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HANDSOME SPECIAL-LINE

HANDSOME SPECIAL-LINE
Door onze eigen ﬁlosoﬁe blijven ook wij ‘Natuurlijk in beweging.’
De aanvullende Handsome special-line speelt in op uw vraag.
Verbreden assortiment
Al onze Handsome hooglaag-bedden zijn weergaloos solide, kennen een uniek design
en zijn uitermate elektrisch verstelbaar. Door de toevoeging van het Handsome Floorbed,
de Handsome XL extra breed, de Handsome Basic en enkele buitengewone accessoires,
maken wij het leven en werken van onze zorgvragers en zorgverleners aangenamer.

De Handsome bedden voldoen aan de Europese wet- en regelgeving en zijn CE
gemarkeerd, klasse 1 aangemeld. De fabrikant is ISO 13485 gecertiﬁceerd.

Mobiliteit en zelfstandig
Met onze Handsome special-line proberen wij de mobiliteit van de zorgvrager zo optimaal
mogelijk te behouden én we verlagen de fysieke belasting van de zorgverlener. Zo blijven
wij natuurlijk in beweging.

HANDSOME
FLOORBED
Waar veiligheid en comfort
samengaan

HANDSOME
FLOORBED
Extra veilig
Het Handsome Floorbed heeft een hoog-laag verstelling van
10 tot 80 cm. Bij deze uitzonderlijke lage stand ligt de cliënt bijna
op de grond, waarmee deze Handsome valgevaarlijke cliënten
beschermd tegen ongelukken.

Uiterst stabiel
Uiteraard is ook deze Handsome uiterst stabiel in alle standen. Met
behulp van de handschakelaar is zowel het rug- als het voetgedeelte
elektrisch verstelbaar. De stoelstand kan direct door een druk op
de knop worden geactiveerd.

Huiselijke uitstraling
Het Handsome Floorbed wordt standaard geleverd in Country Oak;
andere kleuren zijn op aanvraag.

HANDSOME XL
Energieke start voor
zwaargebouwde cliënten

HANDSOME XL
Oersterk
De Handsome 2000 lift met een oersterke Y-schaarconstructie van
25 cm tot 80 cm hoog. Zelfs in de hoogste stand staat het bed zo vast
als een huis. Met de afmeting van 100 of 110 breed, heeft het bed een
belastbaarheid van 300 kg.
Met een eenvoudige bediening middels de handschakelaar zijn alle
uitgebreide verstellingen mogelijk, waaronder de luxe comfortstand.
De Trendelenburgstand is met een sleutel te vergrendelen. De beremming
is twee-om-twee geremd.

Uiterlijk
Ook deze Handsome 2000 extra breed is extra fraai vormgegeven en is
verkrijgbaar in drie kleuren: Country Oak, Piemont Mokka en Kirschbaum
Romana. Om het comfort te verrijken is de schotelbodem een optie.

HANDSOME BASIC
Comfort vanaf de basis

HANDSOME BASIC
Kortdurende zorg
De Handsome Basic kent alle mogelijkheden die in de basis van directe
zorg nodig zijn. Het bed is handig in te klappen en kan gemakkelijk en
snel in de kamer worden geplaatst. Deze Handsome Basic kan binnen de
uitleen ingezet worden voor kortdurende zorg.

Compleet
Middels de handschakelaar is het rug- en voetgedeelte elektrisch
verstelbaar. Ook de Trendelenburg en de anti-Trendelenburg zijn in
de basis aanwezig. De hoogteverstelling is van 40 cm tot 80 cm. De
Handsome Basic wordt standaard geleverd met de papegaai en geeft met
zijn Beech kleur, sfeer in ieder vertrek.

MAAK UW
SLAAPVERTREK
COMPLEET
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Om de Handsome bedden compleet te
maken, kunt u kiezen uit drie verschillende
nachtkastjes en een bijpassende kledingkast.
Nachtkast Type 1
Afmeting 48 x 48 x 65 cm. 4 wieltjes, diagonaal geremd.

3

1

138 KG

HANDSOME FLO0RBED

HANDSOME BASIC

HANDSOME XL

Afmeting buitenmaat

107 x 224 cm

105 x 219

113 x 207

Afmeting binnenmaat/ligvlak

90 x 200 cm

90 x 200 cm

100/110 x 200/210/220 cm

Extra breed

nvt

nvt

ja

Hoogteverstelling

10 cm - 80 cm

40 cm - 80 cm

25 cm - 80 cm

Verstelling ruggedeelte

70°

74°

70°

Verstelling bovenbeengedeelte

30°

34°

30°

Verstelling onderbeengedeelte

22°

22°

22°

Nachtkast Type 2
Afmeting 48 x 48 x 74 cm. 4 wieltjes, diagonaal geremd.

