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"Ammattiympäristössä 
käytettävien hoitosänkyjen 
tulee todistaa toiminnalli-
suutensa joka päivä."

Practico 25 | 80
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Kuvassa vakioväri Sonoma Oak
Muut värit saatavana optiona tilauksesta

Q u a l i t y
made in

Germany

Quality
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Saatavana myös erikoispituudet ja 
pidennettävät sivulaidat

200
cm

210 
cm

220
cm

Hoitosänky, joka asettaa 
uudet standardit joustavuudelle
ja käytännöllisyydelle 
Practico 25 I 80
Joustavien ratkaisujen asiantuntijana bock asettaa mittapuun kotihoitosänkyjen 
standardivaatimuksille. Uusiutunut Practico 25 | 80 tarjoaa 4-osaisen makuupinnan, patjan 
kompensoinnin ja ergonomisen selkänojan ansiosta käyttäjilleen mukavan ja fysiologisen 
istuma- ja makuuasennon. Parhaan hoidon ja turvallisen nukkumisen takaamiseksi 
sängyssä on laaja korkeussäätö 25-80 cm välillä ja sitä voidaan helposti säätää monin 
tavoin selkeän käsiohjaimen avulla.

Practico 25 / 80 Plus - vakiona pidennettävä makuualusta ja sivulaidat

Toinen joustavuuden lisätekijä on Plus mallissa vakiona oleva integroitu pidennettävä 
makuualusta ja sivulaitojen jatke (SR3:lla). Se mahdollistaa yksittäisten säätöjen 
tekemisen hetkessä. Plus mallissa pidennetty makuualusta ja pidennettävät sivulaidat 210 
tai 220 cm voidaan säätää hetkessä ilman mitään lisäosia. Perusmallissa pidennysosat 
pitää tilata erikseen.

Saatavilla myös laaja valikoima lisävarusteita ja varustevaihtoehtoja, kuten käytännöllinen 
vuodevaateteline tai sänkyvalaisimet.

Mukavuus ja turvallisuus edellä: Suuret kaksoispyö-
rät keskus- ja suuntalukituksella. Valinnaisesti saa-
tavana myös kodikkaat alumiinipäällysteiset pyörät Lisää mukavuutta ja hoitajalle esteettömyyttä 

matalalla jalkopäädyllä
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4-osainen makuualusta tarjoaa ergonomisen 
selkänojan ja patjan pituuskompensaation, jotka 
molemmat varmistavat mukavan ja fysiologisesti 
järkevän istuma-asennon ja vähentävät 
painehuippuja. Selkänojan pituuskompensaatio 
on 11 cm.

  Erilaiset istuma- ja makuuasennot sekä 
erilaiset makuualustajärjestelmät tarjoavat 
yksilöllisempää makuumukavuutta.

  Integroidut, työkaluvapaasti koottavat sänky ja 
sivulaidat (SR3) mahdollistavat helpon ja nopean 
säätämisen asukkaan kehon koon mukaan.

  Erittäin vakaa selkäosa sopii myös 
intensiiviseen käyttöön

  Erilaisia säätömahdollisuuksia, kuten 
Trendelenburg, Anti-Trendelenburg ja mukava 
istuma-asento, voidaan valita yhdellä 
painikkeella käsiohjaimesta.

Ergonomisesti 
optimoitu
makuualusta 
Paranneltu practico 25|80  makuualusta 
täyttää selkeästi määritellyn laitoshoidon 
laatuvaatimuksen: mukava ja ergonomisesti 
optimoitu käyttömukavuus sopivalla selkäosan 
pituudella.

Makuualusta Reisiosa

Sääriosa
Keskiosa

Selkäosa

949 mm

800 mm

235 mm

165 mm

326 mm

505 mm326 mm

540 mm
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Päätypaneelit, joissa 
käytännöllinen rako 
vaikka päiväpeitolle

Vakiona kaksiosaiset SR3 
sivulaidat

Jaetut sivuaidat(SR3) 
molemmilla puolilla 
lisäävät joustavuutta

Maavara 15 cm
esim nostimille

Keskuslukitus ja 
suuntalukitus kaikissa 

4 pyörässsä

More information
www.bock.net

 Practico 25 I 80 
Edut ja hyödyt käyttäjälle:

 Ergonominen selkänoja ja patjan pituuskompensointi 
mukavaan ja fysiologiseen istuma-asentoon

 Turvallinen makuu matalalla, vain 25 cm korkeudella

 Kolme erilaista makuualustajärjestelmää yksilölliseen 
makuumukavuuteen (s.8)

  Kaikenlaiset yksilölliset makuu- ja istumasäädöt ovat 
mahdollisia, esimerkiksi mukava istuma-asento.

