Move Allova+
Move Classic

Care Bed \
MOVE ALLOVA+

Mobiliteit in harmonie met de hoogste eisen.
Het verstelbereik van 25 tot 80 cm, van het verzorgingsbed Move Allova+, biedt zorgverleners een ergonomische werkhoogte
en zorgt ervoor dat de bewoner/patiënt goed en veilig kan slapen in de laagste positie. De Move Allova+ is mobiel op al zijn
lighoogtes. Dankzij de dubbele wielen van diam. 75 mm is dit bed zeer eenvoudig te verrijden.
Kortom: heel mobiel verzorgingsbed, dat extra laag gaat (veiligheid voor de gebruiker – veilig slapen in de laagste positie).
MOVE CLASSIC

Het klassieke verzorgingsbed – hoogteverstelling van 36 tot 80 cm. Het verzorgingsbed Move Classic heeft een verstelbereik
van 36 tot 80 cm en is gemakkelijk verplaatsbaar door zijn wendbare (zwenk)wielen van diam. 100 mm, dit op iedere hoogte,
eenvoudig te bedienen.
Het onderstel
Elektrisch verstelbaar hoog/laag bed.
Tillifttoegankelijk.
Wielbasis

Motoren

ALLOVA +

MOTOR D8: hoog/laag

Verplaatsbaar op alle hoogtes, de hoog/laag verstelling gaat van 25 tot
80 cm, exclusief matras.
Vier zichtbare dubbele zwenkwielen, centrale rem, 2 per 2 geremd,
Ø75 mm, eenvoudig te bedienen.
Optioneel met 4 centraal geremde wielen.

motor (enkel voor Classic)

MOTOR T12: hoog/laag motor met trendelen / anti-trendelenburg en
synchroonverstelling
MOTOR T12 QR: hoog/laag motor met trendelen / anti-trendelenburg,
synchroonverstelling en quickrelease.

CLASSIC

Allova+

Classic
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Verplaatsbaar op alle hoogtes, de hoog/laag verstelling gaat van 36 tot
80 cm, exclusief matras.
Vier zichtbare zwenkwielen, centrale rem, 2 per 2 geremd, Ø100 mm,
eenvoudig te bedienen.
Optioneel met 4 centraal geremde wielen.

Het ligvlak Het 4-delige ligvlak

Rug: Elektrisch verstelbaar met zitcorrectie.
Midden: Vast.
Been: Elektrisch verstelbaar. Fowler- of semi-fowlerstand.
Voet: Verstelbaar op tandstrook.
DRE Draadstaal ligvlak
De bodemstukken bestaan uit draadstaal netten die in het metalen
frame geklikt worden. Deze zijn gemakkelijk uitneembaar
en te reinigen.

KFF Comfortﬂex ligvlak
De bodemstukken bestaan uit een draadstaal basis met daarop verschillende verende kunststof elementen die voor een hoog comfort
zorgen. Deze zijn gemakkelijk uitneembaar en te reinigen.

KST Kunststof ligvlak
De bodemstukken bestaan uit kunststof platen die aan het metalen
frame geklikt worden. Deze zijn gemakkelijk uitneembaar en te
reinigen.

SHL Ligvlak met houten latten
Deze bodem bestaat uit multiplex latten die geïntegreerd zijn in kunststof hulzen, bevestigd aan het metalen frame.

DRE

KFF

KST

SHL

Geïntegreerde bedverlenging is standaard voorzien. Het is mogelijk om het bed +10cm aan hoofdeinde
en/of +10cm aan voeteinde te verlengen.
Standaard met matrasbeugel.
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Aan beide zijden van het hoofdeinde zijn hulzen voorzien voor het plaatsen van een serumhouder, oprichter
met triangel, led bedlamp (bekijk onze brochure voor alle opties en accessoires).