Anti-Trendelenburg

15°

12°

14°

Trendelenburg

15°

14°

14° vergrendeld

Nachtkast Type 3
Afmeting 53 x 46 x 87 cm. In hoogte verstelbaar uittrekblad.
Aan 2 zijdes te gebruiken.

Beremming

Centraal
twee-om-twee geremd

4 wielen geremd,
individueel per wiel

Centraal beremd
met 2 pedalen

Wielen

50 mm

75 mm

75 mm of 100 mm

Ligvlak

4-delig metalen ligvlak

4-delig metalen ligvlak

4-delig metalen ligvlak

Kledingkast
Afmeting 100 x 200 x 60 cm. Locker voor waardevolle
spullen.
De kast is afsluitbaar en indeling is bespreekbaar.

Maximale belasting bed

225 kg

185 kg

300 kg

Maximaal gebruikers gewicht

180 kg

185 kg

250 kg

Nettogewicht bed

114 kg

97,45 kg

138 kg

Doorlopende onrusthekken

nvt

Ja

Ja

Gedeelde onrusthekken

nvt

Nee

Ja

Tillifttoegankelijk

Ja

Ja

Ja

Elektrische aansluiting

220-230 V

220-230 V

220-230V

Smart proof

nee

Nee

Ja

Kleur

Country Oak

Beech

Country Oak, Kirschbaum
Romana, Piemont Mokka

Kleuren

BEECH

PIEMONT
MOKKA

COUNTRY
OAK

KIRSCHBAUM
ROMANA

De Handsome bedden kunnen aangepast
worden naar de wensen van het moment:
1.
2.
3.
4.

zonder onrusthekken
met Sta-op beugel
met doorlopende onrusthekken
met gedeelde onrusthekken; verkrijgbaar in
de volgende verdeling 1/2, 1/3 of 2/3.

ONRUSTHEKVERHOGER
Als het onrusthek moet worden verhoogd om aan
de minimale hoogte-eisen te voldoen, gebruiken we
speciale clips die op ieder onrusthek van de Handsome
bedden bevestigd kunnen worden.

VALMAT
De Valmat bestaat uit schokwerend
schuim en kan gebruikt worden
naast het Floorbed om de cliënt op
te vangen als ze van het bed afrollen.

WAND-AFSTANDHOUDER
Deze onzichtbare beschermer behoudt de afstand tussen
het bed en de wand, zodat de kans op beschadiging van
het bed tot een minimum wordt beperkt.

HANDSOME 1000 EN
DE CLOUD CUDDLE
Deze CloudCuddle is speciaal ontwikkeld
om iemand met een beperking overal een
veilige slaapplek te bieden. Deze aanpassing is
eenvoudig in combinatie met de Handsome 1000
te bewerkstelligen.
KENMERKEN CLOUDCUDDLE SYTEEM:

• draagbaar tentdeel, opblaasbaar
• opvouwbaar mee te nemen
• gebruikergewicht: kind 50 kg/ volwassene 130 kg
• maximale hoogte: kind 75 cm/ volwassene 90 cm
www.cloudcuddle.com

CENTRALE
BEREMMING
Het bed kan uitgevoerd worden met
een centrale beremming zodat alle 4 de
remmen tegelijk beremd worden.

TURN AID SYSTEEM

BEDHEK-BEPOLSTERING
Deze fraaie bedhek-bepostering beschermt de cliënt tegen verwondingen door het bedhek.
Het materiaal is sterk en daarnaast doorzichtig wat een geborgenheid teweegbrengt.

De Handsome beddenlijn is compatible
met het Turn Aid Systeem. De manier
om het draaien van zorgvragers in bed
te vereenvoudigen. Het wentelsysteem
bestaande uit 2 kantelbare zijhekken voorzien
van een rol systeem met wentellaken.

HANDSOME
MATRASSEN
OPTIES
Het natuurlijk in beweging komen heeft
ook te maken met een optimale nachtrust.
De Handsome bedden
kennen vele opties:
Papegaai met afrolbare riem
Comfortschotels
Bedlamp
Wielkappen
Stootwielen
Onderbedverlichting
Hockers
Bedverlenging
Ligvlakverlenging
Onrusthekken
Sta-op beugel
Bedhek-bepolstering
Onrusthekverhoger
Wand-afstandhouder

Hoogwaardige

eigenschappen

van

het

schuim bieden een correctie lighouding
en een optimale ondersteuning. In onze
Presstige-lijn kennen alle matrassen een
goede vocht- en luchtregulatie en kunnen
ze binnen de gezondheidszorg ingezet
worden bij continue en langdurige belasting.
SOLICORE HRC-SCHUIM
Dit Zwitserse product bestaat uit High Resilience Climateschuim
en wordt vanwege zijn optimale materiaalstabiliteit binnen de
zorg ingezet bij continue en langdurige belasting.
SENSIDENSE-SCHUIM
Dit drukverlagende schuim is van Zwitserse makelij. Het schuim
heeft een lage temperatuurgevoeligheid, is hoogademend en
uitstekend in warmte- en vochtregulering. Het SensiDenseschuim wordt in matrassen gebruikt ter preventie van decubitus
tot en met categorie 2 en in veel gevallen werkt het zelfs curatief.

