
sentida 
Universele, lage verpleegbedden



2   wissner-bosserhoff | sentidaFoto: René Schwerdtel, modellen: Lucienne Enault (*1912) & Mireille Blanchard | Foto Titel (Portrait): René Schwerdtel, modellen: Paula María Socarràs Portales *1918 & Amador Cuervo Pèrez *1908



 wissner-bosserhoff | sentida  3 

De perfecte vorm van veiligheid en welzijn 
sentida – universele, lage verpleegbedden

5
Bijna een derde van de 65-plussers

en ouderen, en de helft van 
de 80-plussers en ouderen valt 

jaarlijks minimaal eenmaal. 
Alleen al in Duitsland komt het 

per jaar tot rond 5 miljoen 

valincidenten bij oudere mensen. 

(Bron: Gesundheit und Krankheit im Alter. 
(gezondheid en ziekte op hoge leeftijd) 

Uitgeverij: Karin Böhm, Statistisches Bundesamt/  
Clemens Tesch-Römer, Deutsches Zentrum für Altersfragen/ 

Thomas Ziese, Robert Koch-Institut. Berlijn 2009)

miljoen valincidenten 
van oudere 

mensen per jaar:
Voor het gebruik in inrichtingen  

die hoge eisen stellen aan  
universele en basisverpleging:

verpleeghuizen, zorghotels,  
palliatieve afdelingen, afdelingen  

voor dementie en geriatrie en  
revalidatieinstellingen.

preventie met 
sentida

lage verpleegbedden

Valincidenten behoren tot de grootste gevaren voor de lichamelijke gezondheid én het  
psychische welzijn van oudere mensen. Systematische valpreventie speelt daarom in de  
ouderenverpleging een doorslaggevende rol en is een belangrijk kwaliteitskenmerk voor  
verpleeghuizen. De consequenties voor de gezondheid die het gevolg zijn van vallen,  
zijn juist bij oudere mensen vaak ernstig en in het ergste geval onomkeerbaar.
De angst voor opnieuw vallen is een van de meest voorkomende psychische gevolgen die kan 
leiden tot beperkte lichamelijke activiteit, een verlies aan zelfvertrouwen en tot sociale isolatie. 
Met de lage verpleegbedden uit de sentida-lijn is wissner-bosserhoff erin geslaagd om de eisen 
van de moderne verpleging consequent en met name compromisloos om te zetten: optimale 
veiligheid in combinatie met een geriefelijk design.  
Innovatieve oplossingen, zoals de unieke 3-traps-strategie en het gepatenteerde SafeFree®- 
bedhekkenconcept, verkleinen de kans op vallen en de gevolgen ervan en stellen maatstaven 
wat betreft veiligheid, mobiliteit, hoogteverstelbaarheid en geriefelijkheid.
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Woonconcept Feathers
sentida | Design O10 | Decor Acacia donker

De natuur als voorbeeld bij de selectie van materialen en kleuren. Harmonisch op elkaar afgestemd als de veren van een vogel –
zo ontstond een behaaglijk ingerichte kamer, die de bewoner geborgenheid en bescherming biedt. Aan het raam luister je 's morgens  
naar het vogelgekwetter. Dit concept is slechts een suggestie, graag geven we u persoonlijk advies.
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sentida 1 

In de lage positie 

Vier dubbele loopwielen van 50 mm
 

Elektrische rem met de handbediening 

225 kg

25-80 cm

87/100 x 200/210/220 cm

sentida 3 
 

In elke bedhoogte 

Bij het voeteinde vier dubbele loopwielen  
van 50 of 75 mm, bij het hoofdeinde twee 
bokwielen van 100 of 160 mm

Elektrische rem met de handbediening, 
rembeugel bij het voeteinde 

225 kg

25-80 cm

87/100 x 200/210/220 cm

Het sentida-portfolio

Model 
 

Verrijdbaarheid 
 

Wielen

 

Rembaarheid

Veilige werklast

Hoogteverstelling

Ligvlak

Het instapmodel De mobiele 
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sentida 4 
 

In elke bedhoogte 

Dubbele loopwielen van 50 of 75 mm 

Rembeugel bij het hoofd- en 
het voeteinde

225 kg

25-80 cm

87/100 x 200/210/220 cm

sentida 5 
 

In elke bedhoogte 

Dubbele loopwielen van 50 mm volledig 
bekleed door geriefelijke chassis

Pedaalrem per as met 
centrale rem op twee wielen

27-80 cm

87/100 x 200/210/220 cm

sentida 6 
 

In elke bedhoogte 

Lichte loopwielen van 100, 125 of 150 mm
of dubbele loopwielen resp. designwielen 
van 125 mm

Rembeugel aan voeteinde met 
centrale blokkeerrem op vier wielen

87/100 x 200/210/220 cm (sentida 6 & 6-d*)
79 cm x 200 cm (sentida 6-s)
79 cm x 190 cm (sentida 6-xs)

