
Medische bedden



Introductie
Human Care produceert en levert mobiliteitshulpmiddelen voor mensen 
met specifieke behoeften. Onze producten zijn bedoeld om een natuurlijk 
onderdeel te vormen van het leven voor alle gebruikers. 

Human Care is in 1993 opgericht en heeft sindsdien een eervolle reputatie 
op het gebied van patiëntenzorg opgebouwd. Onze 20 jaar ervaring komt 
tot uiting in een breed assortiment van eersteklas producten, waarmee we 
hoge klantwaarde bieden en tegemoet kunnen komen aan alle wensen van 
onze klanten. Onze belangrijkste productgebieden zijn: Mobiliteitshulpmid-
delen, liftoplossingen, medische bedden, multifunctionele behandel- en 
transportstoelen en veiligheidsproducten voor de badkamer voor mensen 
met verminderde mobiliteit. 

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm, Zweden en onze dochter-
bedrijven bevinden zich in de VS, Canada, Groot Brittannië en Australië. 
Daarnaast werken wij samen met distributeurs in meer dan 20 andere lan-
den. Veiligheid, kwaliteit en bruikbaarheid komen bij ons vóór alles. Onze 
inspanningen zijn permanent gericht op de bewaking en verbetering van 
de hoogste kwaliteit in al onze producten. Met onze producten leveren wij 
wat we beloven, in elk detail en in elk aspect. 

Welkom bij Human Care.
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Dat is wat wij mensen met verminderde mobiliteit al meer dan 20 jaar bieden. Uw leven. Uw manier. Onze focus 
is simpel. Wij werken voor onze gebruikers. Onze producten zijn bedoeld om een natuurlijk onderdeel te vor-
men van het leven van de mensen die ze nodig hebben. Het is onze drijfveer en onze motivatie om daaraan te 
voldoen. Het is onze missie om de kwaliteit van de zorg voor mensen met specifieke behoeften te verbeteren. 
Te worden verzorgd door een ander, de zorg letterlijk in handen geven van een ander, is een bijzondere situatie. 

Daar is vertrouwen, respect, tact en zeker ook veiligheid voor nodig. Voor de gebruiker én de verzorger. Onze 
oplossingen bieden betrouwbaarheid, hoge kwaliteit en innovatie. Wij bieden geavanceerde producten voor 
zowel gebruikers als verzorgers, met lage onderhoudsvereisten en efficiënte installatieprocedures. Met onze 
producten leveren wij wat we beloven, in elk detail en in elk aspect.

Your Life. Your Way.

Bedden op vloerniveau verlagen het 
risico op letsel door vallen*

Het vallen van patiënten wordt algemeen gezien als een substantieel risico in de gezondheidszorg. En een duur risico. 
Pijn, kosten, complicaties, langere hersteltijd in het ziekenhuis, of zelfs overlijden; dat kunnen zomaar de trieste gevolgen 
zijn van uit bed vallen.

Valongelukken veroorzaken pijn, en kosten

Het risico van vallen. Patiënten die de kans lopen om uit bed te vallen kunnen zich niet beschermen tegen de 
impact van een val als het bed maar tot een hoogte van 20 cm omlaag kan worden gebracht. Deze afstand tot de vloer 
lijkt misschien gering en ongevaarlijk, maar kan toch leiden tot ernstige verwondingen.

Letsel door vallen voorkomen. Bij een bed op vloerniveau met een minimale hoogte van minder dan 10 cm, is 
het gat tussen het bed en de vloer zo klein dat er geen sprake is van een gevaarlijke valafstand. Zo neemt de kans op 
letsel door uit bed vallen af, en heeft de gebruiker meer veiligheid én waardigheid. Onze hoogwaardige bedden, met alle 
geavanceerde functies die je vandaag de dag mag verwachten van toonaangevende medische hulpmiddelen,  
verminderen het risico op letsel bij patiënten doordat ze uit bed vallen tot een ongekend minimum.

De werkhouding verbeteren. Een uitdaging in de gezondheidszorg van dit moment is de werkhouding van  
verzorgers. Om dit probleem op te lossen, kunnen bedden op vloerniveau omhoog worden gebracht naar  
80 centimeter; een optimale werkhoogte die het risico op rugklachten bij verzorgers vermindert.

