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** zie JEM, 2006, p. 16* Per jaar, bij 100 bewoners

Invoeren van verpleegroutines 
via het CareBoard® direct aan 
het bed
•  Tijdwinst tot 5 min. per  

documentatiehandeling

•  Minder overdrachtsfouten  

dankzij papierloze invoer

Gesloten systeem  
met CareBoard®

•  Geen gevaar voor virussen  

of onveilige Cloudoplossingen

•  Toegangsbeheer met verschillende 

gebruikersrechten

Connectivity
•  Integratie van alle belangrijke  

interfaces en -protocollen

•  Oproepdifferentiatie: uw verplegend  

personeel stelt de juiste prioriteiten

Geïntegreerde weegschaal
•  Tijdwinst tot 15 min. per weging 

ten opzichte van rolstoelweegschaal

•  Hoogwaardige valpreventie dankzij  

vroegtijdige bedrandoproep

Dagelijkse BMI-check met  
geïntegreerde bedweegschaal
•  Tijdige herkenning van  

ondervoeding

•  Bewoners van verpleeginstellingen 

hebben een verhoogd risico op  

ondervoeding van ongeveer 54%**

BMI
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2
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360° gekoppelde verzorging
Tijd besparen tot een waarde van twee voltijd verpleegkrachten*

Digitalisering en het tekort aan verplegend personeel zijn veelbesproken 
onderwerpen. sentida 7-i biedt uitkomst.

sentida 7-i biedt u betrouwbare oplossingen voor het ontlasten van uw 
verplegend personeel, zoals het nieuwe hulpmiddel voor verplegingsdocu-
mentatie direct aan het bed. Het invoeren en overdragen via het CareBoard® 
bespaart vele briefjes en wandelingen naar de pc, zodat waardevolle verpleeg-
tijd tot maximaal 5 minuten per bewoner kan worden gewonnen. Net zoals bij 
de geïntegreerde bedweegschaal, die ten opzichte van het verplaatsen naar 
een rolstoel met aansluitend transport naar een weegschaal tot 15 minuten 
per weegmoment kan besparen.

In totaal betekent dit bij 100 bewoners een tijdsbesparing van maximaal  
3.400 uren per jaar, wat overeenkomt met de werktijd van ten minste twee  
voltijd verpleegkrachten.

De nieuwe digitale functies ontlasten dus niet alleen de verpleging, maar 
dragen ook bij aan een hogere efficiëntie van uw instelling. Deze functies 
maken gebruik van de strengste beveiligingsnormen en besparen waardevolle 
verpleegtijd ten gunste van uw bewoners – Voor een menselijke verpleging 4.0.

Tijd besparen  

met een waarde tot  

2  

voltijd

verpleegkrachten  

Ontbrekende digitalise
rin

gs-

360°
gekoppelde  
verpleging
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 * Vrijheidsbeperkende maatregelen

10 goede redenen
Met sentida 7-i digitaal doorstarten

4 BMI-check
n  Snelle vaststelling van ondervoeding
n   Dankzij geijkte weegschaal betrouwbaar  

en nauwkeurig

Pagina 11 
3 Gewichtsbewaking 
n    Geïntegreerd weegsysteem
n   Automatische gewichtsmeting 

met een druk op de knop

Pagina 10 

7 Multi-oproep
n  Oproepen worden  
 gekwalificeerd, zodat  
 het verplegend personeel   
 prioriteiten kan stellen

Pagina 13

6 Connectivity
n   Alle belangrijke  

interfaces geïntegreerd
n   Veilige en betrouwbare  

overdracht in realtime

Pagina 13

5 Bed-Exit-manager 
n   Vroege bedrandwaarschuwing  

al voor het opstaan
n   Traploze timing verpleegoproep 

Pagina 12

8 Veiligheidssensoren 
n  Bedhekbeschermingsassistent (optioneel)
n  Bedhoogte- en remassistent
 
Pagina 14

2 Systeemveiligheid
n   Gesloten systeem met CareBoard®

n   Veilig toegangsbeheer 

Pagina 9

9 Mobilisatieset (optioneel)
n  Light: Handbediening met Plug & Play
n  Full: Handbediening met Plug & Play 
 en Mobi-Lift®