27-80 cm  met 100 mm lichte loopwielen
29,5-82,5 cm  met 125 mm lichte loopwielen
28-81 cm  met 125 mm dubbele loopwielen 
 resp. designwielen
32-85 cm  met 150 mm lichte loopwielen

De flexibele De geriefelijke De extra mobiele 

270
kg

270
kg

NIEUW:
Nu ook als  

demontabele 

versie, zie 

pagina 23

*slechts 87 x 200 cm
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meer dan

in de praktijk gete
st1.000.000 x
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Bescherming en mobiliteit zonder VBM*   
SafeFree® - het gepatenteerde bedhekkenconcept | 12 - 13 

NIEUW: Bedhekbescherming afgestemd  
op uw behoeften | SafeFree® Flex  | 14 - 15

Veilig verplegen, mobiliseren en slapen  
3-traps-strategie | 16

Flexibiliteit en tijdbesparing  
3 bedlengtes zonder gereedschap instelbaar | 17 

Effectieve voorkoming van doorligwonden 
Ligvlakergonomie en modulariteit  | 18 - 19

NIEUW: Mobiliteit verbeteren en behouden 
SafeLift | Revolutionaire bedbediening voor de bewoner | 20

Intuïtieve bediening 
Overzichtelijk en ergonomisch | 21

Dag en nacht veilig 
SafeSense® - de intelligente Bed-Exit-Sensoren | 22

De demontabele 
sentida 6-d | 23

Energie-efficiëntie en belastbaarheid 
Innovatief aandrijvingssysteem | 26

Verlichting 
soluna & lymera | 27

NIEUW: Handmatige mobilisatiehulp 
MobiStick 2 | 28

Wij denken vooruit 
memoriana | Ruimteconcept voor mensen met dementie | 29

Overige mogelijkheden 
Design | Kleuren en decors | Opties en accessoires | 30

Alle voordelen in één oogopslag
ST

ROOMVERBRUIK

IN STAND-BY

SLECHTS

0,5 W

* Vrijheidsbeperkende maatregelen
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Woonconcept Urban
sentida | Design HD-3 | Decor Kersen Havanna | Stof Steen | Knoopjesstiksel

Men is weer op zoek naar de ruimtes in de stad die verbonden zijn met stedelijkheid als levensstijl, die diversiteit en vrijheid 
vertegenwoordigen, waar iedereen elkaar kan ontmoeten - een stad die het waard is om in te wonen omdat ze van iedereen is en 
iedereen toegang heeft tot haar openbare ruimtes. Dit concept is slechts een suggestie, wij adviseren u graag individueel.
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In neergelaten toestand bieden de gedeelde 
bedhekken behalve een geriefelijke uitstraling 
ook vrije toegang tot de bewoner voor de  
dagelijkse verpleging. Storende accessoires,  
zoals middenstijlen of vast gemonteerde  
zijpanelen hoeven niet te worden verwijderd  
en opgeborgen.

Bescherming en mobiliteit zonder VBM**

SafeFree® – het gepatenteerde bedhekkenconcept

Voor de veiligheid ‘s nachts is het vaak voldoende 
om de lage positie van het bed te combineren 
met de eerste uittrekfase van het bedhek aan 
het hoofdeinde. Dit voorkomt overbodige barrières 
en zorgt toch voor een aanzienlijk lager risico 
op uit bed vallen. Bewoners behouden zo hun 
oriëntatie, zonder dat ze beperkt worden.

Dit beschermingssysteem omvat een 
bewuste uitstapopening aan het voeteinde 
ter vermindering van de vrijheidsbeperkende 
maatregelen (VBM) en biedt tegelijkertijd 
een bijzonder hoog niveau van veiligheid.

1 2 3

Het gedeelde bedhekkensysteem SafeFree® is gepatenteerd, vrijwillig gecertificeerd en meer dan 1.000.000 keer  
in de praktijk getest. Het systeem is eenvoudig, snel en ruimtebesparend, kan in 2 seconden worden ingeklapt en kan 
apart worden ingesteld op 4 verschillende hoogtes, afhankelijk van de verpleegomstandigheden en lengte van de 
bewoner. Vrijheid behouden in plaats van vrijheid beperken, volledig in overeenstemming met de Werdenfelser-methode*.