10 cm. Dat is het verschil tussen uit bed “vallen” of “rollen”! Zo’n geringe afstand, en toch zo’n groot verschil tussen 
een langdurig verblijf in het ziekenhuis en hoge kosten, of het vermijden daarvan. Ons assortiment medische bedden 
is bedoeld om letsel door vallen te verminderen, en brengt uitstekende zorg binnen handbereik.* 

Waardigheid. Door op vloerniveau te handelen wordt de inzet van vrijheidsbeperkende hulpmiddelen geminimaliseerd, 
wat de waardigheid in de zorg enorm vergroot. Je zou het ‘waardigheid’ kunnen noemen. Wij kiezen ervoor om het 
gewoon ‘zorg’ te noemen. Menselijke zorg.

* Barker A., Kamar J., Tyndall T. and Hill K. (2013) Reducing serious fall-related injuries in acute hospitals: are low-low beds a critical success factor? Journal of Advanced Nursing 69 112-121)
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Een gebruiker van een product van Human Care kan rekenen op de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze  
producten. Altijd. En overal. De reden hierachter is ons vergaande streven naar kwaliteit, veiligheid en bruikbaarheid. 
Ten eerste zijn onze producten ontworpen en vervaardigd volgens de vereisten van alle relevante ISO- en EN-normen. 

Ten tweede krijgt elk afzonderlijk product alle benodigde aandacht in elk stadium van de ontwerpfase. Ten derde 
werkt ons ontwerpteam tijdens de ontwikkeling van onze producten samen met internationaal leidende fysio-
therapeuten, om de allermodernste producten te creëren die allemaal uiteindelijk hetzelfde gemeenschappelijke 
doel dienen: voordeel en plezier voor hun gebruikers. Zodat ze hun leven kunnen leiden op een zo prettig  
mogelijke manier. Op hun manier.

Zorg en kwaliteit

De bedden FloorLine-i Plus, FloorLine-i en FloorLine LTC van Human Care zijn elektrische bedden op vloerniveau die helemaal om-
laag kunnen worden gebracht tot de optimale hoogte van 10 cm, gemeten vanaf de bovenkant van de matrasbodem.

We zetten ons in voor betere zorgkwaliteit  
en meer bewegingsvrijheid voor mensen  
met specifieke behoeften. Dat is onze missie.

” ” 

Tien centimeter is het verschil tussen uit bed vallen of  
rollen. Deze tien centimeters voorkomen langdurig verblijf 
in het ziekenhuis en directe kosten.” ” 



Bedden op vloerniveau
De elektrische bedden op vloerniveau van Human Care bieden een veilige  
en comfortabele manier om patiënten en bewoners in ziekenhuizen en  
verpleeg- en/of verzorgingstehuizen te verzorgen. Omdat ze daadwerkelijk op 
vloerniveau kunnen worden ingesteld, vormen ze een cruciale factor in de zorg 
voor mensen die uit bed zouden kunnen vallen. Ingesteld op een hoger niveau 
bieden ze een veilige ergonomische werkhoogte voor verzorgers.
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FloorLine-i Plus kan worden voorzien van diverse optionele accessoires, zoals speciale zijhekken, papegaai, velengingssets en vergrendelde wielen.

Artikel nr.  (Met inbegrip van hand-
bediening en het einde boards)

Positie bedbo-
dem [min-max]

Afmetingen  
binnenmaat L x B

Afmetingen buitenmaat
L x B

Functies Conformiteit Gebruikersgewicht/
veilige werklast

Product-
gewicht

Europa: 90500 10 - 80 cm 2000mm x  
900 mm 

Met verleng-
ingsset:

2175mm x 900mm

2325mm x 925mm

Met verlengingsset
2500mm x 925mm

Dubbele 
zwenkwielen

Back-up 
batterij

Auto Contour
Knop voor 

Cardiac Chair 
positie 

Handset met 
slot 

IEC
60601-2-
52:2009 

EN1970:2002
AS/NZS 

3200.2.38:2007

Gebruikersgewicht 
185 kg

Veilige werklast 
250 kg 

140 kg

FloorLine-i Plus
Bed op vloerniveau voor ziekenhuizen.

