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Maximale veiligheid en
hoog comfort
sentida – zorgbedden

sentida 1-p | 4-p 
Portfolio

Toename 
psychiatrische ziekten is in de 
bovengenoemde periode bijna

7-voudig 
o.a. door de  

demografische ontwikkeling 

(Bron: Onderzoek van de Bundespsychotherapeutenkammer  
naar patiëntenzorg van geesteszieke mensen; 2014)

Psychische en psychosomatische stemmingsstoornissen en ziekten zorgen voor hoge kosten in de 
gezondheidszorg. Deze tendens blijft sterk toenemen. Psychische stoornissen en ziekten zijn vaak 
niet te herleiden tot een individuele oorzaak. Naast biologische factoren (bijv. genetische afwijkingen, 
stofwisselingsziekten) en genetische aanleg worden ook de structuurverandering op professioneel 
vlak, belastingen in de sociale omgeving, omgevingsinvloeden en demografische verandering tot  
wezenlijke factoren gerekend, die bijdragen aan een wereldwijde toename van depressie, schizo- 
frenie, psychoses en dementie in verschillende leeftijdsgroepen en levensfasen van mensen.

Stationaire en ambulante verzorgings- en behandelconcepten op gespecialiseerde afdelingen en 
Inrichtingen voor geesteszieke mensen stellen specifieke eisen aan medische producten. Met de 
introductie van de sentida 1-p en sentida 4-p worden twee verpleegbedden beschikbaar gesteld die 
optimaal op deze behoeften zijn afgestemd. Zo wordt het risico op mogelijke zelfverwonding en/of 
een zelfmoordpoging aanzienlijk gereduceerd dankzij functionele componenten: een niet verwijder-
baar ligvlak, geïntegreerde fixeerbanden en geïntegreerde, afsluitbare boxen voor handbediening en 
netsnoeren en dergelijke. Er wordt rekening gehouden met de nodige veiligheidsaspecten in extreme 
psychische crisissituaties, maar daarnaast zorgt het aantrekkelijke, geriefelijke design er ook voor  
dat het aanpassingsproces van de bewoners/patiënten wordt vergemakkelijkt en ondersteund.

Omdat de sentida 1-p en sentida 4-p gespecialiseerde verpleegbedden zijn, zijn deze ook met de 
typische functies van een laag verpleegbed1) uitgerust. Deze omvatten o.a. de gedeelde SafeFree®- 
onrusthekken, alsook een lage positie die tijdens rust- en slaapfases valpreventie ondersteunt.

Toegevoegde waarden 
dankzij de sentida 1-p- 
en 4-p-verpleegbedden

artikel 10-0870 artikel 10-0875

sentida 1-p
voor optimale stabiliteit

sentida 4-p
voor meer mobiliteit

120.000

830.000

2004 2012

Bewoner/Patiënt
• Maximale veiligheid en  
 hoog comfort

Verplegend personeel
• Ondersteuning bij passende   
 zorg- en behandelconcepten

Management
• Inzetbaar in de acute,  
 korte en langdurige verpleging  
 (investeringszekerheid)

• Geriatrie, gerontopsychiatrie

•  In de lage positie

•  Extra brede steunvoeten 
aan het hoofd- en voeteinde

•  Elektrische rem per handbediening

•  225 kg

•  25 – 80 cm  
(Optie: zonder automatische tussenstop)

•  Buitenmaat 208 x 106 cm

•  Laag hoofdeinde + laag voeteinde 
accessoires: EasyMove 10-0534

• Hoog hoofdeinde + laag voeteinde

• Hoofd- en voeteinde van HPL 
• Zij-elementen optioneel van HPL of melamine

• 7-knops handbediening voor de  
    verpleging met alle functies inclusief  
    wielontgrendeling 
•  5-knops handbediening voor de bewoner/

patiënt voor het verstellen van de rug- en 
beensteun.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• meer decors op aanvraag

•  Klinische psychiatrie

•  In elke bedhoogte

•  Dubbele loopwielen van 50 of 75 mm 
aan hoofd- en voeteinde

•  Rembeugel aan hoofd- en voeteinde

•  225 kg

•  25 – 80 cm  
(Optie: zonder automatische tussenstop)