Geen bescherming nodig Passieve bescherming 
(geen VBM**)

¾-bescherming (geen VBM**)

• Flexibel gebruik van het bed, zelfs in beperkte ruimte, voor standaardverpleging 
• Flexibele toegang aan beide zijden bij meer behoefte aan verpleging 
•  Flexibel gebruik van het bed voor bewoners die links/rechts opstaan ten behoeve 
 van de mobilisatie
• Vermijding van bijkomende kosten bij het achteraf aanbrengen van gedeelde bedhekken

Verpleging met 4 gedeelde bedhekken  
= volledige toegang

Meer veiligheid door kleine 
midden-opening*** < 60 mm

•  Doelbewust overeenstemming met de norm IEC 60601-2-52
• Veiligheid in de verpleegpositie, d.w.z. ook met omhoog  
 gebrachte rug- resp. beensteun
•  Veiligheid zonder gebruik van een extra middenopenings-
 protector als accessoire bij fixatie met buikgordels conform 
 de aanbeveling van BfArM****

* vergelijk ‘Argumentationshilfen zu unterschiedlichen Bettgittervarianten’ http://werdenfelser-weg-original.de/medien/ 
** Vrijheidsbeperkende maatregelen | *** Middenopening = afstand tussen de gedeelde bedhekken
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De bovenste positie dient voor de uitgebreide
bescherming van de bewoner. Beide delen  
van de bedhekken sluiten zo nauw op elkaar 
aan, dat ze net zo veilig zijn als een doorlopend 
bedhek. Zo doende voldoen de hekken aan de 
norm IEC 60601-2-52. Accessoires voor het  
sluiten van een middenopening bij fixatie met 
buikgordels zijn dus niet nodig. 

4
Volledige bescherming (VBM**) 
voor matrassen tot 18 cm dik

De bedhekken kunnen met 6 cm worden  
verhoogd, zodat ook hogere matrassen  
goed passen.

meer dan

in de praktijk gete
st1.000.000 x

Video’s over 
het bedhekken-
concept

Veilige mobilisatie
ongeacht lichaamsgrootte

De gedeelde bedhekken kunnen zeer effectief worden gebruikt bij de mobilisatie, omdat 
ze goed kunnen worden beetgepakt en vastgehouden. Op deze manier fungeren ze als een 
betrouwbare opstahulp en bevorderen zo de mobiliteit van de bewoner.

Meer informatie:

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

Voorkoming van doorligwonden en vrijleggen 
van de hielen met behulp van de automatische 
lighouding

2 automatische posities

**** Informatie van het BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel & Medizinprodukte, 
Duits federaal instituut voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen) aan de beroepssectoren van 08-07-2004 erentienr. 913/0704)
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SafeFree® Flex
Bedhekbescherming afgestemd op uw behoeften

Naast vast gemonteerde zijpanelen biedt SafeFree® Flex zo veel mogelijk vrijheid en zo veel 
bescherming als nodig is, afgestemd op de individuele behoeften en gericht op de toekomst. 
Daarbij behoudt SafeFree® Flex het huiselijk designkarakter, dat kenmerkend is voor alle  
verpleegbedden van wissner-bosserhoff.

Bescherming tegen incidenten als 
gevolg van vastgrijpen of beklemd raken

Safe
Volledige bescherming

Voorkomt onbedoeld losmaken of 
verwijderen van de zijelementen 

Optimale lengte en individueel instelbare hoogte 
van de bedhekbescherming aan het hoofdeinde

Perfecte bescherming tijdens het slapen 
en comfortabele en ergonomische 
mobilisatie van de bewoner

Comfortbed 
zonder bedhekbescherming 

Openingsafsluiting tussen zijelement 
en ligvlak

Een veilige bevestiging van de elementen 

0
Geen bescherming nodig

Volledige veiligheid Maximale mobilisatie
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1

2

3

Free
Minder VBM*

Flex
Efficiënter

Bewust 'weglaten' 
van bedhekbescherming

Investeringszekerheid  
voor de exploitant

Geen monteur nodig

Snelle omwisseling bij een gewijzigde 
bewonerssituatie – met openingsafdichting 
zonder (1) en met leuning (2) of volledig
verstelbare bedhekbescherming (3)

Zijelementen aan te passen zonder gereedschap

Mobilisatiehulp
uitsluitend elementen aan hoofdeinde

Wandbescherming 
met uitstap aan voeteinde

4 volledig verstelbare 
bedhekbeschermingen

Profiteer van een huiselijk design met een doorlopend zijelement,
ongedacht de benodigde mate van mobilisering of bescherming van de bewoner.

Niet alleen het inzetten van de zijelementen  
is flexibel, ook uw budget wordt flexibel  
benut: u betaalt slechts voor de elementen 
die uw bewoners ook daadwerkelijk nodig 
hebben.