Pagina 15

1 Verplegingsdocumentatie (optioneel) 
n   Gegevensbeheer niet langer op papier
n   Gegevens direct aan het bed opslaan

Pagina 8

10 Vochtigheidsset (optioneel)
n   Herkent vroegtijdig vochtigheid  

in het bed
n  Keuze uit 2 sensormatten

Pagina 16

NIEUW!

BMI
!
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1 | Verplegingsdocumentatie live (optioneel)

Rechtstreekse invoer in plaats van schriftelijke notities

2 | Systeemveiligheid
Gesloten systeem met toegangsmanager

In het nieuwe menu Verpleegroutine kunnen snel en eenvoudig de 
belangrijkste vitale gegevens* zoals bloeddruk, hartslag en temperatuur 
worden opgeslagen. Bovendien kan het dagelijkse voedingsprotocol op 
een korte checklist worden ingevuld. Met Save&Send worden de gegevens 
rechtstreeks naar de server van de verpleegsoftware overgedragen.

Gegevens hoeven niet langer 
handmatig op papier te
worden beheerd. Bespaar 
per documentatiehandeling 
tot maximaal 5 minuten.

Met ”Save&Send” eenvoudig opslaan en verzenden 
van de gewichts- en vitale gegevens van de bewoner*

Met sentida 7-i zet wissner-bosserhoff nieuwe normen op de gebieden veilig-
heid en verplegingsverlichting. Het systeem toont aan dat er ook oplossingen 
bestaan zonder virusgevoelige apps voor smartphone of tablet of onveilige 
toepassingen op internet of in de cloud. Het gaat hier om een gesloten bestu-
ringssysteem met 
CareBoard®, wat inhoudt dat er geen bedreigingen bestaan door virussen of 
externe software of apps. De permanente kabelverbinding van het  
CareBoard® zorgt bovendien voor een continue veiligheid voor de gebruiker 

* Alle bewonersgegevens worden niet-gepersonaliseerd opgeslagen en kunnen later in de verpleegsoftware aan de bewoner worden gekoppeld, onder naleving van de gegevensprivacy. 
* Alle bewonersgegevens worden niet-gepersonaliseerd opgeslagen en kunnen later in de verpleegsoftware aan de bewoner worden gekoppeld, onder naleving van de gegevensprivacy. 
* Dankzij de tijdsbesparing tijdens het wegen (zie p. 10) en bij de verplegingsdocumentatie. Aannames: 100 bewoners, per jaar

Bespaar waardevolle 
verpleegtijd  tot 

een totale waarde van 

2  
voltijd 

verpleegkrachten**

De geavanceerde en eenvoudig te bedienen functies van de sentida 7-i zijn geïntegreerd in 
het CareBoard®. Dankzij het 7"-lcd-touchscreen is het gelukt om voor het verplegend personeel 
een veelheid aan functies in een overzichtelijk menu te rangschikken, zodat de dagelijkse zorg 
voor de gebruiker eenvoudiger is.

•  Eenvoudige en intuïtieve bediening  
dankzij een overzichtelijk menu

•  energiespaarmodus: Automatische 
uitschakeling na ca. 10 minuten

•  Hoge veiligheid: Login-menu's alleen 
voor het verplegend personeel.  
Eenvoudig uitloggen via de STOP-knop

•  Display OFF via de Safety-GO- 
veiligheidsknop met automatische  
Logout na ong. 10 minuten

wat betreft de wet op medische producten.

Nog meer veiligheid garandeert het toegangsbeheer met verschillende  
gebruikersrechten. Gevoelige bedinstellingen kunnen uitsluitend door  
bevoegde personen worden gebruikt. Het onbedoeld uitschakelen  
van belangrijke bewakingsfuncties is dus uitgesloten.