PRESSTIGE®
PRIME-CARE
1

PRESSTIGE®
COMBI-CARE

PRESSTIGE®
TWIN-CARE
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EIGENSCHAPPEN
Het Prime-Care zorgmatras wordt veelal ingezet als
standaard zorgmatras en bestaat uit 14 cm SoliCore
HRC-schuim. Dit drukverdelende schuim kenmerkt
zich door zeer goede vocht- en luchtregulerende
eigenschappen. Het matras voelt erg comfortabel
aan, is duurzaam en kent een goed ondersteunend
vermogen. Dit matras is geschikt tot 130 kg en t/m
decubitus stadia 1-2.

1

3

EIGENSCHAPPEN
Het Combi-Care matras wordt veelal ingezet als
zorgmatras ter preventie van decubitus. Het matras
bestaat uit twee lagen schuim: de bovenste 4 cm
is het drukverlagende SensiDense-schuim; de
onderste 10 cm is het SoliCore HRC-schuim. Door de
open celstructuur van beide schuimen wordt broei
vermeden en daarmee de kans op decubitus tot een
minimum beperkt. Dit matras is geschikt tot 130 kg en
t/m decubitus stadia 1-2.

14 cm kern

Onderlaag

Toplaag

EIGENSCHAPPEN
Het Twin-Care matras wordt veelal ingezet als
zorgmatras ter preventie van decubitus. Het matras
bestaat uit drie lagen schuim en is keerbaar. Zowel
de bovenste als de onderste laag bestaat uit het
drukverlagende SensiDense-schuim. De tussenlaag
bestaat uit het ventilerende SoliCore HRC-schuim en
zorgt voor de stabiliteit van het matras. Dit matras is
geschikt tot 130 kg en t/m decubitus stadia 1-2.
Onderlaag

Toplaag

Densiteit NEN EN ISO 845

50 kg/m3

Densiteit NEN EN ISO 845

50kg/m3

55kg/m3

Densiteit NEN EN ISO 845

50kg/m3

55kg/m3

Treksterkte NEN EN ISO 1798

80 kPa

Treksterkte NEN EN ISO 1798

80 kPa

150 kPa

Treksterkte NEN EN ISO 1798

80 kPa

150 kPa

Stramheid NEN EN ISO 3386-1

3.5 kPa

Stramheid NEN EN ISO 3386-1

3.5 kPa

2.8 kPa

Stramheid NEN EN ISO 3386-1

3.5 kPa

2.8 kPa

Rek bij breuk NEN EN ISO 17-98

130%

Rek bij breuk NEN EN ISO 17-98

130%

220%

Rek bij breuk NEN EN ISO 17-98

130%

220%

CE 93/42 EEG klasse 1

CE 93/42 EEG klasse 1

CE 93/42 EEG klasse 1

De x-sensor test laat zien hoe de druk op de Presstige®
Prime-Care verdeeld wordt.

De x-sensor test laat zien hoe de druk op de Presstige®
Combi-Care verdeeld wordt.

De x-sensor test laat zien hoe de druk op de Presstige®
Twin-Care verdeeld wordt.
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HANDSOME MATRASSEN
LIGHT
ONDER DE 60 KG
Deze special line Handsome matrassen biedt de
cliënten met een laag lichaamsgewicht optimaal
comfort, doordat de samenstelling van het schuim
anders is. De Evolight Combi is een voorbeeld uit
deze ruime collectie.
EVOLIGHT COMBI
Het Evolight Combi-matras kan ingezet worden als
zorgmatras ter preventie van decubitus. Het matras
bestaat uit twee lagen schuim; de bovenste 4 cm is
het drukverlagende SensiDense-schuim; de onderste
10 cm is een extra zachte SoliCore HRC-schuim.
Beide schuimen kennen een open celstructuur en
zorgen voor een goede balans tussen ondersteuning
en comfort.

HANDSOME MATRASSEN
HEAVY DUTY

Toplaag

Onderlaag

Densiteit NEN EN ISO 845

55kg/m3

50kg/m3

Treksterkte NEN EN ISO 1798

150 kPa

70 kPa

Stramheid NEN EN ISO 3386-1

2.8 kPa

2.7 kPa

Rek bij breuk NEN EN ISO 17-98

220%

130%

BOVEN DE 130 KG
Uiteraard zit er in deze special line Handsome matrassen
ook matrassen voor een hoger lichaamsgewicht met
een optimaal comfort. De Pantera Heavy Duty is daar
een voorbeeld van.