1|2 3 4
Passieve bescherming 
(geen VBM*)

¾-bescherming (geen VBM*) Volledige bescherming (VBM*) 
voor matrassen tot 18 cm dik

* Vrijheidsbeperkende maatregelen

Video
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• Comfortabel verstelbereik in hoogte 27-80 cm 
•   Eerste tussenstop bij het uit bed stappen op stoelhoogte op 41 cm
•  Stootbescherming bij instelling van de comfortzitpositie vanuit  de lage positie en bij gebruik van een bedverlenging

Optimale verpleegpositie Veilige mobilisatie op stoelhoogte Voorkomen van vallen in de slaapfase

27 cm*41 cm*80 cm

Veilig verplegen, mobiliseren en slapen 
3-traps-strategie



 wissner-bosserhoff | sentida  17 *Middenopening (afstand tussen de gedeelde bedhekken) < 60 mm   **Openingen tussen gedeelde bedhekken, zoals tussen bedhekken en hoofd- resp. voetdelen < 60 mm

• Alle verpleegbedden van wissner-bosserhoff beschikken standaard over een geïntegreerde bedverlenging. 
• Flexibel en zonder gereedschap voor verschillende bedlengtes aangepast. 
• Daarbij worden in elke configuratie de richtlijnen van de nieuwe norm IEC 60601-2-52 aangehouden.

Flexibel en tijdbesparend
3 bedlengtes zonder gereedschap instelbaar

200 cm 210 cm 220 cm
Bedlengte 200 cm: 
De gedeelde bedhekken bieden bescherming 
zonder middenopening > 318 mm*  
en zonder protector

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

Bedverlenging tot 220 cm:
is bij sentida met gedeelde bedhekken 
tijdelijk instelbaar – volledige bescherming 
wordt door protector (accessoire) aan 
voeteinde gegarandeerd
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87 cm

38-41 cm

44 cm
         55             37       20                 88 cm

De ergonomische verdeling van het ligvlak draagt 
bij tot het vermijden van drukbelastingen en zo
doende tot de vermindering van doorligwonden. 
De maten van het in vieren gedeelde ligvlak
van de wissner-bosserhoff verpleegbedden zijn 
afgestemd op de inzichten van de antropome-
trie, d.w.z. naar de gemiddelde lichaamsgrootte 

van een mens. Op basis van de inzichten van 
prof. Eigler wordt duidelijk dat het rugsteun- 
gedeelte voor een effectieve ondersteuning van de 
halswervelkolom minimaal 80 cm lang moet zijn. 
Bij bovengemiddeld lange bewoners biedt het 
BiNetic-ligvlak extra verlaging van de drukbe-
lasting door de geïntegreerde bedverlenging:  

met de gereedschapsloze express-bedverlenging 
kan het ligvlak tijdelijk - of met verlengingsin-
zetelement ook permanent - worden verlengd 
tot 220 cm, waarmee voorkomen wordt dat de 
voeten het voeteinde raken.

BiNetic-ligvlak 200 cm (lange rugleuning)

* volgens. Eigler, F.W.: ‘Arzt und Krankenhaus’ (‘Arts en ziekenhuis’) 7, 1989 | ** Bron: Gerhard Schröder, Academie voor wondverzorging, Magazine ‚Respect‘, editie 8/2011, P. 16-17
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Antropometrie volgens Prof. Eigler*

wissner-bosserhoff volgt reeds vele jaren een 
bruikbaar concept voor het verminderen van 
risico’s: de dubbele retractie als bestanddeel 
van het BiNetic-ligvlak. Bij de dubbele retractie 
wordt niet alleen de rugleuning, maar ook de 
beensteun van het zitgedeelte ingetrokken, 
zodat het oppervlak wordt vergroot. 

Intussen zijn ook de resultaten van de druk-
metingen (thermografieën) bekend, waaruit 
duidelijk valt op te maken dat de drukbelasting 
bij dubbele retractie lager is dan bij de enkel-
voudige retractie, en aanzienlijk lager is dan 
bij een standaard ligvlak.

Werking van de dubbele retractie aangetoond**

Effectief voorkomen van doorligwonden
3 ligvlakken naar keuze | Modulair ligvlak

in Duitsland leiden aan chronische 
wonden, zoals doorligwonden.

Met name vanwege demografische 
veranderingen zijn het vooral ouderen 

die last hebben van chronische 
wonden.  

Bij ouderen van 90 jaar of ouder ligt 
het risico hierop rond de 11%.
Doorligwonden zijn bijzonder 

ingrijpend voor bewoners.  
Therapie neemt meestal meerdere 

weken of maanden in beslag en kan 
bovendien aanvullende klachten 

veroorzaken.

Bron: Onderzoek BVMed 2012

Tot wel

2,7
miljoen mensen
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6 cm                      11 cm

Modulair ligvlak

U heeft de keuze uit drie verschillende ligvlakken: 
• Het roosterligvlak Aero (01) zorgt voor een goede ventilatie.
• De kunststof steunvlakken van het Easyclean-ligvlak (02) zijn heel eenvoudig te reinigen.
• Het comfort ligvlak (03) met 55 veerelementen bevordert niet alleen het ligcomfort, 
  maar biedt ook een waardevolle bijdrage ter voorkoming van doorligwonden. 