NIEUW!

Video 

Video 
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3 | Gewichtsbewaking met touchscreen
Tijdsbesparing door wegen in bed

De in het bed geïntegreerde weegschaal ondersteunt het verplegend personeel zonder 
omslachtige inzet van tilapparatuur en rolstoelen, en zorgt zo voor een comfortabele en 
menswaardige gewichtsmeting ten behoeve van de documentatie. Bovendien is het mogelijk 
om het opgeslagen gewichtsverloop per week of maand weer te geven voor verbetering van 
de medische zorg en geeft het extra terugkoppeling over de dosering van medicijnen of voor 
het beoordelen van lymfoedeem in de benen. Dankzij de nieuwe functie ”Save&Send” zijn 
de gewichtsgegevens binnen korte tijd beschikbaar in de verpleegdocumentatie.

•  2 verpleegkrachten  
en hulpmiddelen nodig

•  Stress voor de bewoner
•  Meerdere verplaatsingen

Wegen met  
extra materiaal kost  

kracht, tijd en  
geld

Save&Send

•  Gewichtsweergave en absolute gewichtsverandering
•  Weegmoment direct in bed zonder verplaatsing
•  Freeze-functie voor het verbergen van 
 gewichtsinvloeden (bijv. accessoires)
•  Export naar de verpleegdocumentatie 
 via de Save&Send-functie
• Tijdsbesparing tot maximaal 15 minuten per weging
(Bron: eigen berekeningen)

Voordelen van de geïnte- 
greerde, geijkte weegschaal

Bespaar  
waardevolle  

verpleegtijd tot een 
totale  

waarde van 

2  
voltijd  

verpleegkrachten*

* Dankzij de tijdbesparing tijdens het wegen en bij de verplegingsdocumentatie (zie p. 8). Aannames: 100 bewoners, per jaar

NIEUW!

4 | BMI-check
Vroegtijdig vaststellen van ondervoeding al voor een artsenbezoek

Wijzigingen in het eet- en drinkpatroon leiden op latere leeftijd vaak ongemerkt tot een 
ontoereikende energie-inname. Daardoor neemt het lichaamsgewicht af, soms leidend tot een 
ernstig ondergewicht (ouderdomsanorexia). Tegelijkertijd hebben de getroffenen ook vaak een 
tekort aan voedingsstoffen, vitamines en mineralen.
Met de Body Mass Index (BMI) kan ondervoeding snel worden vastgesteld voor de behandelende 
arts. Bij de sentida 7-i kan de BMI direct in het Care Board worden beoordeeld. Het hier weerge-
geven systeem is gebaseerd op een geijkte weegschaal en daarom zeer nauwkeurig.

Overigens: In de vanaf november 2019 geldende Verplegings-TÜV is de bewaking van de voedings-
toestand van uw bewoners een belangrijke indicator voor de kwaliteit van uw zorginstelling. 

BMI

Vroege herkenning van ondervoeding  
door dagelijkse BMI-check
●  Dankzij de geïntegreerde bedweegschaal van de sentida 7-i  

hebt u op elk moment volledig inzicht in de BMI.
●  Met behulp van BMI-klassen kan ondervoeding snel worden vastgesteld  

door de behandelende arts (in de verpleging gewoonlijk een BMI < 19).
●  De dagelijkse BMI-check geeft u een duidelijk beeld van de algemene  

toestand van de bewoner.
●  De BMI-check is gebaseerd op een geijkt weegsysteem en daardoor  

zeer betrouwbaar en nauwkeurig.
●  Voor de veiligheid van uw bewoners en de belangen van de familie.

Body Mass Index
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Rond

50%
van de instellingsbewoners  

ouder dan 65 jaar  
met een normaal gewicht lopen  

gevaar op ondervoeding! 
De BMI kan sluipend in het  
rode BMI-bereik afglijden!