De FloorLine-i Plus is een oplossing voor het bieden 
van totale zorg. Dit bed biedt met zijn vele functies 
(zoals trendelenburg, zitpositie voor cardiale klachten 
en elektronische hartbewaking/reanimatie) de best 
mogelijke zorg. De FloorLine-i Plus is de perfecte op-
lossing voor de preventie van letsel door valincidenten. 

De minimale hoogte vanaf de vloer is slechts 10 cm. 
Desondanks wordt geen afbreuk gedaan aan de uit-
stekende ergonomische werkhoogte tot 80 cm.

• Een complete zorgoplossing
• Verstelbare maximale hoogte
• Geschikt voor toekomstige accessoires.
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De FloorLine-i is een solide investering. Het bed heeft 
diverse functies (zoals trendelenburg en een zitpositie 
voor cardiale klachten) die uitstekende zorg mogelijk 
maken. 

FloorLine-i is de beste keuze voor een bed op vloer-
niveau voor gebruik in ziekenhuizen en zorginstel-
lingen voor langdurig verblijf. De minimale hoogte 
vanaf de vloer is slechts 10 cm. Desondanks wordt 
geen afbreuk gedaan aan de ergonomische aspecten 
voor verzorgers.

Artikel nr. nr. (Met inbe-
grip van handbediening 
en het einde boards)

Positie bedbo-
dem [min-max]

Afmetingen  
binnenmaat (LxB)

Afmetingen  
buitenmaat (LxB)

Functies Conformiteit Gebruikersgewicht/
veilige werklast

Product-
gewicht

Europa: 90300 10cm - 80cm 2000mm x 900mm

Met verlengingsset
2175mm x 900mm 

2325mm x 925mm

Met verlengingsset
2500mm x 925mm

Dubbele zwenk-
wielen

Back-up batterij
Auto Contour

Knop voor Cardiac 
Chair positie 

Handset met slot 

IEC
60601-2-52:2009 

EN1970:2002
AS/NZS 

3200.2.38:2007

Gebruikersgewicht 
185kg

Veilige werklast  250kg

138 kg

FloorLine-i kan worden voorzien van diverse optionele accessoires, zoals speciale zijhekken, papegaai, velengingssets en vergrendelde wielen.

FloorLine-i
Bed op vloerniveau voor gebruik in 
ziekenhuizen en zorginstellingen voor 
langdurig verblijf.

• De minimale hoogte vanaf de vloer is slechts 10 cm 
•  Kan worden gebruikt in ziekenhuizen maar ook in 

zorginstellingen voor langdurig verblijf
•  Minimaliseert het gebruik van zijhekken en hulp-

middelen die de bewegingsvrijheid van patiënten 
beperken
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Floorline LTC met zijn huiselijke vormgeving is de 
beste keuze voor zorginstellingen voor langdurig  
verblijf. Het bed bestaat uit één stuk, waardoor het  
eenvoudig op te klappen en handig op te bergen is. 

FloorLine-i Plus is de perfecte oplossing voor de 
preventie van letsel door valincidenten. De minimale 
afstand tot de vloer is slechts 9,5 cm, wat een veilige 
en waardige mogelijkheid biedt voor de verzorging van 
mensen die uit bed zouden kunnen vallen.

FloorLine LTC kan worden voorzien van diverse optionele accessoires, zoals speciale zijhekken, papegaai, verlengingssets.

Artikel nr. Positie bedbo-
dem [min-max]

Afmetingen binnen-
maat (LxB)

Afmetingen buiten-
maat (LxB)

Functies Conform-
iteit

Gebruikersgewicht/
veilige werklast

Product-
gewicht

Europa: 90600
Europa, met houten hoofd- 
en voeteneind: 90601

9,5 cm - 70 cm
(3.7” - 27.5”)

2000mm x 900mm

Met verlengingsset
2175mm x 900mm

2150mm x 905mm

Met verlengingsset
2325mm x 905mm

Auto Contour
Knop voor Cardiac Chair 

positie 
Handset met slot 

(Back-up batterij als 
accessoire, artikelnr. 

