
 

Het MMO 5000 bed is een multifunctioneel 
bedframe met praktische functies.  Het MMO 5000 
bed is speciaal ontworpen voor het bieden van 
maximaal comfort en veiligheid van uw cliënten. 
De extra lage stand van 19 cm biedt optimale 
veiligheid en vermindert letsel bij valincidenten.  
Het MMO 5000 bed is aan beide zijden voorzien 
van 3/4 bedhekken. Het bed is individueel 
instelbaar en beschikt over een uniek centraal 
beremmingssysteem. Het vierdelige ligvlak met 
terugwaarts glijdende rugsteun verminderd druk- 
en schuifkrachten in bed. Hiermee wordt het risico 
op decubitus verkleind en het ligcomfort vergroot.

ULTRA LAAG 
ZIEKENHUISBED
OPTIMALE VEILIGHEID & VERZORGING

MMO 5000

TECHNISCHE GEGEVENS

•  Afmetingen ligvlak :
  90 x 200 cm en 90 x 215 cm
• Afmetingen bed : 99,8 x 214 cm
• Optioneel geïntegreerde bedverlenging (20 cm)
• Laag/hoogbereik : 19 tot 81 cm
• (anti) Trendelenburg : +/-14°
•  Rugsteunverstelling tot 70°, stopt automatisch bij
   30° en 45°
• D.m.v.  éénknopsbediening in semi-fowlerhouding,
   zitpositie en stoelstand
• Elektrische bovenbeenverstelling : 30°
• Maximaal gewicht : 250 kg (inclusief matras en 
   toebehoren)

BASISCONFIGURATIE

•  Vlakke noodstand van de rugleuning
•  CPR bediening zorgt voor horizontaal ligvlak
•  Handbediening met kabel en 5 selecteerbare standen
• Vaststellen individueel gewenste hoogte om in- en uit bed te stappen
• Elektrische hoogteverstelling
• Terugwaarts glijdende rugsteun van 23 cm 
• Handmatige onderbeenverhoging (6 standen) tot 20°
• 4 steunen voor infuusstandaard: 2 bij hoofdeind en 2 bij voeteneind
• Papegaai links en rechts bij het hoofdeinde te plaatsen
• 8 dubbele zwenkwielen (ø 75 mm) met geïntegreerde remmen
•  Diverse kleurstellingen van hoofd- en voetschotten
• Het MMO 5000 bed is beschikbaar met verschillende type 
   bedhekken: deelbare bedhekken bestaande uit twee delen of 3/4 
   bedhekken

8 dubbele multidirectionele wielen 
met geïntegreerde remmen  
(keuze uit ø 75 of 100 mm) 

Centrale 
beremming

3/4 delige 
uitneembare 
bedhekken

2 mechanische 
hendels voor 
reanimatie Bed bestaat uit 

4 uitneembare 
delen (HPL)

Uitneembare 
kunststof hoofd- en  
voetenschotten.



VEILIG MOBILISEREN  VAN PATIENTEN

 Maakt het in- en uitstappen eenvoudiger

 Vermindert het risico op vallen 

COMFORTABEL POSITIONEREN VAN PATIENTEN 

 Minder druk- en schuifkrachten

 Makkelijk eten op bed

VERZEKERT VAN DUURZAME ZORG 
   Universeel platform welke voldoet aan de wensen van elke zorgomgeving
     Tijd- en kostenbesparing in bedonderhoud
  Makkelijk te reinigen

Dit product wordt geleverd door Joerns Healthcare 
T. 088 2080 200 | E. info@joerns.nl 

Het afgebeelde product is ter illustratie en kan in model afwijken van het geleverde product.


