het uit bed vallen. De  
onrusthekken geven oriëntatie, zonder de bewo-
ner te beperken.

Passieve bescherming 
zonder VBM

De 3/4-bescherming maakt een bewuste opsta- 
opening bij het voeteneinde mogelijk ter vermin-
dering van de vrijheidsbeperkende maatregelen 
(VBM) terwijl de veiligheidseisen tegelijkertijd 
hoog blijven. Door aanpassing van de bedhoogte 
in combinatie met de hoogte van het onrusthek 
past sentida zich aan de lengtes van alle  
patiënten aan. 

¾-bescherming 
zonder VBM

De derde uittrekfase dient voor de omvattende 
beveiliging van de patiënt. In de bovenste positie 
sluiten beide delen van het onrusthek zo nauw 
op elkaar aan, dat ze net zo veilig zijn als  
een doorgaand zijrooster. Het gebruik van  
accessoires voor het sluiten van een midden- 
opening is niet nodig.

Volledige bescherming 
bij 12-18 cm matrassen

4-traps-uittrek

1

2

3

4

Geen barrière
Geen stijl, geen middenopeningsprotector

Oriëntatie
in plaats van vrijheidsbeperkende  
maatregel (VBM)

Mobilisatie
met aanpassing aan de lengtes  
van patiënten

Veiligheid
overtreft de nieuwe norm IEC 60601-2-52

4 voordelen4 onrusthekken
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wissner-bosserhoff - uw betrouwbare partner bij het minimaliseren van vrijheidsbeperkende maatregelen 
(VBM): meer veiligheid voor de bewoner, hogere zorgkwaliteit maar nooit ten koste van de zelfredzaamheid. 
Gebruik ons innovatieve beduitstapsysteem en minimaliseer zo vrijheidsbeperkende maatregelen. Het is 
uitgerust met een automatisch nachtlicht dat tijdens het uitstappen uit bed wordt ingeschakeld en dooft 
wanneer de patiënt weer in bed ligt. SafeSense is compatibel met de gebruikelijke verpleegstersignaal-
systemen op de markt. Verpleegbedden van wissner-bosserhoff vanaf 2002 kunnen hiermee worden 
uitgebreid of achteraf uitgerust.

Meer veiligheid – 
minder VBM**

Instelbare timer voor oproep zorgverlenerAutomatisch nachtlicht

Geïntegreerd of als inbouwpakket achteraf

• snellere reactietijd bij vallen
 • hoger veiligheidsniveau bij 
 nacht- en weekenddiensten
 • ideaal in combinatie met 
 sentida lage verpleegbedden 
 en SafeFree®-onrusthekken

 • flexibel en traploos instelbaar van 0 sec. 
 directalarm tot 30 min.
 • aanpassing aan de mogelijkheden 
 van de bewoner

 • nachtlicht wordt bij het verlaten van 
 het bed automatisch geactiveerd
• nachtlicht dooft zodra de bewoner 
 weer in bed ligt

 • accessoire-optie voor actuele WIBO-verpleegbedden
• inbouwpakket achteraf voor elektrische WIBO-verpleegbedden vanaf 2002
• als draadloze of bedrade oplossing leverbaar

*Als toebehoren of inbouwpakket achteraf leverbaar, meer informatie op pag. 18 | **Vrijheidsbeperkende maatregelen

SafeSense*

Veiligheid en zelfredzaamheid overdag en ’s nachts dankzij de innovatieve stimulering 
in zelfredzaamheid
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De aanvullende hospitel-functies
In vergelijking met het standaardassortiment bieden de hospitelbedden extra functies

Plug & Play

Via de bussen die aan beide zijden zijn aangebracht voor de opname van de handschakelaar 
kan deze fl exibel links of rechts worden gebruikt of in geval van nood volledig van het bed 
worden verwijderd, om verwondingen bij de patiënt te voorkomen.

voor het gebruik in de post-acute verpleging of in psychiatrische inrichtingen.

Houder voor vastzetgordel

De houders voor vastzetgordels die bij de bovenbeensteun en de rugsteun en eveneens 
bij het zitgedeelte zijn aangebracht, maken een goed bereikbare en stabiele oplossing mogelijk 
voor het aanbrengen van vastzetgordels. 

Krimpslang

Een krimpslang die over het netsnoer is getrokken, voorkomt het verdraaien van het snoer en 
biedt zodoende meer veiligheid voor de patiënt, omdat verwurgingen met de kabel onmogelijk zijn.