Bron: BMI-check vanaf 65 jaar, jem – Journal 
voor voedingsgeneeskunde, 2006, p. 16

** Vanaf november 2019 wordt de voedingstoestand van bewoners een belangrijk criterium bij de nieuwe TÜV voor de verpleging

Maak het verschil 
bij de TÜV** voor 
de verpleging 

Video 

Video  
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Bedrandoproep met vroege waarschuwingssensor -
Best mogelijke valpreventie door het oproepsignaal voor het verlaten van het bed

Bed exit oproep -
Voor snelle reactie bij het verlaten van het bed

LAN

NIEUW!

NIEUW!

wissner-bosserhoff is uw betrouwbare partner bij het voorkomen van vrijheidsbeperkende  
maatregelen (VBM). wissner-bosserhoff biedt met de sentida 7-i een verpleegbed met intelligente 
sensoren dat dag en nacht op betrouwbare wijze ondersteunt bij de vermindering van VBM.  
Het is uitgerust met een automatisch nachtlicht dat tijdens het uitstappen uit bed wordt  
ingeschakeld en dooft wanneer de bewoner weer in bed ligt. De sentida 7-i is compatibel  
met bijna alle gangbare verpleegoproepsystemen op de markt.

Overigens: In de vanaf november 2019 geldende TÜV voor de verpleging is valpreventie  
een belangrijke indicator voor de kwaliteit van uw verzorgingstehuis.

5 | Bed-Exit-manager
Vroegtijdig waarschuwingssysteem al voor het opstaan

Ongeacht de Bed-Exit-bedrandoproep, 
de bedhekbeschermings- of de vochtig-
heidsassistent zijn geactiveerd, via de 
multi-oproep kunnen oproepen worden 
gedifferentieerd en geprioriteerd. 
Hierdoor weet het verplegend personeel 
onmiddellijk welke bewoner het meest 
dringend hulp nodig heeft.

Alle belangrijke interfaces zijn in het digitale verpleegbed sentida 7-i geïntegreerd, waarbij het bed 
voor de overdracht van bewonersgegevens gebruik maakt van bewezen standaardprotocollen uit de gezond-
heidszorg. Op die manier is een veilige en betrouwbare overdracht van de bewonersgegevens in nagenoeg 
realtime gegarandeerd, zodat het verplegend personeel tijd kan besparen en duidelijk wordt ontlast.

Standaard interfaces Medische standaard radioprotocollen

7 | Multi-oproep
Gekwalificeerde oproepen voor de juiste prioriteiten

6 | Connectivity
Gereed voor uw infrastructuur

•  Vroege bedrandwaarschuwing  
al voor het opstaan

•  Bed-Exit met bewonerspecifieke  
oproepvertraging

•  Dag- en nachtmodus

•  Free-Mode ter voorkoming van VBM
•  Safe-Mode voor het beveiligen van een  

toegestane VBM tijdens de nacht
•  Bedhoogte- en remassistent

•  Bescherming tegen maceratie door  
vroegtijdige vochtdetectie in het bed

•  Katoenen of kunststof mat (accessoires)
•  Vergroting van de bewonerswaardigheid

!

 
 * Vrijheidsbeperkende maatregelen

Meer veiligheid – 
minder VBM*

Individuele alarmeringAutomatisch nachtlicht

• Snellere reactietijd bij vallen
 • Hoger veiligheidsniveau 
 bij nacht- en weekend-
 diensten
• Systematische doorvoering van 
 bevindingen volgend uit het 
 initiatief tegen fixatie:  
 de ‚Werdenfelser method‘

 •  Flexibel instelbaar van 0 sec. directalarm  
tot 30 min.

 •   Aanpassing aan de mobiliteit van de bewoner
•   Vroegtijdige alarmmodus voor hyperactieve 

bewoners. Verplegend personeel wordt al 
gealarmeerd als de bewoner uit bed  
dreigt te vallen.