Over het algemeen zijn de ligvlakdelen eenvoudig te reinigen en verwijderbaar. 

01 02 03

Comfortligvlak met 55 veerelementen

Details comfort ligvlak

meer ruimte in bed!

Dubbele retractie =

17cm 

Standaardligvlak zonder 
belastingvermindering

Thermografie van een standaardligvlak

Enkelvoudige retractie = risico op doorligwonden

Thermografie van het BiNetic-ligvlak

WIBO-ligvlak met duidelijke 
belastingvermindering

Dubbele retractie = voorkoming van doorligwonden
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• Verstelknoppen voor  
 bedhoogte en rugleuning
• Grote knoppen
• Vaste positie op een SafeFree®-bedhek 
• GO-knop 
• 360° draaibaar 
• Ergonomisch design 
• Hoge stabiliteit 

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

Nieuw!

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

Video SafeLift
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De handbediening van de sentida verpleegbedden is aantrekkelijk door zijn overzichtelijkheid  
en ergonomische vormgeving: minder knoppen en grote symbolen zorgen ervoor dat de bediening  
intuïtief te leren is. Dankzij de voorgeprogrammeerde knoppen is de handbediening veilig in gebruik: 
het activeren van een functie door het onopzettelijk indrukken van een knop is uitgesloten.

Aan de achterzijde van de handbediening is  
een blokkeerfunctie geïntegreerd. Bukken en  
zoeken naar de blokkeerbox die op de balk  
van het ligvlak is aangebracht is dus niet nodig. 
Via een magneetvrije sleutel kunnen drie 
handbedieningsmodi worden ingesteld:
Verpleegmodus:  
alle keuzeknoppen zijn vrijgegeven.
Blokkeermodus: 
alle functies van de handbediening zijn 
geblokkeerd. 
Bewonermodus: 
de blauwe knoppen kunnen door de 
bewoner worden gebruikt.

Sleutel voor veiligheids-
niveau (magneetvrij)

• Nachtlampje en leeslampje
• Aparte beensteun-
 verstelling
• Mobilisatiefunctie
• Beveiliging tegen 
 onopzettelijk gebruik

Uitgebreide 
functionaliteit

Instructievideo’s 

Intuïtieve bediening
Overzichtelijker en meer ergnomisch

Drie veiligheidsniveaus

BlokkeermodusVerpleegmodus Bewonermodus

Rugsteunverstelling

Autocontour

Hoogteverstelling

Omhoog

Omlaag

Automatisch naar 
comfortzitpositie

Automatisch 
naar lighouding
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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 Bed-Exit-Systeem en minimaliseer zo vrijheidsbeperkende maatregelen. 
Het systeem is uitgerust met een automatisch nachtlicht dat tijdens het opstaan uit bed wordt ingeschakeld en dat vanzelf dooft zodra de patiënt weer in 
bed ligt. SafeSense® is compatibel met  de gebruikelijke verpleegoproepsignaalsystemen op de markt. Verpleegbedden van wissner-bosserhoff vanaf 2002 
kunnen hiermee worden uitgebreid of achteraf worden uitgerust.

Dag en nacht veilig
SafeSense® - de intelligente Bed-Exit-Sensoren Video SafeSense®

Instelbare timer voor oproep zorgverlenerAutomatisch nachtlicht

Geïntegreerd of als inbouwpakket achteraf**

Meer veiligheid – 
minder VBM*

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

 • flexibel en traploos instelbaar van 0 sec. 
 directalarm tot 30 min
 • aanpassing aan de mobiliteit 
 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
• beschikbaar als draadloze of bedrade uitvoering

*Vrijheidsbeperkende maatregelen | **Als accessoire of inbouwpakket achteraf leverbaar, zie pag. 33
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De demontabele 
sentida 6-d 

Op het eerste gezicht is sentida 6-d niet van een ander sentida 6-bed te onderscheiden.  
Ook in technisch opzicht zijn beide bedden identiek. Het verschil wordt pas bij nadere  
bestudering duidelijk: sentida 6-d kan vrijwel zonder gereedschap door slechts één  
persoon in korte tijd worden gedemonteerd en weer worden gemonteerd. Bovendien  
weegt geen enkel onderdeel meer dan 18 kg, zodat aan alle arbo-eisen wordt voldaan.

De sentida 6-d is bij uitstek geschikt voor gebruik in de thuiszorg of in verpleeghuizen met 
smalle deuren, zonder dat dit heeft geleid tot concessies op het gebied van design, kwaliteit  
of stabiliteit.

