Prettig in en uit bed
Het Flexobed® helpt van zitten, draaien naar liggen in bed

Maakt de zorg minder zwaar

Zou het niet fijn zijn als u weer zelf in en uit bed kon stappen?
Met onze transferbedden is het weer mogelijk. Geen angst
meer voor pijn of ongelukken. Geen moeilijk gedoe.
Zelfstandig, veilig en comfortabel.
Of u bent werkzaam in de zorg en ervaart dat het steeds zwaarder wordt om uw cliënt in en uit
bed te helpen. Zowel fysiek als qua tijd vergt dit een hoop extra energie van u en ook van uw
cliënt. Terwijl u er juist naar streeft om mensen die zorg nodig hebben zo prettig en zelfstandig
mogelijk te ondersteunen. Flexobed biedt u nu voor thuis en in de zorg de oplossing.
Wat is het Flexobed
Innovatief, flexibel, behulpzaam. Maar bovenal: ontzorgend. Dit zijn de voornaamste kenmerken
van Flexobed. Het Flexobed is ontwikkeld vanuit het doel om mensen weer (zelfstandig) in beweging
te krijgen en de zorgverlener in zowel extramurale als intramurale zorg te ondersteunen.
Het Flexobed transferbed is een compleet en roterend bed. Het draaien van het bed van lig naar
zit en andersom maakt het in en uit bed gaan veilig en comfortabel. Het Flexobed beschikt over
een groot aantal instelmogelijkheden die zeer makkelijk aan de gebruiker aan te passen zijn.
Van zithoogte, rugstand, voeteinde tot knieknik: het bed biedt diverse mogelijkheden om een
aangename lig-, draai- en zitstand te creëren. Zeer geschikt voor mensen met spierziekte, reuma,
parkinson, obesitas en algemene ouderdomsverschijnselen.

Voordelen van het Flexobed
• Bevordert de zelfstandigheid van de cliënt
• Vermindert lichamelijk contact bij transfers
• Draagt bij aan kwaliteit van leven
• Voorkomt fysieke overbelasting van de verzorger
• Draagt bij aan een gezonde en veilige werkomgeving
(arbo)
• Bespaart tijd bij transfers in en uit bed
• Is verkrijgbaar in de uitvoering bed-in-bed, verpleegbed
en obesitas
• Is leverbaar met een koudschuim, traagschuim of luchtwissel matras
• Wordt compleet geleverd met hoeslakenset, kussenclip
en papagaai
• Kan de gewenste lig-, draai- en zitpositie opslaan

Specificaties
• Breedte (cm): 90 en 100
• Lengte (cm): 200 / 210 / 220
• Hoogte (cm): 40 - 80
• Max. gebruikersgewicht (kg): 135 of 225
• Standaard uitstapbeugels (st): 2
• Onderstel: vast, verrijdbaar, onderrijdbaar
• Met of zonder houten ombouw
• Electrisch instelbaar hooglaag, rug,
bovenrug, bovenbeen en onderbeen
• Instelbaar links of rechts uitdraaiend
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Tip: ook een actieve tillift werkt goed in
combinatie met het Flexobed.
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Specialbeds - Uw gids in speciale zorgbedden
De zorg voor en door mensen wordt steeds zwaarder. Onze speciale zorgbedden zijn
makkelijk, prettig en veilig in gebruik. De gebruikers ervaren hierdoor meer ontspanning,
meer zelfstandigheid en de zorg als minder zwaar.
Wij helpen u in 3 gemakkelijke stappen op weg.
1. Aanvraag

2. Probeer

Neem contact met ons op:
0341-350593 | info@specialbeds.nl | www.specialbeds.nl

3. Gebruik

