
HET NIEUWE ZIEKENHUISBED VOOR DE
PSYCHIATRISCHE ZORG

ONTWORPEN IN OPDRACHT VAN DE 
DEENSE OVERHEID.
MET ALS HOOFDZAKELIJKE DOELSTELLING: 
HET REDUCEREN VAN FIXATIE BIJ 
PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN.

ONTWIKKELD DOOR SPECIALISTEN EN 
INGENIEURS IN SAMENWERKING MET 
PSYCHIATRISCHE SECTOR.

W E  C A R E
R E L I E V E

F E E L  G O O D

HUMAN LIFE CAREBED
RESILIENCE



Het Psychiatrische bed wordt beschouwd als een vanzelfsprekendheid. Het huidige standpunt is dat het bed zonder veel omhaal  
moet voldoen aan de minimale eisen. In werkelijkheid is er een grote behoefte aan meer comfort, veiligheid, ergonomie en  
efficiënt werken.

Het moderne Human Life Care bed  voldoet aan alle hoge kwaliteitseisen en bezit een luxueuze serene uitstraling.
De samenhang tussen patiënt en verpleging is essentieel. Het ontwerp is niet alleen gericht op gebruik en comfort maar ook ergonomie,  
veiligheid en efficiënt werken, staat hoog aangeschreven. Zodoende zorgt het bed ervoor dat de veeleisende dagelijkse  
verzorging van de patiënt minder zwaar wordt en de patiënt een gevoel van geborgenheid zal geven.



RESILIENCE Human Life Carebed

 ∆ Veilig

 ∆ Patiënt vriendelijk

 ∆ Geruisloos

 ∆ Stabiel & zwaar

 ∆ Krachtig

 ∆ Geen kabels

 ∆ Geintegreerde techniek

 ∆ Volledig wasstraat proof

DE Toekomst

Huidig bedaanbod

 ∆ Onveilig

 ∆ Patiënt onvriendelijk

 ∆ Luidruchtig

 ∆ Instabiel & licht

 ∆ Stigmatiserend

 ∆ Elektrische kabels

 ∆ Open techniek, 
gemakkelijk bereikbaar

 ∆ Niet wasstraat proof

VS



.

Constructie van het bed

*Geheel vervaardigd uit gelast dikwandig aluminium plaatmateriaal met aluminium  
 chassis constructie,  alle hoeken en kanten veilig afgerond, geen scherpe kanten/randen.

*Alle techniek, elektromotoren, batterij, bekabeling en bedieningselementen zijn  
  waterproof verborgen in het bed. 

*Elektromotoren voor hoogte en kantelbewegingen met een stuwkracht tot 250kg.
*Maximale belastbaarheid : 250kg

*Bedbodem vervaardigd uit 13mm. massief volkern plaatmateriaal, volledig waterproof.

*Alle functies wielen, hoogteverstelling en bedbodem-kanteling alleen te activeren  
  middels afstandsbediening  verplegend personeel.

* Functies bedbodem kanteling optioneel te activeren met Patiënten afstandsbediening.



Multifunctioneel Kussen

Een essentieel element met een hoog relax-gehalte. 
Bevordert de “Piece of Mind”, gemoedsrust van de patiënt. 
Het kussen is in vele vormen/situaties toe te passen.

* Comfortabel
* Multifunctioneel
* Flexibel 
* Geborgenheid
* Bed/Bank functie



Noodsituaties

De hangrepen aan beide zijde van het onderstel  
bieden de mogelijkheid om een patient  
fysiek te beteugelen op een ergonomisch  
verwantwoorde wijze.

*Standaard fixatie riemen zijn toepasbaar op 
verborgen punten in het bed.

Het veilige bed
Robuust bed. Stabiliteit d.m.v. 2 ovale poten over de gehele breedte. 
Mechanische onderdelen + elektrische bekabeling zijn niet toegankelijk 
maar verborgen in het design van het bed.
Gehele bed waterproof.



Snoerloos bed
Vervangbaar en oplaadbare batterij-pack met een plug-in functie en power indicatie.
Verborgen in lade aan het voeteneinde, enkel te openen met chip of keycard. 
Oplaadeenheid batterij wordt in een andere ruimte geplaatst.

Hoofdeind- voeteindschotten 
Optie: Hoofd- en voeteind schot dient tevens
als handgreep, tijdens vervoer.

Vangrails 
Optie: Vangrails ter beveiliging van uitrollen patiënt.

Afstandbediening units
Zowel stafpersoneel als de patiënt kunnen het bed met verschillende opties bedienen.
Het bed biedt comfortabele zit posities in de laagste stand. Verplegend personeel heeft 
middels de afstandsbediening toegang tot alle hoogte-/kantelfuncties.

De patiënt heeft, indien toegestaan, toegang tot de kantelinstellingen  van het matras/
bedbodem via haar/zijn eigen afstandsbediening. 
De CPR functie brengt het bed in de neutrale positie.

Wielen & verstelbare poten
Wielen en verstelmechaniek verborgen in 
het design  van het bed.In noodgevallen in 
enkele seconde van mobiel (op wielen) naar  
stabiel (op poten) d.m.v. een remotecontrol.

Bed afmetingen:
Lengte  220cm.
Breedte   98cm.
Hoogte laagste stand 55cm.
Hoogte hoogste stand 93cm.
Maximaal belastbaar 250kg.
Gewicht bed 250kg.
 Afmeting matras 205x85x14cm,
Volgens EN 60601-2-52



Buren Systems International BV

Adriaen Banckertstraat 16 
3115 JE Schiedam
T: 010-409 18 28
info@burensystems.com
www.burensystems.com

Buren Systems International BV streeft constant naar een hoog kwaliteitsniveau van haar producten en diensten.  
Buren Systems International BV heeft dit beleid verwoord in een kwaliteitssysteem. Via ISO 9001 wordt dit  
vastgelegd en gecontroleerd. Altijd boven verwachting presteren. 
We stellen hoge eisen aan kwaliteit bij alles wat we doen, zowel wat betreft materiaal en duurzaamheid als  
ergonomie en design. Ons streven is om onze klanten altijd kwaliteit boven verwachting aan te bieden.

Kom gerust een kijkje nemen in het Experience Center van 
Buren Systems International BV   U bent van harte welkom

R E S I L I E N C E
Bezoek onze website www.burensystems.com voor een video-
presentatie over de achtergrond van de ontwikkeling van het 
nieuwe bed en het ontwerp en verloop van het ontwikkelings-
proces door een Deense overheidsworkshop. 

Wij komen graag bij u langs. 
info@burensystems.com
T: 010 409 18 28 

mailto:info%40burensystems.com?subject=Resilience
http://www.burensystems.com
http://www.burensystems.com/resiliencevideo.html
http://www.burensystems.com/resiliencevideo.html
http://www.burensystems.com/resiliencevideo.html
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