Stootelement 3D

De 3D-stootwielen beschermen op effectieve wijze de wanden – horizontaal bij contact tijdens 
het manoeuvreren met de bedden, verticaal bij de hoogteverstelling.

CPR

Een noodverlaging van de rugsteun die vanaf het hoofdeinde kan worden geactiveerd, 
zorgt ervoor dat het ligvlak ook bij stroomloos gebruik of in noodsituaties snel in een vlakke 
positie kan worden gebracht.  

Gefi xeerd ligvlak

Voor bijzonder agressieve patiënten kunnen de ligvlakelementen bovendien aan het frame 
van het ligvlak worden vastgezet, om zo het verwijderen van elementen te verhinderen. 

Inklapbaar hoofd-/voeteneinde

Hoofd- en voeteneinde die beide inklapbaar zijn, verzekeren het verplegend personeel in geval 
van nood van een betere bereikbaarheid van de patiënt. Daarnaast worden ook "cross infections"
vermeden.

Beschermlijst tegen stoten

De zij-elementen met aangebrachte zijbeschermlijst beschermen het bed tegen beschadigingen 
tijdens gebruik van heftoestellen of soortgelijke accessoires.

Express-bedverlenging

Dankzij de express-bedverlenging kunnen hospitelbedden met gedeelde onrusthekken 
fl exibel en zonder gereedschap worden aangepast aan verschillende bedlengtes (210 of 220 cm).

Gestoffeerde bescherming voor onrusthekken

Onrusthekken met gestoffeerde bescherming beschermen zowel de patiënt als ook het bed. 
Het verwondingsgevaar voor onrustige patiënten, als gevolg van de omhoog geplaatste 
onrusthekken, wordt daardoor effectief verminderd.

Afsluitbare remmen (z. afb.)

Bedden in psychiatrische inrichtingen mogen vaak niet worden verplaatst - noch door het 
personeel, noch door de patiënten zelf. Doordat de remmen afsluitbaar zijn, wordt dat consequent 
gegarandeerd (beschikbaar voor sentida 5/6 en carisma).

Accupack (z. afb.)

Door een accu die in de motor is aangebracht, kunnen bij het bed ook tijdens een stroom-
onderbreking of het transport de elektrische verstelfuncties worden bediend. Dat verbetert 
de onafhankelijkheid en verhoogt zodoende de veiligheid. 
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Hospitel-woonidee Het hoofd- en voeteneinde, evenals de balk van de onrusthekken 
zijn afgerond om het verwondingsgevaar van onrustige en zeer 
bewegelijke patiënten aanzienlijk te beperken. Door de externe aange-
brachte stollen van het hoofd- en voeteneinde beschikken deze over 
een bijzonder hoge stabiliteit.
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Design | Kleuren | decors*

Design A

hoofd-/voeteneinde

Design Ak

hoofd-/voeteneinde

Design Ak

neergeklapt

* Bepaalde decors tegen meerprijs leverbaar

Opties en accessoires

Onze certificaten – uw zekerheid

wissner-bosserhoff laat regelmatig zijn productieprocessen en het management door TÜV doorlichten. De onderneming is gecertificeerd volgens 
de bepalingen van de DIN EN ISO 9001:2008 voor kwaliteitsmanagementsystemen, evenals van de DIN EN ISO 13485:2012+AC:2012 voor de 
fabricage van medicinale producten.

103 cm
108 cm

H2
80 cm

208 cm

H1
27 cm

101 cm
102 cm

208 cm

Afmetingen

sentida 6 met gedeelde onrusthekken (serie 10), zonder opening
Externe afmetingen: L = 208 cm, B = 103/108 cm
Matrasmaat: L = 200 cm, B = 87 cm
H1 27 cm (lage positie), H2 80 cm (hoogste positie)

sentida met doorlopende, 2-voudige 
onrusthekken serie 09 met pistoolontgrendeling

Ligvlakken

Standaard | AeroEasyCleanComfort

Kersen (R 5360)

Beuken gekleurd (R 5313)Beuken naturel (R 5320)Ahorn (R 5184) Elzenhout goudrood (R 4601)

Kersen Havanna (R 5681)

Cacao (R 5447)

Vulkaanwit (U 1011)Lindberg-eiken (R 4223) Noten (R 4801)

Voor de bedden voor langdurige zorg en revalidatie is er een uitgebreid kleurconcept waarmee ze aan het kleurconcept van ziekenhuizen 
kunnen worden aangepast. Dit kleurconcept omvat effen kleuren en handrelingen die beschikbaar zijn in de uitvoering "silverline".

