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Siena 001 Onrusthekkens (*)  •  Veiligheid kent geen prijs

De Atmosphère onrusthekkens beschermen de patiënt over 2/3 van de lengte van 
het bed. Indien een bescherming over de volledige lengte gewenst is, kan men 
kiezen voor de Pollux of Trix onrusthekkens.

002 Ligvlak  •  Comfortabel liggen

Naar keuze worden er 2 verschillende ligvlaktypes aangeboden. Standaard is 
het ligvlak uitgerust met goed ventilerende metalen ligvlakprofielen. De optionele 
volkunststof ligvlakdelen (*) zijn uitneembaar en gemakkelijk in onderhoud.

003 Bedpanelen  •  Een harmonieus geheel

Keuze uit 4 verschillende bedpanelen, Midea, Puro (*), Felina (*) en Valentino (*),  
in fraaie houtdecors. 

004 Matrashouders  •  Doelgericht aanwezig

De matrashouders verhinderen een zijdelingse verschuiving van de matras. Deze 
dienen eveneens als handvat om de rug- en kniesteun manueel te verstellen.

005 Hulzen  •  Optimale verzorging

Twee hulzen aan het hoofdeinde voor serumhouder, bedgalg of accessoires zorgen 
ervoor dat het bed optimaal en naar wens uitgerust kan worden.

006 Bedieningshendel  •  Centraal en binnen handbereik

De bedieningshendel activeert een gasveer teneinde het gewenste ligvlakdeel 
te kunnen verstellen. Optioneel kunnen de rug- en knieverstelling elektrisch 
geactiveerd worden. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om de elektrische functies 
met één knop uit te schakelen d.m.v. een vergrendeldoos (*).

007 Accessoirehouders (*)  •  Hoge functionaliteit

Aan beide zijden zorgen 3 multifunctionele houders voor het snel en gemakkelijk  
aanbrengen van accessoires.

008 Houten ombouw ligkader (*)  •  Extra uitstraling

De houten afwerkingslat aan het ligkader draagt bij tot de huiselijke uitstraling  
van het bed. 

009 Bedverlenging  •  Verhoogde flexibiliteit

De geïntegreerde bedverlenging laat standaard toe om het bed met 20 cm te  
verlengen. Een optionele voetensteunverlenging (*) garandeert een volledige  
functionaliteit van het ligvlak.

010 Wielen (*)  •  Grote wendbaarheid

Een ruime waaier aan hoogwaardige designwielen garandeert een uiterst mobiel  
en wendbaar bed. 

* optie bij Siena CareHaelvoet nv
Uitgave 2013
Haelvoet behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen.  

Geringe kleurafwijkingen zijn mogelijk.

Het Siena verpleegbed is een gebruiksvriendelijk bed 
met een uiterst functioneel en doeltreffend ligvlak.
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* optie bij Siena Care

Gebruiksvriendelijk

• Wielen - Hogere mobiliteit

Het dagelijkse gebruik van het Siena bed wordt vereenvoudigd dankzij een gemakkelijk 

verplaatsbaar en wendbaar bed. Er is een ruime keuze aan wielen (Ø 100 mm of Ø 125 mm) 

al dan niet centraal geremd (*).

Bij het ontwerp van het Siena bed werd ruime aandacht besteed aan 
efficiëntie in de verzorging.

• Bedverlenging

Een verpleegbed moet aan ieders  

wensen kunnen voldoen, onafhankelijk 

van de grootte van de bewoner. De 

geïntegreerde bedverlenging laat toe  

om het bed met 20 cm te verlengen. 

Twee mogelijkheden voor de ligvlak-

verlenging zijn naar keuze beschikbaar:  

een telescopische voetensteunverlenging (*)  

eventueel in combinatie met de verlengbare 

Trix onrusthekkens of een demonteerbare 

ligvlakverlenging van 20 cm.

Veiligheid troef

Comfort voor ieder 

• Bedieningen

De bedieningshendel is gebruiksvriendelijk en gemakkelijk 

bereikbaar aan beide zijden van het bed. 