De bedmanipulaties
SCENARIOHANDSCHAKELAAR

Het bed is voorzien van een scenariohandschakelaar (enkel bij T12 en T12 QR motoren).
Waarop 3 sneltoetsen staan:
- toets 1, uitstappositie, hiermee wordt het bed direct naar uitstaphoogte (35 cm, excl. matras) gebracht.
- toets 2, slaappositie, hiermee wordt het bed in zijn laagste positie geplaatst (23/26 cm, excl matras)
gebracht, dit als valpreventie tijdens de slaap.
- toets 3, comfortzitpositie, hiermee wordt het bed in de comfortabele zitpositie geplaatst.
Daarnaast zijn er een aantal afzonderlijke verstelfuncties waaronder:
- verzorgingsmodus, het bed wordt volledig vlak op de gewenste hoogte geplaatst.
- rugverstelling, met zitcorrectie.
- bovenbeenverstelling, hiermee worden de knieën gebogen ((fowler / semi-fowler).
- hoogteverstelling, om het bed in elke gewenste positie naar boven en beneden te verplaatsen.
- trendelenburg.
De handschakelaar heeft een sleutelbeveiliging met blokkeersleutel.
MECHANISCHE VERSTELLING ONDERBEENGEDEELTE

Het onderbeengedeelte is met behulp van de tandstrook handmatig in hoogte te verstellen. Zo kunnen de
benen bijvoorbeeld hoger dan het lichaam geplaatst worden zonder dat de rugleuning hiervoor ook in een
andere positie geplaatst moet worden.
Het hoofd- en voeteneinde
TYPES

BN: Gebogen. Gemelamineerde spaanplaat paneel zonder handgreep.
RG: Recht. Massief beuken kader en gemelamineerde spaanplaat paneel met handgreep.
MF: Gebogen. Massief beuken kader met gemelamineerde spaanplaat paneel zonder handgreep.
NA: Gebogen. Massief beuken kader en gemelamineerde spaanplaat paneel met handgreep.
MO: Gebogen. Massief beuken kader en gemelamineerde spaanplaat paneel met handgreep.

BN

RG

MF

NA

MO

RB
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RB: Gebogen. Massief beuken kader en gemelamineerde spaanplaat paneel met handgreep.

De onrusthekken
Opbouw

- twee ingebouwde en verschuifbare latten, aan beide zijden van het bed.
- ingwerkte rail in het massieve kader van hoofd- en voeteinde*
- maximale hoogte van het bovenste onrusthekken bedraagt 37,5 cm (gemeten vanaf de bedbodem)
- ontworpen om vingerklemming te vermijden.
- ondeelbare onrusthekken: verlijmd dennenhout, afgewerkt met folie.
- deelbare onrusthekken: gelakt massief beukenhout.
- ver/ontgrendeling ondeelbare onrusthekkens: voorzien aan uiteinde van bovenste lat (geïntegreerde hendels).
- ver/ontgrendeling deelbare onrusthekkens: in handgreep bovenste lat ingewerkt.
- ontgrendeling met 1 hand in 1 beweging.
* muv het BN hoofd- en voeteneinde, hier liggen de rails op het paneel.
Posities

Ondeelbare onrusthekkens

Deelbare onrusthekkens

Opties & accessoires

Er zijn tal van opties en accessoires beschikbaar voor deze bedden, waaronder een oprichter, nachtlicht en
wandafstandhouder, bekijk onze brochure voor alle producten.
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Technische data
De bedden zijn conform volgens de richtlijnen en normen: CE-richtlijnen 93/42 EEG-EN1970: 2000/A1:2005 EN60601-2-52

Move Allova+

Move Classic

buitenmaat

103 x 209 cm

103 x 209 cm

ligvlak

90 x 200 cm

90 x 200 cm

matrasmaat

90 x 200 cm

90 x 200 cm

ligvlak

4-delig, rugleuning met zitcorrectie volgens DBFK

4-delig, rugleuning met zitcorrectie volgens DBFK

(Duitse organisatie van verplegers), rug-, boven-

(Duitse organisatie van verplegers), rug-, boven-

been- en onderbeenframe uit gelaste buisstaal met

been- en onderbeenframe uit gelaste buisstaal

uitneembare ligvlakken

met uitneembare ligvlakken

hoogteverstelling

25 tot 80 cm

36 tot 80 cm

gewicht

115 kg

115 kg

wielen

4 dubbele zwenkwielen, diam. 75 mm

4 zwenkwielen, diam. 100 mm

motoren

24 V, Protection IP X4

24 V, Protection IP X4

maximale belasting

225 kg

200 kg

ja

ja







USP

- 4-delig ligvlak, rugleuning met zitcorrectie
- scenariohandschakelaar
- zeer gemakkelijk verplaatsbaar
- onderhoudsvriendelijk
- stabiliteit en functionaliteit
- deelbare onrusthekkens

 = huiselijk gebruik  = projectmatig gebruik  = intensief projectmatig gebruik
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- tillifttoegankelijk