Onderlaag

CE Klasse 1

Gewicht
< 50kg

PANTERA HEAVY DUTY
Het Pantera Heavy Duty matras is een zeer elastisch,
stevig en drukverdelend matras. Mede door de
contoursneden en een goed ventilerend vermogen
wordt een hoogwaardig ligcomfort bereikt. Deze
unieke eigenschappen, gecombineerd met de
vormvastigheid van het matras zijn een sterke basis
voor een preventief en budgetvriendelijk matras.

Ondersteunend

Drukverlagend

Ademend

Densiteit NEN EN ISO 845

55kg/m3

Treksterkte NEN EN ISO 1798

80 kPa

Stramheid NEN EN ISO 3386-1

3.7 kPa

Rek bij breuk NEN EN ISO 17-98

110%
Gewicht
130-225kg

duurzaam
Duurzaam

Ventilerend

Drukverdelend

HANDSOME DYNAMISCHE
MATRASSEN
AIR-SUPPORT
Hybride matras, hoogwaardig schuim in een omgeving van lucht
Dit innovatieve matras is een samenvoeging van twee hoogwaardige producten. De bovenlaag van het
Air-Support matras is een uitneembaar gedeelte, ingelegd in Solicore schuim. Dit biedt een optimale
drukverlaging in de bovenlaag en een enorme stabiliteit in de onderlaag.

Het Air-Support matras ondersteunt en verlicht pijn
door het unieke systeem waarbij de schuimkern
door lucht wordt omgeven. Bij het voeteneind van
het matras zit een ventiel die naar ieder persoonlijke
wens kan worden ingesteld. Binnen de zorg kan dit
matras ter preventie van decubitus ingezet worden.
In veel gevallen werkt het zelfs curatief.

Onderlaag
Densiteit NEN EN ISO 845

50 kg/m3

reksterkte NEN EN ISO 1798

110 kPa

Stramheid NEN EN ISO 3386-1

3.7 kPa

Rek bij breuk NEN EN ISO 17-98

160%

CE 93/42 EEG Klasse 1

PROCELL IV
Luchtwisselmatras met pomp

Het ProCell IV systeem bestaat uit een professionele
digitale pomp met automatische functies en een
matras met afsluitbare -, cell-on-cell luchtbanen
waarmee het mogelijk is om ligzones volledig
drukvrij te maken. Het matras kan ingezet worden bij
hoog-risico cliënten ter preventie en behandeling
van decubitus categorie 4.
Een optie op de digitale pomp is de verpleegstand
(autoﬁrm); dit vergemakkelijkt de verzorging
of transfers doordat de pomp het matras tot
een stabiele lighouding opblaast. Daarnaast
kan er gekozen worden voor een automatische
vergrendeling en een audiovisueel alarm die
continu het optimale drukniveau bewaakt.
VEILIGHEIDSSTANDAARD:
- CE Directive 93/42 Medical Devices
- IEC60601-1: 2005 / EN60601-1:2006
- Bescherming tegen elektrische schok:
Class 1, type BF
- Bescherming tegen binnendringende
vloeistoﬀen: IP21
- Brandvertragend: EN 597-1, EN 597-2

Design, Quality & Service
Powered by: PRIME medical solutions

Product speciﬁcaties:
Breedte:

85/90/120 cm

Lengte:

200/210/220 cm

Hoogte:

20 cm

Systeem:

± 15 kg

Gebruikersgewicht:

max 150 kg

Geluid:

0-26 dB

Cyclus:

10/15/20/25 min

NATUURLIJK IN
BEWEGING!
De unieke samenwerking tussen United Care en
Deron is ontstaan omdat beide bedrijven een passie
hebben voor innovaties in de zorgmarkt, waarbij
in de nabije toekomst smart producten met elkaar
verbonden zullen worden.
OVER ONS
United Care is een dynamische onderneming die zich bezighoudt met de
ontwikkeling, marketing en verkoop van innovatieve hulpmiddelen voor de
gezondheidszorg. Vanuit ambitie en betrokkenheid dragen onze medewerkers
bij aan de verbetering van kwaliteit en eﬃciency van de zorg. Tevens bedenken
en leveren wij een geïntegreerde oplossing voor het optimaliseren van
dagelijkse werkzaamheden in de zorgsector.
certified

Uw partner in medische slaapoplossingen

Bremenweg 5 | 9723 TC Groningen | +31 (0)50-3050900
info@unitedcare.nl | www.unitedcare.nl
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