
Protean HPS 
Hoge Bescherming voor Speciale Zorg 

LiftCare, de wereldleiders in verpleging op vloerniveau, gaat door met haar belofte 

aan de zorg door haar Protean bed uit te breiden met “HBS” een Hoog 

Bescherming Systeem voor mensen die speciale zorg nodig hebben!   
 
De Protean HPS is ontworpen in samenwerking met beroepstherapeuten en 
verzorgers, om letselrisico te verkleinen voor patiënten met: 

• Huntington ziekte; 

• Parkinson; 

• Hersenletsel; 
• Een andere gesteldheid die extra bescherming vereist. 

 
Het systeem is ontworpen om in de beschermingsbehoefte van elke individuele patiënt 
te kunnen voldoen. Indien er géén indicatie is voor gebruik van het HBS-systeem, kan 
het gemakkelijk worden verwijderd en opgeslagen.  
U kunt het Protean 3 bed, met haar alom bekende voordelen, dan inzetten voor 
verpleging op vloerniveau voor de patiënten die een hoog risico op valaccidenten 
hebben.  
 
Dit HBS-systeem, wanneer toegepast op het Protean bed, omvat: 
• Een set van een volledig gepolsterd hoofd -en voeteneinde; 
• Lichtgewicht, toch zeer sterke aluminium volledig gepolsterde zijpanelen; 
• PSM Ultra plat matras. 
 
De hoge dichtheidsfoam polstering is bedekt met een zachte, soepele, lage 
wrijvingscover om de kans op schaafwonden te verkleinen en comfort voor de patiënt 
te verzekeren. Het Protean bed, het wereldleidend bed op vloerniveau, maakt het 
systeem compleet. 
 
Protean 3  Specificaties & Kenmerken; 
• Tussen 8,5 cm laag (vloerniveau) - 78,5 cm hoog traploos instelbaar (excl. 

matras); 
• Elektrische hoog- laag, Rugsteun, (Anti-) Trendelenburg en houding van 

Fowler zijn standaard; 
• Volledig omsloten ABS kunstof vervaardigde covers; 
• 12,5 cm doorsnede wielen; 
• Standaard matrasplatform 200 cm tusen hoofd– en voetenbord met optionele 

ingebouwde verlening tot maximaal  217,5 cm **;  
• 90 cm breed “Smoothline” matrasplatform voor betere infectiebeheersing, 

veiligheid en sterkte; 
• Uitermate gebruiksstil door gebruik van kwalitatief hoogwaardige Elektra 

(LINAK); 
• Maximaal veilig gebruikersgewicht tot en met 250 kg; 
• Auto Contour afstandbedieningseenheid met vingertipbediening en 

mogelijkheid tot het apart  vergrendelen van alle functies;  
• 10 jaar garantie op het stalen frame, 3 jaar garantie op de meeste andere 

onderdelen; 
• Kleur “Vanilla” (Crème-kleurig); 
• CE-gemarkeerd en ontwikkeld volgens codes en normen TGA, AUS/ NZ     
            OH&S Codes en  Standaards. 
** LET OP: HPS-syteem alléén bruikbaar samen met Protean 3 in verlengde versie van  217,5 cm. 
 

 
Protean HPS in ‘Fowler’ positie 

Protean 3 zonder HPS  
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Lengte tussen hoofd– en voetenbord (standaard) 2000 mm / 76”/ 6’3”  

Lengte tussen hoofd– en voetenbord (Volledig verlengd) 2175 mm / 80” / 6’7”  

Breedte matrasplatform  900 mm /35”/ 2’9” 

Totale bedbreedte 925mm /36”/ 3’ 
Totale bedlengte  (Standaard - Verlengd)  
Totale bedhoogte (bovenzijde hoofdbord) -  
Laagste positie  

765 mm 

Totale bedhoogte (bovenzijde hoofdbord) -  
Hoogste positie 

1135 mm 

Mattress Length (All  900 mm  wide) (extended position)  
Laagste matrasplaform positie 85 mm / 3”     
Hoogste matrasplatform positie 785mm / 30”/2’6”  
Matrasplatform wijdte    905/36”/3’  
Totaal gewicht bed 135 kg / 298lbs /21stone 2lbs 
Voltage gebruik bed Max. 24 volts DC 
Elektriciteitsaansluiting 230 Volt 
Ampère aansluitingen 1.5 Amp 
Afmetingen opgevouwen bed (H x L x B) 
(Géén apart transportsysteem benodigd) 

925 mm x 1135 mm x 428 mm  

 

Maximale gebruikersbelasting 

Matrasplatform  250kg / 550 lbs /  39 stone  
Hoek of zijde van de rugsteun 25 kg / 55lbs / 3stone / 9 lbs  

Standaard specificaties                                                                             (mm / inches /  kg - lbs - stone)  

 

Protean 3 (HPS) 

 

Standaard Specificaties 
voor gebruik met HPS,  
geleverd in verlengde 
versie van 217,5 cm 

NB. Alle opties en accessoires die verkrijgbaar zijn voor het Protean 3 bed, zijn uiteraard ook verkrijgbaar 

bij het Protean HPS.  