 • Nachtlicht wordt automatisch 
 geactiveerd tijdens het uitstappen uit bed
 • Nachtlicht dooft wanneer de 
 bewoner weer in bed ligt

 
 * Vrijheidsbeperkende maatregelen

Video 

Video 
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9 | Mobi-Lift® (optioneel)

Voor zelfmobilisatie

Als iemand bedlegerig, is hij in 
zijn bewegingsvrijheid beperkt. 
Als deze bewegingsbeperking 
niet wordt tegengegaan, 
ontstaat het zogenaamde 
immobiliteitssyndroom
 
RISICO'S: 
•  risico op trombose
•  risico op decubitus
•  verwardheid

Immobilisatie-
syndroom

•  Dubbelzijdige geïntegreerde 
opstahulp

•  Elektrische hoogteverstelling
•  Stimulering en behoud van  

de mobiliteit
•  Werkdrukverlichting van het  

verplegend personeel

Zelfmobilisatie
met de Mobi-Lift® 

Bron: Hulp in de verpleging: Lehrbuch für Gesundheits- und 
Krankenpflegehilfe und Altenpflege, Thieme Verlag (Leerboek 

voor gezondheids- en ziekenzorg en ouderenverpleging)

8 | Veiligheidssensoren 
Voor het welzijn van uw bewoners 

Safe Free

Video 

Mobi-Lift®:

• neerklapbaar

 • ergonomisch

• stabiel

Drie sensorassistenten garanderen een hoger veiligheidsniveau rondom het verpleegbed. 
Het geïntegreerde sensorsysteem geeft een signaal af zodra een geactiveerde assistent 
een onveilige situatie omtrent het bed registreert. Zo worden valincidenten voorkomen.

De remassistent geeft een signaal af wanneer de rem na een verplegings- 
of reinigingsprocedure is ontgrendeld en niet opnieuw geactiveerd.

Free:  De nieuwe bedhekassistent geeft automatisch een melding als 
de bedhekken per ongeluk omhoog zijn gezet. Zo kunnen niet toegestane 
vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) worden voorkomen. Zorgverleners 
die de ‚Werdenfelser methode‘ volgen, worden zo effectief ondersteund.

Safe: In deze modus verhoogt de bedhekassistent bij zeer actieve 
bewoners de veiligheid en ondervangt een toegestane VBM. 
Een bewuste of onbewuste deactivatie van de bedhekken wordt 
ook automatisch gemeld aan de verpleegkundige.

De bedhoogte-assistent waarschuwt het verplegend personeel als 
de opgeslagen bedhoogte wordt gewijzigd. Zo wordt ervoor gezorgd dat 
bijvoorbeeld ‘s nachts de lage positie en overdag de best verrijdbare 
hoogte is ingesteld. Dit draagt significant bij aan de valpreventie.

In de verpleegmodus is het mogelijk om alle lichtwaarschuwingen  
te deactiveren. Zo wordt ongewenste activering van het licht tijdens  
het uitvoeren van de verpleegroutine vermeden. Na tien minuten  
wordt deze weer automatisch ingeschakeld.

Bewakingsfases

inactief actief oproep

Video 

De bedhekassistent met twee modi: Free & Safe
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Indien het bed vochtig is dan wordt een waarschuwing naar de in het huis aanwezige 
meldinstallatie gestuurd. De vochtigheidsassistent herkent vroegtijdig vochtigheid in het bed 
en draagt bij aan de bescherming van de bewoner. Verkrijgbaar zijn een katoenen sensorlaken, 
wasbaar bij 60 °C (01) en een veegvaste kunststof sensormat (02).

10 | Vochtigheidsassistent (optioneel)

Sensorische mat met oproepfunctie 

(Bron: www.bvmed.com van 01-03-2019)

Rond 

75%
van alle bewoners  

van verpleeginstellingen  
lijden aan incontinentie

In absolute zin 
zijn dat ongeveer 

300.000
bewoners

01 Katoenen sensorlaken, tot 60 °C wasbaar

02 Kunststof sensormat, veegvast

Een vochtigheidssensorlaken/-mat  
van wasbaar katoen of kunststof 
herkent vochtigheid in het bed en 
beschermt de bewoner tegen ma-
ceratie, met name bij incontinentie. 
Het systeem traint de continentie 
en verhoogt de waardigheid van 
de bewoner.