•  Buitenmaat 208 x 106 cm

• Hoog hoofdeinde + laag voeteinde 
• Laag hoofdeinde + laag voeteinde 

• Hoofd- en voeteinde van HPL 
• Zij-elementen van HPL

• 7-knops handbediening voor de  
    verpleging met alle functies 
•  5-knops handbediening voor de  

bewoner/patiënt voor het verstellen  
van de rug- en beensteun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• meer decors op aanvraag

Toepassingsgebied

Verrijdbaarheid

Wielen 

Remwijze

Veilige werklast

Hoogteverstelling 

Afmetingen

Hoofd-/voeteinde-varianten 
 

Materiaal 

Bedieningsconcept 
 
 
 
 

Decor 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peren cognac 
(R24015)

Lundbirke 
(R35018)

Kersen  
Havanna
(R42006)

Vulkaanwit 
(U11502)

Vulkaanwit 
(U11502)

Cottage Pinie 
(R55023)

1) Meer informatie over onze lage verpleegbedden vindt u in onze folder „sentida1-6“.
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sentida 4-p

01

02

03

04
05

06

07

08

sentida 1-p | 4-p
Voor specifieke eisen in de psychiatrie

Individueel vergrendelbare 
SafeFree®-onrusthekken02

08
Intern weggewerkte kabelgoten;
Potentiaalvereffening aan 
het ligvlak (optie)

01 Gefixeerde metalen ligvlakken

03 Individueel handbedieningconcept
•  vergrendelbare handbedieningbox voor ver- 

pleeghandbediening (volledige functieomvang)
•  optioneel een handbediening voor de bewoner/ 

patiënt (zonder afb.) met beperkte functionaliteit  
via plug & play onder het ligvlak

07 Rubberen demper onder 
de rugsteun (optie)

Afsluitbare elektriciteitskabelbox
aan het hoofdeinde 06

Geïntegreerde fixeerband ( )
alsook aanvullende uitsparingen 
voor extra banden ( )

05

04 Niet afhankelijk van netstroom  
dankzij accu (optie)

sentida 1-p
 
(Afb. met EasyMove, Art. 10-0534)
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sentida 1-p | 4-p 
De productvoordelen

wissner-bosserhoff laat regelmatig zijn productieprocessen en het management vrijwillig 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 13485:2003+AC:2007  
voor de fabricage van medische hulpmiddelen.

•  De SafeFree®-onrusthekken en het handbedieningconcept  
kunnen worden aangepast aan de individuele behoeften van  
de klant in de stationaire, acute, korte en langdurige zorg.

•  De gefixeerde metalen ligvlakken, verborgen kabelgeleiding en 
geïntegreerde fixeerbanden bieden ondersteuning in uitzonderlijke 
situaties en zorgen voor veiligheid bij crisisinterventies. 

 Standaard omvang van de fixeeropties               optionele fixeeropties

•  Driestapsconcept bij  
de positionering – lage 
stand, mobilisatie- en 
verpleegpositie – bevor-
dert de autonomie van 
de bewoner/patiënt en 
versterkt empowerment- 
processen.

•  Functionaliteit, design en materiaalkeuze maken het mogelijk 
om te worden ingezet in de acute, korte en langdurige verzorging 
van geesteszieke mensen in verpleeg- en ziekenhuizen.

•  Eenvoudig reinigbare oppervlakken ondersteunen  
hygiënische concepten.

•  Kras- en schokbestendige oppervlakken zijn bestand  
tegen diverse belastingen in de dagelijkse verzorging.

Veiligheid

Workflow-optimalisatie

Procesoptimalisatie

Hygiëne

80 cm
Optimale 
verpleegpositie

40 cm
Veilige mobilisatie 
op stoelhoogte

25 cm
Voorkomen van 
valincidenten in 
de slaapfase
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Members of LINET Group

wissner-bosserhoff Germany

wissner-bosserhoff Belgium bvba/sprl
Bedrijvenlaan 1 | 2800 Mechelen
Tel. +32 15210841 | Fax +32 15291464
info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

wissner-bosserhoff Nederland B.V.
Amstelwijckweg 2 | 3316 BB Dordrecht 
Tel. +31 78 6521850 | Tel. +31 78 6521855
sales@wi-bo.eu | www.wi-bo.nl