Geen 

enkele 

module 

zwaarder 

dan 18 kg

sentida 6-d gedemonteerd

Geen enkele module is zwaarder dan 18 kg.
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Woonconcept Lilac
sentida | Design G10 | Decor Cottage pijnboomhout

Deze tijdloze en klassieke materialen en kleurstelling geven de ruimte een bijzondere ambiance. 
De trendkleur Vlierbes doet denken aan het voorjaar – alles gaat weer bloeien, frisse kleuren lossen het winterse grijs af.
Dit concept is slechts een suggestie, graag geven we u persoonlijk advies.
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270 
kg 

Omdat stroomkosten voortdurend stijgen, wordt energie-efficiëntie steeds belangrijker. De nieuwe 
motor verbruikt in stand-by-stand slechts 0,5 W en is zo doende bijzonder zuinig. Optimaal kabel-
management zorgt ervoor dat slijtage tot een minimum wordt beperkt. De aansluitkabel is apart 
verwisselbaar, waardoor minder kosten gemaakt hoeven te worden voor opslag.

Hoeveel impact het verbruik van verpleegbedden in stand-by-modus kan hebben op de totale
kosten, is goed te zien in de volgende voorbeeldberekening:

Economisch en energie-efficiënt

Product Stand-by-verbruik Stroomkosten gedurende 15 jaar*

De NIEUWE sentida 0,5 W € 1.950
Bed A 3,76 W € 15.345
Bed B 2,5 W € 10.200
Bed C 1,7 W € 6.900
*Voorbeeld: Organisatie met 100 bedden

Energie-efficiëntie en belastbaarheid 
Innovatief aandrijvingssysteem

Omdat de verpleegbedden sentida 5 en 6 zijn uitgerust met een nieuwe motor, zijn ze nu 
nog gebruiksvriendelijker, meer belastbaar en energie-efficiënter. Dankzij de geïntegreerde 
led-technologie, de energiebesparende uitvoering en het servicegerichte ontwerp voldoen 
deze bedden gegarandeerd aan de essentiële voorwaarden voor economisch gebruik in 
een verpleeghuis.

In de motor van de nieuwe sentida 5|6 is een 
aansluiting geïntegreerd voor een led-bedlampje. 
Het bed hoeft dus alleen maar verbonden te 
worden met het lichtnet. 
Het led-lampje kan nu ook met de handbediening 
worden bediend. Ook nieuw zijn de speciale 
video's met instructies voor bediening van het 
bed. Deze kunnen worden bekeken door de 
QR-code te scannen die op elk bed is aange-
bracht.

De nieuwe motor levert bijzonder krachtige 
prestaties. Vooral bij grote belasting komen zijn 
sterke punten goed uit de verf. Het bed biedt  
een veilige werklast tot wel 270 kg (sentida 5|6) 
en kan een maximaal bewonersgewicht dragen 
van 235/255 kg (afhankelijk van de accessoires).

Gebruiksvriendelijker Belastbaar en veilig

Instructievideo's 

ST
ROOMVERBRUIK

IN STAND-BY

SLECHTS

0,5 W
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LED

Verlichting 
soluna & lymera

Bijzondere designelementen van de armaturen zijn de golfvormige of transparante 
lampenkappen met het deels doorschijnende karakter. Uitgerust met een zwenkarm  
maken onze armaturen de exacte positionering van het lichtpunt in de buurt van het  
te verlichten object mogelijk.

Voordelen LED

•Lange levensduur
•Laag energieverbruik
•Geen warmteontwikkeling 
•Absoluut veilig gebruik

Design LED-lamp soluna met gegolfde lampenkap

Comfort LED leeslampje lymera
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De MobiStick 2 is een uiterst functionele mobilisatiehulp voor de bewoner en bevordert 
individuele mobilisatie. Door zijn ergonomische vorm is hij eenvoudig en intuïtief te gebruiken.

Handmatige mobilisatiehulp
MobiStick 2

Dankzij zijn ergonomische vorm is MobiStick 2 
eenvoudig en intuïtief te gebruiken en kan hij 
universeel worden gebruikt. De handknop  
is draaibaar en heeft een eenvoudig vergrendel-
mechanisme.

Wanneer het niet in gebruik is, kan het een-
voudigweg worden opgevouwen en staat het 
dus niet in de weg, maar is het snel klaar voor 
gebruik wanneer het nodig is.

Zonder gereedschap
en flexibel

MobiStick 2 kan zonder gereedschap 
aan beide zijden van het bed worden 

bevestigd en kan vanaf 2004 ook 
achteraf op wissner-bosserhoff-bedden 

worden gemonteerd.