Incontinentie-
bescherming

Bewonerscomfort en -veiligheid 
SafeControl – verlichte designhandbediening

•  Eenvoudige en overzichtelijke 
bediening

•  Achtergrondverlichting
•  Geïntegreerde led-lamp
•  Aparte beensteunverstelling
•  Plug&Play voor het snel 

aansluiten van een bed 
(standaard)

Uitgebreide functies

De designhandbediening SafeControl onderscheidt zich op het eerste gezicht door zijn 
overzichtelijkheid en de ergonomische vormgeving. De grote en verhoogde knoppen zijn 
overzichtelijk opgesteld en zijn daardoor gemakkelijk te bedienen, met name ook 's nachts, 
dankzij het verlichte bedieningsveld. 

LED: blokkering van de 
bovenbeensteun/rugleuning

Links: Bovenbeensteun instellen

Led-lamp in- en uitschakelen

Rechts: Rugsteun instellen

Safety-GO-veiligheidsknop

Rechts: Autocontour 
instellen

Links: Hoogte 
instellen 

LED: Blokkering van 
de hoogteverstelling

NIEUW!
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Naast de voordelen van verpleging met sentida 7-i zijn de veiligheid en het voldoen aan de 
IEC 60601-2-52-norm van groot belang. Het verpleegbed biedt voorgeprogrammeerde nood- en 
therapieposities aan, die ook kunnen worden ingesteld als het lcd-touchscreen uitgevallen is. 

Zorg op de intensive care en verpleging van ernstig zieken
Spoedverplegingspakket

Safety-GO-
veiligheidstoets

Noodstop-
knop

Knop voor 
automatische 
Trendelenburg-
positie

Knop voor 
elektrische  
CPR-functie

De noodstopknop stopt onmiddellijk ongewenste bedbewegingen en koppelt het bed direct 
los van het lichtnet. De elektrische CPR-functie en Trendelenburg-positie kunnen automatisch 
met een druk op de knop worden ingesteld.
Het bed beschikt standaard over een accu. Alle noodgevalfuncties zijn ook bij een van het 
lichtnet losgekoppeld bed geactiveerd. De verpleging kan via een mechanische CPR de 
rugleuning eenvoudig met de hand laten zakken.

De ergonomische verdeling van het ligvlak 
draagt bij tot vermijding van drukbelastingen 
en zo doende tot vermindering van doorlig- 
wonden. De maten van het in vieren gedeelde 
ligvlak van de wissner-bosserhoff verpleeg- 
bedden zijn afgestemd op de inzichten van 
de antropometrie, d.w.z. naar de gemiddelde 

lichaamsgrootte van een mens. Op basis van 
de inzichten van prof. Eigler wordt duidelijk 
dat het rugsteungedeelte voor een effectieve 
ondersteuning van de halswervelkolom mini- 
maal 80 cm lang moet zijn. Een extra verlaging 
van de drukbelasting bereikt het BiNetic-ligvlak 
bij bovengemiddeld lange bewoners door de 

geïntegreerde bedverlenging: met de 
gereedschapsloe express-bedverlenging 
kan het ligvlak tijdelijk, of met verlengings-
inzetelement ook permanent, worden 
verlengd tot 220 cm, waarmee voorkomen 
wordt dat de voeten het voeteinde raken.

Effectieve decubituspreventie
Ligvlak ergonomie | Dubbele retractie

87 cm

38-41 cm

44 cm
        55          37      20            88 cm

BiNetic-ligvlak 200 cm (lange rugleuning)
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Antropometrie volgens Prof. Eigler*

6 cm                      11 cm

wissner-bosserhoff volgt reeds vele jaren 
een bruikbaar concept voor het verminderen 
van risico’s: de dubbele retractie als bestand-
deel 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 drukmetingen (thermografieën) 
bekend, waaruit duidelijk valt op te maken 
dat de drukbelasting bij dubbele retractie 
lager is dan bij de enkelvoudige retractie, 
en aanzienlijk lager is dan bij een standaard 
ligvlak.