Zit- of relaxpositie 

Het drie- of vierdelige (*) ligvlak biedt veelvoudige 

verstelmogelijkheden en beschikt over een  

zeer toegankelijke bediening aan beide zijden  

van het bed. Op deze manier kan gemakkelijk  

de gewenste zitpositie - of bij een vierdelig  

ligvlak een relaxpositie (*) - verkregen worden. 

De rug- en knieverstelling kan optioneel  

elektrisch worden geactiveerd d.m.v. een 

handbediening (*). Hierbij kan men ook opteren  

voor een vergrendeldoos die de elektrische 

functies met één knop uitschakelt (*).

De bewoner en verzorgend personeel eisen vandaag een comfortabel 
en ergonomisch bed, zodat de resident zich zo autonoom mogelijk kan 
voelen en de verpleging de nodige zorg efficiënt kan toedienen.

• Virtueel draaipunt

Een virtueel draaipunt verhoogt aanzienlijk het ligcomfort voor de resident. Bij het inclineren 

van de rugsteun verschuift deze rugsteun automatisch mee naar achteren. Hierdoor ontstaat 

er een drukontlasting van de bekkenzone en wordt het decubitusrisico gereduceerd.

• Hoog/laag onderwagen

De hoog/laag onderwagen Vico (*)  

kan eenvoudig onder het bed worden  

geplaatst om zo een volwaardig hoog/laag 

bed te verkrijgen. In combinatie met de 

verwijderbare kunststof afdekkap (*) zijn  

de moeilijk bereikbare oppervlakken 

gemakkelijk te reinigen.

006

007

008

001 Het Siena Care bed in combinatie  

met de Atlas nachttafel.

002 De bedieningshendel.

003 Het Trendelenburgpedaal (*).

004 Het virtueel draaipunt van de rugsteun.

005 Het Trix onrusthekken (*) beschermt  

de resident over de volledige bedlengte,  

dankzij de unieke telescopische verlenging.

006 Het Siena Care bed met volkunststof  

ligvlak (*), Atmosphère onrusthekkens (*)  

en een houten ombouw ligvlak (*).

007 Het Siena Care bed is uitgerust met stalen 

ligvlakprofielen, Pollux onrusthekkens (*)  

en een houten ombouw ligvlak (*).

008 Het Siena Care bed met stalen  

ligvlakprofielen, Trix onrusthekkens (*)  

en een houten ombouw ligvlak (*).

wielen Ø 125 mm centraal

geremd met richtingswiel (*) 

Dit richtingswiel vergemakkelijkt 

het besturen van het bed bij  

een rechtlijnig traject.

standaard op vaste 

poten of in hoogte 

verstelbare (*) poten

wielen Ø 100 mm

individueel geremd en 

optioneel in de hoogte 

verstelbaar (*)

Trendelenburgpositie 

De Trendelenburgpositie (*) kan uitgevoerd

worden via het rode voetpedaal aan het

voeteneinde van het bed. Wanneer het pedaal

wordt ingedrukt, inclineert het bed in een zacht

vloeiende beweging tot de gewenste positie.
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Standaard Siena
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• 3-delig stalen ligvlak • Telescopische bedverlenging tot 20 cm
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• 2 bevestigingshulzen aan hoofdeinde

Opties Siena

• 4-delig stalen ligvlak • 3-delig ligvlak met uitneembare  
   volkunststof platen

• 4-delig ligvlak met uitneembare 
   volkunststof platen • Voetensteunverlenging tot 20 cm

• Verstelbare poten  
   in 3 standen

• Niet-verstelbare poten, wielen  
   ø 100 mm, individueel geremd

• Verstelbare poten, wielen  
   ø 100 mm, individueel geremd

• Niet-verstelbare poten, wielen  
   ø 125 mm, centraal geremd 

• Niet-verstelbare poten, wielen ø 125 mm, 
   richtingswiel, centraal geremd

• Puro paneel • Felina paneel • Valentino paneel • Stootwielen (niet  
   op Mideapaneel)

• Muurafstand- 
   houder

• Atmosphère onrusthekken • Pollux onrusthekken • Trix onrusthekken • Trix onrusthekken met 4de lat