Meer informatie:

Nieuw!



 wissner-bosserhoff | sentida  29 

Adequate begeleiding van mensen met dementie is een bijzondere uitdaging voor verpleegkundigen en familieleden. wissner-bosserhoff 
heeft in samenwerking met dementiedeskundigen in Groot-Brittannië en Duitsland een concept voor mensen met dementie ontwikkeld. 
Speciaal gericht op de behoeften van de betrokkenen, zorgt het nieuwe concept voor minimale fysieke inspanning voor de begeleiding en 
verzorging. Centraal in de conceptontwikkeling staan de doelstellingen voor de begeleiding van demente bewoners:

Wij denken vooruit
memoriana | Ruimteconcept voor mensen met dementie

Oriëntatie verbeteren

Aan de bewoners worden chronologische, 
kleurrijke en ruimtelijke oriëntatiepunten 
aangeboden. De gerichte integratie van 
kleuren, vormen en voorwerpen helpt bij 
de ruimtelijke waarneming - angsten en 
frustraties worden verminderd.

Zelfstandigheid verhogen

Hoe zelfstandiger de bewoner zich in zijn  
omgeving kan bewegen, des te meer wordt ook 
het verplegend personeel ontlast. Functionele 
inrichtingselementen, zoals handleuningen en 
open opbergvakken, stimuleren de mobiliteit en 
zelfstandigheid van de bewoners met dementie.  
Andere gebieden in de kamer zijn daarentegen 
alleen toegankelijk voor de begeleiders. 

Veiligheid maximaliseren

De veiligheid van de bewoners is een centraal 
aspect. Lage verpleegbedden met bedhekken, 
handleuningen aan het meubilair en wanden, 
evenals visuele oriëntatiehulpen, bieden de  
bewoners met dementie een maximum aan  
veiligheid zonder merkbare beperkingen.
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Certificering

*Enkele decors zijn tegen meerprijs leverbaar 

Berkenhout (R35018)Vulkaanwit  (U11502) Lindberg-eiken (R20021)

Kleuren | decors*

wissner-bosserhoff laat regelmatig haar productieprocessen en het management door TÜV Süd doorlichten. 
De onderneming is gecertificeerd volgens de bepalingen van de DIN EN ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement-systemen, 
van de DIN EN ISO 13485 voor de fabricage van medische hulpmiddelen evenals ISO 14001 voor milieubeheer.

Beoordelingen
ook bedhekken

CB-certificaat voor 
productveiligheid,
TÜV Süd

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

 

 

 

CERTIFICATE 

The Certification Body 
of TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifies that 

 
Wissner-Bosserhoff GmbH 

Hauptstr. 4-6 • 58739 Wickede 
Germany 

has established and applies 
a Quality Management System for 

Design, production and marketing of 
beds and furniture for nursing homes, 

hospitals and residential care 

An audit was performed, Order No. 707012227. 

Proof has been furnished that the requirements 
according to 

ISO 9001:2015 

are fulfilled. 

The certificate is valid from 2019-07-24 until 2022-06-20. 

Previous certificate valid until 2019-06-20. 

Certificate Registration No.: 12 100 45814 TMS. 

 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

Munich, 2019-07-25 

 

 

 

Mogelijke combinaties 
voor het memorianaprogramma
(pagina 29)

Kersen  (R42002)Beuken (R24034)Beuken naturel (R24015)

Acacia donker (R38006)

Kersen Havanna  (R42006)

Pijnboomhout Suomi grijs 
(R55022)

Cottage pijnboomhout (R55023)



 wissner-bosserhoff | sentida  31 

Kunstleder- en stofbekleding

Met onze nieuwe hoogwaardige bekleding 
van bekende partners bieden we uitstekende 
afwerkingsmateriaal met de volgende 
eigenschappen:
•  Vocht- en vuilbestendig
•  Luchtdoorlatend
•  Waterafstotend

RoyalLimoen

Parel

MaïsKersen

CashmereZilvergrijs Berken

Smoke

Kiezel

Kunstleder

Weide (Mailo 6520)

Grijs, gestippeld 
(Flint 8520) 

Zand (Mailo 1521)

Grijs, gestreept 
(Agon 8520)

Rose (Mailo 4520)

Stoffen

Zee (Mailo 5520)

Blauw, gestreept 
(Agon 5520)

Groen, bloemmotief 
(Aurora 6520)

Steen (Mailo 8520)

* De ontvlambaarheidsweerstand is afhankelijk van de gebruikte schuimstof. | Artikelnummers:  50-0818, stofbekleding voor hoofdeinde Df  |  50-0819, stofbekleding voor voeteneinde Df

Nieuwe 

combinatie-

mogelijkheden

We adviseren 

u graag!