ISO 9001 ISO 13485 CB-certificaat Attest voor 
onrusthekken

Keurmerk voor productcertificering en auditering

Keuringsrapport voor anti-
microbiële coating 

Design S

Hoofdeinde

Design S

Voeteneinde

Design S

vlak voeteneinde (Sx)

Design D

hoofdeinde

Design D

Voeteneinde

Design D

vlak voeteneinde (Dx)

Design K

Hoofdeinde 

Design K

Voeteneinde

Design K

vlak voeteneinde (Kx)
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Opties en accessoires

Opties

Permanente 
bedverlenging 
onrusthek serie 10 
(optie)

Permanente 
bedverlenging 
onrusthek serie 09 
(optie)

Tijdelijke bedver-
lenging onrusthek
serie 10 (standaard)

Plug + Play voor gebruik 
van de handschakelaar 
aan één of beide bedzijden

Bedverlenging 
met expressontgrendeling
(optie)

10-0570 / 10-0580
Protector voor bedverlenging 
met 20 cm (optie)

Verticale 
wandafstands-
wielen

Ontgrendeling CPR 
aan de rugsteun

Bedverlengingen

D-box met verlichtings-
aansluiting voor optimaal 
kabelmanagement

3D-wandafstandswielen
horizontale en verticale 
functie

Onderbed-
verlichting
(schakelbaar)

Accessoires SafeSense

02-000712
Sensormat 50 x 50 cm voor rugsteun

02-000713
Sensormat 80 x 20 cm voor zitgedeelte

Kabeloplossing:
04-1544-001 
Beduitstapbox, voor bed zonder accu
04-1544-004
Beduitstapbox, voor bed met accu

Draadloze oplossing: 
04-1544-002
Beduitstapbox, voor bed zonder accu
04-1544-003
Beduitstapbox, voor bed met accu

02-000726
Draadloze ontvanger 
(alleen voor draadloze oplossing)

04-1508
Adapterkabel met passende stekker voor de 
aansluiting op het oproepsysteem (klantspecifiek)

50-0206
Valmat
B 90 x L 200 cm, hoogte ca. 4,5 cm

10-0563/10-0533/10-0521
Segufix-bevestiging 
- voor bovenbeensteun
- voor de rugsteun
- voor het zitgedeelte

Accessoires

10-0419 
Houder voor handschakelaar 
voor gedeelde onrusthekken 
10-0421 
Handschakelaar, kort

10-0422 
Accessoire- en handschakelaar-
houder voor doorlopende 
onrusthekken
10-0421 
Handschakelaar, kort

10-0424 
Accessoire- en handschakelaarhouder 
voor het bevestigen aan het zijpaneel 
50-0165 Urinaalhouder 
50-0164Urinezakhouder 
(zonder afb.)

10-0534
Transportgreep 
EasyMove

50-0174
Gestoffeerde bescherming 
voor gedeelde onrusthekken
serie 10

50-0338
Gestoffeerde bescherming voor serie 09 
2-voudige onrusthekken

50-0212 Design-halogeenlamp soluna met 12V-transformator
50-0213 Design-halogeenlamp soluna zonder 12V-transformator  
50-0237 Design-LED-lamp soluna met netadapter
50-0550 Design-LED-lamp soluna zonder netadapter

10-0715
Opstahulp voor onrusthekken 
serie 09 en serie 10,
evenals ¾-onrusthekken

10-0719
Beddengoedrek,
compatibel met alle bedden

10-0707 
Wandafstandshouder kort aan 
hoofdeinde (alleen sentida 5 + 6)

10-0708 
Zijdelingse wandafstands-
houder (alleen sentida 5 + 6)
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wissner-bosserhoff GmbH
Hauptstraße 4-6
D-58739 Wickede (Ruhr)
Tel.: +49(0)2377/784-0
Fax: +49(0)2377/784-163
E-Mail: info@wi-bo.de
www.wi-bo.de

wissner-bosserhoff Belgium bvba / sprl
Bedrijvenlaan 1
B-2800 Mechelen
Tel.: +32 (0)15 21 08 41
Fax: +32 (0)15 29 14 64
E-mail: info@wi-bo.be
www.wi-bo.be

wissner-bosserhoff Nederland B.V.
Amstelwijckweg 2
3316 BB Dordrecht
Tel.: +31 (0)78-652 18 50
Fax: +31 (0)78-652 18 55
e-mail: sales@wi-bo.eu
www.wi-bo.com