• Elektrische handbediening • Vergrendeldoos (ACL) • Trendelenburg pedaal (vaste hoogte)

• Hoog/laag onderwagen Vico • Houten ombouw ligvlak • Houten pootombouw • 6 kunststof accessoirehaakjes

Siena Care 
Samenvatting

- lengte: 208 cm, breedte: 100,5 cm;

- hoogte ligvlak: ± 46 cm, optioneel verstelbaar  

 tot ± 55 cm (in 3 standen); 

- veilig werkgewicht: 180 kg;

- gewicht (excl. uitbreidingen): 65 kg;

- ligvlakmaat: 204 x 86 cm;

- matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 16 cm (*).

 * matrasdikte is afhankelijk van type onrusthekken

• Afmetingen en prestaties (bij standaard bed)

EN 60601-1 Medische elektrische toestellen - Deel 1: Algemene eisen voor  

basisveiligheid en essentiële prestaties.

EN 60601-1-2 Medische elektrische toestellen - Deel 1-2: Algemene eisen voor de veiligheid en  

essentiële prestaties - Secundaire norm: Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen en beproevingen.

EN 60601-2-52 Medische elektrische toestellen - Deel 2-52: Bijzondere eisen voor  

basisveiligheid en essentiële prestaties van medische bedden. 

EN ISO 14971 Toepassing van risicomanagement op medische hulpmiddelen.

Het Siena verpleegbed wordt vervaardigd volgens ISO 9001:2015 

en ISO 13485:2016 en is in overeenstemming met de Europese 

Medische Hulpmiddelen Verordening EU 2017/745 en alle van 

toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen:

Een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding gaat bij Haelvoet niet 

ten koste van het milieu, want Haelvoet draagt duurzaamheid – in 

beide betekenissen van het woord – hoog in het vaandel. Al onze 

producten hebben een lange levensduur en worden geleverd met 

10 jaar garantie op constructiefouten. 

10

Dankzij onze moderne milieuvriendelijke productieprocessen,  

een maximaal gebruik van recycleerbare materialen en ons  

PEFC-certificaat betekent kiezen voor Haelvoet, kiezen voor  

een eerlijk product.
PEFC/07-31-66

Voor duurzaam 

bosbeheer

www.pefc.org
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Aris
Het Aris Care bed is een efficiënt en comfortabel zorgbed. De optionele  
inclineerbare rugsteun laat zich eenvoudig aan beide bedzijden bedienen.

001 Ligvlak  •  Comfortabel liggen

Het ligvlak is standaard uitgerust met goed ventilerende metalen ligvlakprofielen. 

002 Bedpanelen  •  Stijlvol en duurzaam

De bedpanelen zorgen voor een stijlvol geheel. Keuzemogelijkheid uit hoge panelen, lage panelen of een combinatie.

003 Hulzen  •  Optimale verzorging (enkel voor 2-delig ligvlak)

Twee hulzen aan het hoofdeinde voor serumhouder, bedgalg of accessoires zorgen ervoor dat het bed optimaal en 
naar wens uitgerust kan worden.

004 Bedieningshendel (*)  •  Centraal en binnen handbereik (enkel voor 2-delig ligvlak)

De bedieningshendel activeert aan beide zijden een gasveer teneinde de rugsteun naar wens te kunnen instellen.

005 Houten ombouw ligkader (*)  •  Extra uitstraling

De houten afwerkingslat aan het ligkader draagt bij tot de huiselijke uitstraling van het bed. 

* optie bij Aris Care
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Standaard Aris Opties Aris
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• Bedpaneel Aris Care • Combinatie hoog hoofdpaneel/  
   laag voetpaneel
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• 2 bevestigingshulzen aan hoofdeinde    
   (enkel indien 2-delig ligvlak) • Houten ombouw ligvlak

Aris Care 
Samenvatting

- lengte: 210 cm, breedte: 94 cm;

- hoogte ligvlak: ± 41 cm;

- ligvlakmaat: 204 x 90 cm;

- matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm.