•  Bloed- en urinebestendig
• Bestand tegen desinfectiemiddelen
•  Extreem robuust 
•  Milieuvriendelijk en vrij van schadelijke stoffen
• Lange levensduur
•  Moeilijk ontvlambaar (conform de ontstekings-criteria

 conform DIN EN 1021 deel 1 + 2 en BS 5852 Crib 5*)
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Design T

Design Df Design Df Design Dfx

Design G Design G Design Gx

Design T Design Tx

Design K Design K Design Kx

Design Ts Design Ts Design Tsx

Design D Design D Design Dx 

Design O Design O Design Ox

Design A
hoofd-/voeteinde

Design Ak 
hoofd-/voeteinde

Design Ak 
wegklapbaar

Hoofdeinde Voeteinde Vlak voeteinde

Design | Hoofd-/voeteinde
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04-1608
Adapterkabel zonder aan-/uitschakelaar; 
met bijpassende stekker voor aansluiting 
op de meldinstallatie (klantspecifiek) voor 
de kabeluitvoering en draadloze uitvoering

Accessoires | SafeSense® en SafeLift

SafeSense® sensormat 2.1

02-000876 
SafeSense® sensormat 2.1
80 x 20 cm

10-0812 
Digitale Bed-Exit-Box 2.1 
met kabel of draadloos 

04-1508
Adapterkabel met aan/-uitschakelaar en  
passende stekker voor de aansluiting 
op de meldinstallatie (klantspecifiek) 
voor de kabeluitvoering en draadloze uitvoering 

SafeSense®-aansluitkit

01-011193 
Plaat voor DUO9-motor 

01-011194 
Plaat voor Q7-motor

Ook als set 
verkrijgbaar:

Sensormat 2.1 en  
Bed-Exit-Box 2
10-0871 
Kabelversie 
10-0872 
Draadloze versie

10-0811
SafeLift-controller

Als set:

10-0799
SafeLift-set

SafeLift-bedbediening

Bevestigingsplaten SafeSense® en SafeLift

10-0808
SafeLiftBox
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103 cm
108 cm

H2
80 cm

208 cm

H1
25/27 cm

101 cm
102 cm

208 cm

sentida met gedeelde bedhekken (serie 10), zonder opening
Externe afmetingen: L = 208 cm, B = 103/108 cm
Matrasmaat: L = 200 cm, B = 87 cm
H1 25/27 cm (lage positie), H2 80 cm (hoogste positie)

Opties en accessoires

Afmetingen

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

Ligvlakken

Standaard | AeroEasyCleanComfort

Opties

Permanente bed-
verlenging bedhek
serie 10 (optie)

Permanente bed-
verlenging bedhek 
serie 09 (optie)

Tijdelijke bed-
verlenging bedhek
serie 10 (standaard)

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

Bedverlenging 
met express ontgrendeling
(optie)

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

Verticale 
stootwielen

Ontgrendeling CPR 
aan de rugsteun

Bedverlengingen

3D-stootwielen
horizontale en verticale 
functie

01-010812, 01-010813 
Schakelbare verlichting 
onder het bed (zonder afb.)
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Zijdelingse wandafstandhouder,
telescopisch, alleen voor 5 en 6
10-0804 kort, 1 x 20 mm
10-0805 middel, 4 x 20 mm
10-0806 lang, 8 x 20 mm
Zijdelingse wandafstandhouder,
alleen voor sentida 5 en 6 (niet afgebeeld)
10-0708 kort | 10-0710 lang

Wandafstandhouder aan het hoofdeinde,
telescopisch, alleen voor sentida 5 en 6
10-0801 kort, 1 x 20 mm
10-0802 middel, 4 x 20 mm
10-0803 lang, 8 x 20 mm
Wandafstandhouder aan het hoofdeinde,
alleen voor sentida 5 en 6 (niet afgebeeld)
10-0707 kort | 10-0709 lang

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

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

50-0174
Gestoffeerde bescherming 
voor gedeelde bedhekken 
serie 10

50-0338
Gestoffeerde bescherming 
voor serie 09, 2-delige bedhekken

10-0719
Beddengoedplank

10-0617
Geïntegreerd design-beddengoedrek
Compatibel met alle bedden 
(uitgezonderd de 09-serie 3-voudige 
bedhekken en Design A-kk)

Accessoires

* Alleen voor sentida 5 & 6 | Voor verdere accessoires raden we onze accessoirebrochure 97-0882 aan.

10-0419 
Handbediening voor 
gedeelde bedhekken 
10-0421 
Handbedieninghouder, kort

10-0422 
Accessoire- en hand- 
bedieninghouder voor 
doorlopende bedhekken
10-0421 
Handbedieninghouder, kort

50-0345
Verkort Urine flessenmand 
50-0164 Urinezakhouder 
(zonder afb.)

10-0634
Handmatige 
mobilisatiehulp
MobiStick 2

50-0773 Design-led-lamp 
soluna met netadapter
50-0550 Design-led-lamp 
soluna zonder netadapter

10-0715
Opstahulp voor bedhekken 
serie 09 en evenals ¾-bed-hekken

10-0817
Openingsafdichter Basis

10-0818
Openingsafdichter Design

10-0819
Zijelement Flex

50-0677 Comfort-LED-leeslampje 
lymera (met & zonder voedingseen-
heid), transparante lampenkap 
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Members of LINET Group