Werking van de dubbele 
retractie aangetoond

meer ruimte 

in bed!
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

3
 ligvlaks 

pagina 30

* volgens. Eigler, F.W.: ‘Arzt und Krankenhaus’ (‘Arts en ziekenhuis’) 7, 1989
Bron: Gerhard Schröder, ‘Akademie für Wundversorgung’ (’Academie voor wondverzorging’), Göttingen, tijdschrift ‘respect’, uitgave 8/2011, pag. 16-17
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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.

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. 

1 2 3 4

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*) 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 maal

• 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*4

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  
betrouwbare opstahulp en bevorderen zo de mobiliteit van de bewoner.

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

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

2 automatische posities

*4 Informatie van het BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel & Medizinprodukte, 
(Duits ederaal instituut voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen) aan de beroepssectoren van 08-07-2004 erentienr. 913/0704)

*1 vergelijk ‘Argumentationshilfen zu unterschiedlichen Bettgittervarianten’ http://werdenfelser-weg-original.de/medien/ 
*2 Vrijheidsbeperkende maatregelen | *3 Middenopening = afstand tussen de gedeelde bedhekken
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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

• 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 tijdsbeparing
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

Veilig verplegen, mobiliseren en slapen 
3-traps-strategie
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Woonconcept Forest
sentida 7-i | Design Df 

Niets is zo ontspannen als een wandeling door het bos. De frisse lucht en de mooie groen- en bruintinten verfrissen, revitaliseren 
en maken ons hoofd leeg. Dat is zelfs wetenschappelijk bewezen: Japanse onderzoekers hebben vastgesteld dat boswandelingen 
de bloeddruk en hartslag verlagen. Bovendien is het adrenalinegehalte lager dan na een stadswandeling. 
Dit concept is slechts een suggestie, graag geven we u persoonlijk advies.

Houtkleur 
Cottage Pijnboomhout

Wandkleur DecorkleurenKunstleder 
zilvergrijs

Afb. bos: pixabay.com



26   wissner-bosserhoff | sentida 7-i  wissner-bosserhoff | sentida 7-i 27 

Extra mobielGeriefelijk

Keuze uit 2 modellen

CareBoard® 
Keuze uit 2 posities

Muurmontage, kabelaansluiting aan het hoofdeind Houder aan het voeteind, kabelaansluiting aan het voeteind

Verrijdbaarheid
In elke bedhoogte 

Castors
Vier 50 mm dubbelloopwielen 
Compleet bedekt door huiselijk 
onderstel

Verrijdbaarheid
In elke bedhoogte

Wielen
Lichte loopwielen van 100, 125 of 150 mm
of 125 mm dubbelloop- of designwielen

Rembaarheid
Pedaalrem per 
as met centrale blok-
keerrem op 
2 wielen

Height adjustment
27-80 cm

Rembaarheid
Rembeugel aan 
voeteind met centrale 
blokkeerrem op 
4 wielen

Hoogteverstelling
27-80 cm  met 100 mm lichte loopwielen
29,5-82,5 cm  met 125 mm lichte loopwielen
28-81 cm met 125 mm dubbelloop- of  
 designwielen
32-85 cm  met 150 mm lichte loopwielen   

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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Gecertificeerde beveiliging
wissner-bosserhoff laat regelmatig haar productieprocessen en het management vrijwillig 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.