• Afmetingen 

EN 60601-1 Medische elektrische toestellen - Deel 1: Algemene eisen  

voor veiligheid, met uitzondering van de elektrische bepalingen.

EN 60601-2-52 Medische elektrische toestellen - Deel 2-52: Bijzondere 

eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties van medische bedden,  

met uitzondering van de elektrische bepalingen.

EN ISO 14971 Toepassing van risicomanagement op medische hulpmiddelen.

001 Bedgalg

De bedgalg bestaat uit een geplooide 
dikwandige stalen buis. De bedgalg  
is voorzien van een handgreep met 
lint: manueel aanpasbaar of optioneel 
met automatisch oprolsysteem.

002 Serumhouder voor bedgalg

De serumhouder voor de bedgalg 
heeft 4 haken en is eenvoudig  
op de bedgalg te plaatsen.

003 Eettafel voor onrusthekkens (*)

De houten eettafel kan geplaatst 
worden op alle types onrusthekkens 
en kan eenvoudig worden  
opgehangen aan het voetpaneel.

004 Accessoirebeugel (*)

De accessoirebeugel kan gebruikt 
worden wanneer klantspecifieke  
wensen zich opdringen. De beugel 
met 4 haken is 310 mm lang en 
wordt geplaatst in de optionele  
accessoirehaken.

005 Bokaalhouder (*)

De bokaalhouder is voorzien voor  
het plaatsen van twee bokalen.  
De houder wordt geplaatst in  
de optionele accessoirehaken.

006 Serumhouder

De serumhouder bestaat uit een vast 
gedeelte en een verstelbaar gedeelte, 
voorzien van 4 serumhaken. De 
serumhouder kan eveneens verkregen 
worden in een niet-verstelbare versie 
met 2 serumhaken.

007 Opstahulp (*)

De opstahulp biedt de resident  
een optimale steun bij het uit- en  
instappen. De vormgeving maakt  
een ergonomische uit- en instap-
beweging mogelijk.

008 Urinefleshouder (*)

De urinefleshouder wordt  
gemonteerd in de 2 kunststof  
accessoirehaken die optioneel  
aanwezig zijn op het bed. Er kan 
gekozen worden uit 2 modellen.

009 Hoes voor onrusthekken (*)

De afneembare hoes bestaat uit 
kunstleder en kan op een zeer  
eenvoudige manier rond het onrust- 
hekken gemonteerd worden. De hoes 
biedt voornamelijk bescherming aan 
onrustige bewoners.

010 Demonteerbare voetensteunverlenging (*)

Om het ligvlak optimaal te gebruiken 
bij een bedverlenging, kan er gekozen 
worden om een los voetverlengstuk van 
20 cm aan het voeteneind te plaatsen.

Accessoires

De bijhorende accessoires zijn optimaal afgestemd op de bestaande bedhulzen en accessoirehouders.  
Bij Haelvoet stellen wij aan de accessoires dezelfde strenge kwaliteitseisen als aan onze verpleegbedden,  
zodat u altijd de zekerheid hebt daadwerkelijk met een kwalitatief hoogstaand product te werken.

* enkel mogelijk bij Siena Care

Het Aris verpleegbed wordt vervaardigd volgens ISO 9001:2015 

en ISO 13485:2016 en is in overeenstemming met de Europese 

Medische Hulpmiddelen Verordening EU 2017/745 en alle van 

toepassing zijnde Europese geharmoniseerde normen:

Een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding gaat bij Haelvoet niet 

ten koste van het milieu, want Haelvoet draagt duurzaamheid 

– in beide betekenissen van het woord – hoog in het vaandel. 

Al onze producten hebben een lange levensduur en worden 

geleverd met 10 jaar garantie op constructiefouten. 

10

Dankzij onze moderne milieuvriendelijke productieprocessen,  

een maximaal gebruik van recycleerbare materialen en ons  

PEFC-certificaat betekent kiezen voor Haelvoet, kiezen voor  

een eerlijk product.
PEFC/07-31-66

Voor duurzaam 

bosbeheer

www.pefc.org
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