
CARE DESIGN

AURA
COMFORT-HOOG-LAAGBED



plaatsbesparend 
verticaal bedhekken-
systeem (3 niveaus)

centrale 
rem op 

4 wielen

in uitgeschoven toestand:
mobiliteitondersteunend 

bedhek 

matrashoogte tot 18 cm 
conform norm inzetbaar
(bij ABS-ligvlak)

geïntegreerde bedverlenging 
in 2 stappen ( +10 cm / +20 cm )

uittrekbare 
beddengoedhouder *

snel toegankelijke
CPR-noodontgrendeling *

AUR A

KEY FACTS

 › Extra lage positie 25 cm

 › Transferpositie 33 cm

 › Verzorgingspositie 82 cm

 › Veilige werklast 225 kg

 › Ligvlak: 90 x 200 cm

 › Buitenafmetingen: 100 x 206 cm

 › Plaatsbesparend verticaal bedhek

 › Geïntegreerde bedverlenging

 › 4-Delig ligvlak met 
matrascompensatie

 › Automatische comfortzitting 

 › Centrale rem op 4 wielenMetalen 
raster

Comfort ABS

L IGVL AK VARIANTEN

VERSTELMOGELIJKHEDEN

 

HET ERGONOMISCHE
MOBILITEITSSYSTEEM
IN 3 NIVEAUS VERTICA AL VERSTELBA AR

enkel uitgeschoven 28 cm

dubbel uitgeschoven 40 cm

NIEUW: Verticaal 
bedhek

* optioneel verkrijgbaar



Onderstel

Met rubber beklede dubbele wielen van 50 mm 
met centrale rem op 4 wielen •

Comforteigenschappen

Comfortzitting •

Autocontour •

Mobilisatie

Transferpositie •

Trendelenburg-/anti-trendelenburgpositie •

Bedhek

Verticaal verstelbaar bedhek hoofdeinde (mobiliteitsondersteuning)

Verticaal verstelbaar bedhek rondom •

Veiligheid

Extra laag hoog-laagbed - valpreventie •

CPR-noodontgrendeling van de rugleuning

Uitbreidingsmogelijkheden

Geïntegreerde bedverlenging •

Beddengoedhouder

Ligvlak

Metalen raster •

Comfort

ABS

De mechanische noodverlaging 

van de rugleuning (CPR) in het 

nieuwe ontwerp is direct aan het 

hoofdeinde optimaal bereikbaar 

voor een onmiddellijke reactie in 

noodgevallen.

'AURA' is voorzien van een geïn-

tegreerde bedverlenging waar-

mee het ligvlak ongeveer 20 cm 

kan worden uitgebreid zonder 

optische veranderingen.

De bedverlenging kan daar-

voor met twee vergrendelbouten 

worden ontgrendeld en zonder 

gereedschap in een oogwenk 

worden geactiveerd. 

De overzichtelijke fraai vormge-

geven handbediening met ver-

lichte led-knoppen biedt door 

de duidelijke symbolen zonder 

toetsencombinaties direct toe-

gang tot de functies. Een gerich-

te beperking van de functies is 

mogelijk met een sleutelschake-

laar in 3 schakelstanden.

De uittrekbare beddengoedhou-

der (optioneel) biedt snel ruimte 

om beddengoed neer te leggen 

en vergemakkelijkt het opmaken 

van het hoog- laagbed.

FEATURES

UIT VOERING +
VEIL IGHEID

Richtlijn medische 
hulpmiddelen
93/42/EEG

Verstelbare hoog-laagbedden
IEC 60601-2-52

Medische elektrische toestellen
IEC 60601-1

Elektromagnetische 
compatibiliteit 
IEC 60601-1-2

• standaard optioneel

+ geen magneet-
schakelaar

+ directe bediening zon-
der toetsencombinaties

+ ligvlak uit te breiden
tot 220 cm

+ geen gereedschap nodig

+ direct aan het 
hoofdeinde

+ steun voor mobiliteit in de transferpositie

+ snel uit te trekken



Betten Malsch GmbH
Rohbergstr. 9 | D-36208 Wildeck
Tel.: +49 (0)6626 / 915 100
Fax: +49 (0)6626 / 915 116
E-mail: info@bettenmalsch.de bettenmalsch.com
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CER TIFICATECER TIFICATECER TIFICATE
DIN EN ISO 9001:2008

Management system as per

Evidence of conformity with the above standard(s) has been furnished 
and is certi� ed in accordance with TÜV PROFICERT procedures for

Certi� cate registration No.  73 100 1297

Audit report No.   4265 0605  First certi� cation 2004-07-21

Certi� cate valid from 2013-10-01 to 2016-09-30

scope:

PAGE 1 OF 1. 
This certi� cation was conducted in accordance with the  TÜV PROFiCERT auditing and certi� cation procedures and is subject to

regular surveillance audits. Veri� able under www.tuev-club.de. Original certi� cates contain a glued on hologram.
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331   Rev-GB-1301

Darmstadt,  2013-09-30
Certi� cation body of  TÜV Hessen

– Head of Certi� cation body –D-ZM-14137-01-00

Manufacturing and distribution of 
clinic- and health care bed systems, room furnishing

Betten Malsch GmbH
Rohbergstraße 9

D-36208 Wildeck - Obersuhl

CER TIFICATECER TIFICATECER TIFICATE
DIN EN ISO 14001:2009

Management system as per

Evidence of conformity with the above standard(s) has been furnished 
and is certi� ed in accordance with TÜV PROFICERT procedures for

Certi� cate registration No.  73 104 1297

Audit report No.   4265 0605  First certi� cation 2013-10-01

Certi� cate valid from 2013-10-01 to 2016-09-30

scope:

PAGE 1 OF 1. 
This certi� cation was conducted in accordance with the  TÜV PROFiCERT auditing and certi� cation procedures and is subject to

regular surveillance audits. Veri� able under www.tuev-club.de. Original certi� cates contain a glued on hologram.
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Rüdesheimer Str. 119, D-64285 Darmstadt, Tel. +49 6151/600331   Rev-GB-1301

Darmstadt,  2013-09-30
Certi� cation body of  TÜV Hessen

– Head of Certi� cation body –D-ZM-14137-01-00

Manufacturing and distribution of 
clinic- and health care bed systems, room furnishing

Betten Malsch GmbH
Rohbergstraße 9

D-36208 Wildeck - Obersuhl