75005)

IEC
60601-2-
52:2009 
EN1970:

2002
AS/NZS 

3200.2.38:
2007

Gebruikersgewicht 
150kg 

Veilige werklast 
200kg

106 kg

FloorLine LTC
Bed op vloerniveau voor zorginstel-
lingen voor langdurig verblijf.

• De laagste hoogte vanaf de vloer is slechts 9,5 cm
• De beste keuze voor langdurige zorg
• Eenvoudig op te klappen en handig op te bergen
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Accessoires
Houder voor pomp van luchtmatras
Houder voor het ophangen van de pomp van 
een luchtmatras. Voor bevestiging aan het 
voetneinde van het bed.

Artikel nr.: PUMPBKT

Steunrekje

Bedoeld om patiënten veilig in en uit bed te elpen.

Artikel nr.: 90702

Infuusstandaard (in hoogte verstelbaar)
Verstelbare infuusstandaard die aan beide uitein-
den van het bed kan worden bevestigd.

Artikel nr.: IVP

Verlengingsset
Verlengingsset waarmee het bed met 175 mm 
kan worden verlengd tot 2175 mm, zodat meer 
mensen er gebruik van kunnen maken. 

Artikel nr.: 90709 (FloorLine LTC)

Artikel nr.: 90701 (FloorLine-i en FloorLine-i Plus)

Zuurstoffleshouder

Een houder om een zuurstoffles van 400 liter in 

te plaatsen.

Artikel nr.: 90707

Papegaai

De papegaai helpt patiënten om zich in bed op te 

trekken en van houding te veranderen.

Artikel nr. : SHP600 (FloorLine LTC)

Artikel nr.: 90700 (FloorLine i en FloorLine-i Plus)

Zijhekken

1/2 zijhek: 72791

Zijhekken

Gesplitst zijhek (½ + ¼ zijhek): 72792

Zijhekken

1/4 zijhek: 72790

Zijhekken

3/4 zijhek: 72793 

Stootstrip
De stootstrip beschermt het hoofdeinde van het 
bed en wordt bevestigd op de onderste dwarslig-
ger tussen de wielen.

Artikel nr.: 90705 (FloorLine LTC)

Artikel nr.: 90706 (FloorLine-i  en FloorLine-i Plus)

Duwbeugel
De duwbeugel kan worden bevestigd aan 
het voeteneinde van het bed voor betere 
bestuurbaarheid van het bed. Artikel nr. 90708 
(standaard bij FloorLine-i Plus, accessoire bij 
FloorLine-i)
Artikel nr.: 90708 (Standaard bij FloorLine-i Plus, 
accessoire bij FloorLine-i)

Optrekhulp

De vrijstaande optrekhulp helpt patiënten om
van houding te veranderen. Geen gereedschap 
nodig voor installatie.

Artikel nr.: 896   

Bedverhoger (60 st/doos)
De bedverhoger wordt gebruikt om op een-
voudige wijze het zit- of ligoppervlak van bedden, 
hoofdeinden, stoelen of tafels te verhogen of 
verlagen. Er kunnen maximaal 4 verhogers op 
elkaar worden geplaatst.
 
Artikel nr. 895

Ring voor bedverhoger
De bedverhoger kan worden voorzien van de ring 
895-1 voor ronde en smalle poten (kleiner dan 35 
mm) om ervoor te zorgen dat de poot stevig staat 
in een gevulde bedverhoger.

Artikel nr.: 895-1
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Floorline LTC met zijn huiselijke
vormgeving is de beste keuze voor
zorginstellingen voor langdurig verblijf.



AUSTRALIA
Unit 9, 271 Wells Road 

Chelsea Heights, Victoria 3196
Phone: +61 3 8773 1111 

Fax: +61 3 9773 4008
info.au@humancaregroup.com

CANADA
10-155 Colonnade Road

Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: 613.723.6734

Fax: 613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

SWEDEN
Årstaängsvägen 21C

117 43 Stockholm
Phone: +46 8 665 35 00

Fax: +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HOLLAND (Tilcentrum)
Elspeterweg 124

8076 PA Vierhouten
Phone: 0577-412171

Fax: 0577-412170
info@tilcentrum.nl
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UNITED STATES
4210 S. Industrial Drive, Suite 160

Austin, TX  78744
Phone: 512.476.7199

Fax: 512.476.7190
info.us@humancaregroup.com