*Enkele decors zijn tegen meerprijs leverbaar 

Kleurencombinatie memorianaKersen  (R42001)Beuken (R24034)Beuken naturel (R24015)

Berkenhout (R35018)

Acacia donker (R38006)Kersen Havanna  (R42006)Pijnboomhout Suomi grijs 
(R55022)

Vulkaanwit  (U11502) Lindberg-eiken (R20021)

Pijnboomhout Suomi bruin 
(R55021)

Cottage pijnboomhout (R55023)

Kleuren | decors* Kunstleder- en stofbekleding

Met onze nieuwe bekleding van hoogwaardige 
materialen van bekende partners bieden we een 
uitstekend 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*)

Kwaliteitsborging
voor geïntegreerd
weegsystemen

Certificaat 
voor ijking

 

 

 

CERTIFICAAT 

 

De certificatie-instelling 
van TÜV SÜD Management Service GmbH 

bevestigt, dat de onderneming 

 
Wissner-Bosserhoff GmbH 

Hauptstraße 4-6 
58739 Wickede 

Duitsland 

een kwaliteitsmanagementsysteem 
heeft ingevoerd en toepast voor 

ontwikkeling,productie en verkoop 
van bedden en meubels voor de bejaardenhulp, 

het ziekenhuis en de ziekenverzorging thuis. 

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

aan de vereisten conform 

ISO 9001:2015. 
Dit certificaat is geldig van 11-06-2018 tot 20-06-2019. 

Certificaatregistratienummer: 12 100 45814 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

München, 12-06-2018 

 

 

 

ISO 9001:2015 ISO 13485:2012
+ AC:2012

ISO 14001:2015 Beoordelingen 
ook bedhekken
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103 cm
108 cm

H2
80 cm

208 cm

H1
27 cm

Dimensions

sentida 7 met gedeelde bedhekken (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)

10-0697 
sentida 7-i 
De intelligente & geriefelijke
10-0698 
sentida 7-i 
De intelligente & de extra mobiele
 

Ligvlakken

Standaard | Aero EasyClean Comfort

Modulair ligvlak

U heeft keuze uit drie verschillende ligvlakken: 
01 Het roosterligvlak Aero (01) zorgt voor een goede ventilatie.
02 De kunststof steunvlakken van het Easyclean-ligvlak (02)
 zijn heel gemakkelijk te reinigen.
03 Het Comfort ligvlak (03) met zijn 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. 

Comfortligvlak met 55 veerelementen

Uitvoeringen en accessoires

Uitvoeringsopties

Basisversie
Weegschaal (incl. BMI-check), Bed-Exit, voorbereiding 
verplegingsdocumentatie

Module 1 Verplegingsdocumentatie
Module 2 Free & Safe
Module 3 Vochtigheidsset
Module 4 Mobilisatieset

10-0419 en 10-0790
Altijd goed bereikbaar 
voor bewoners en personeel

Optionen

Permanente bedver-
lenging onrusthek
serie 10 (optie)

Bedverlenging 
met expressontgrendeling
(standaard)

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

Verticale stootwielen

Bedverlengingen

3D-stootwielen
horizontale en 
verticale functie

Kabelaansluiting aan het 
hoofdeinde met houder 
voor wandmontage

Kabelaansluiting aan 
het voeteinde met houder 
aan het voeteinde

Aansluiting voor 
vochtsensormat

50-0624
Vochtsensormat van kunststof, 
incl. kabel

50-0583
Vochtsensormat van katoen,  
zonder kabel

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

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

10-0534
Transportgreep 
EasyMove

50-0174
Gestoffeerde bescherming 
voor gedeelde bedhekken 
serie 10

10-0719
Beddengoedplank,
compatibel met alle bedden

04-1608
Adapterkabel zonder aan-/ 
uitschakelaar en bijpassende stekker 
voor het aansluiten op de meldinstallatie 
(klantspecifiek)

Accessoires

50-0623
Kabel voor vochtsensormat 
van katoen

04-1508
Adapterkabel met aan-/uitschakelaar en 
bijpassende stekker voor het aansluiten 
op de meldinstallatie (klantspecifiek)

50-0681
Draadloze ontvanger
alleen voor draadloze oplossing

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

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
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