Mobilisaatiota päätypaneelien kautta 
joita voi käyttää myös käsikaiteina

Edut ja hyödyt hoitajalle:

  Optimaalinen työskentelykorkeus 80 cm

  Kaksiosaiset ergonomiset SR3 sivulaidat helpottaa siitymisiä

  Suuret kaksoispyörät, joissa keskuslukitus ja suuntalukitus helpottaa 

liikuttamista ja lukitsemista

4-osainen makuualusta 
puisilla säleillä ja 
jännityksen säädöllä

Lukittava 
käsiohjain 

practico 25 | 80 

Dimensions

Ulkomitat 105 × 210 cm

Makuualusta 90 × 200 cm

Erikoismitat Leveydet 100, 105, 110 cm

Erikoispituudet  210 ja 220 cm

Korkeudensäätö 25 – 80 cm

Maavara 15 cm

Painotiedot

Sängyn paino n. 140 kg

SWL 220 kg

Max. käyttäjäpaino 185 kg

Sivulaitavaihtoehdot

Järjestelmät SR1, SR2 tai SR3 (s.9)

Versiot Yhtenäiset
2-osaiset

Vain pääosa
ilman laitoja 

Korkeus*:
–  puusivulaidat
–  ripolux® neo

39.5 cm
35 cm

Muita varusteluvaihtoehtoja

Päätyvaihtoehdot I+, V+, VII+, VIII+

Moottori

Roisketiivis IPX4:n kosteusluokan mukainen, 
korkealaatuinen kierrekaapeli vedonpoisto- ja 
roiskesuojalla, SMPS-pistokemuuntaja erittäin 
alhaisella turvajännitteellä, joka tarjoaa suojan 
pistorasiasta tulevilta iskuilta
OPTIONA: CPR hätälaskutoiminto

* Makuualustan yläreunan ja korotetun
sivulaidan yläreunan välinen etäisyys (SR3)

Tuotetiedot, päätypaneelit ja lisävarusteet 
löytyvät sivulta 10 eteenpäin.
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1Löysää ruuvit ja vedä esiin pidennysosa
- helppoa ja vaivatonta.

3Aseta makuualustan jatke paikalleen.
- nopeaa ja helppoa,

6Vaihtoehtoisesti patjan jatke voidaan yksinkertaisesti jät- 
tää pois kantapäihin kohdistuvan paineen vähentämiseksi.

2 Kiinnitä kaksi sivulaitojen jatketta ja 
työnnä jalkapäätypaneeli takaisin niin, 
että se sulkeutuu sivulaitojen avulla.

4Kun jalkaosaa säädetään makuualustan jatke 
liikkuu mukana automaattisesti.

5Sopivalla patjan jatkopalalla koko järjestelmä 
on optimaalisesti pehmustettu.

Practico 25 | 80 Plus on varustettu pidennettävällä makuualustalla ja 
sivulaidoilla. Makuutasoa ja sivukaiteita voidaan pidentää 10 tai 20 cm. 
Erityisesti pitkät käyttäjät nauttivat tästä ergonomisesta mukavuudesta 
ja hoitoalan ammattilaiset työskentelevät mahdollisimman joustavasti 
ilman, että sänkyä tarvitsee muuttaa aikaa vievällä ja kalliilla tavalla. 
Pidennä vain - siinä se.- that‘s it.

  Erityinen mukavuutta lisäävä ominaisuus sängyn käyttäjille on 
makuualustan pidennys: jatkopala liikkuu automaattisesti 
mukana kun makuutason alaosaa säädellään, joten jalat ja 
jalkaterät lepäävät mukavasti koko ajan.

  Hoitajat voivat nopeasti ja helposti säätää sängyn pituuden 
asukkaiden erilaisiin tarpeisiin ja hoitotilanteisiin. Tämä eliminoi 
aikaa vievät sängyn ja/tai sivulaitojen vaihdot.

Optiona Plus-malli: piden-
nettävät makuualusta ja 
sivulaidat vakiona

Pidennyssarja voidaan tilata  optiona jokaiseen 
sänkyyn. Setti koostuu:

 Pidennyssetti makuualustan pidentämiseksi
 Kaksi pidennyspalaa sivulaitojen pidentämiseksi

Ruuvi työkaluvapaan  
pidennysosan asenta-
miseksi

* SR3 sivulaidat
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Vakio makuualusta
Bockin puusäleissä on vakiovarusteena 
kireyssäätö. Makuupinnan keskellä oleva 
jännityksen säätö takaa korkean mukavuuden 
erityisesti istuma-asennossa. Puiset säleet on 
asennettu joustaviin ja kestäviin 
luonnonkumipidikkeisiin. Tämä mahdollistaa 
helpon vaihdon tarvittaessa.

Edut käyttäjälle:

  Mukava ja ergonominen

Edut ja hyödyt hoitajalle:

   kestävä ja helppo puhdistaa

Puusälepohja jännitteen säädöllä Alumiinisälepohja ripolux® neo

Vakiokokoonpanossa kaksi eri kovuusastetta: 
tummanharmaa kova ja vaaleanharmaa 
medium. Pyynnöstä: pehmeä versio sininen

Yksilöllisesti konfiguroitava: 3  
3 eri makuualustavaihtoehtoa

Clip-on alumiinisäleillä

Moderni makuualusta mahdollistaa nopean ja yksilöllisen 
paineenpoiston yksilöllisesti irrotettavien alumiinitankojen 
ansiosta. Tukevat tangot voidaan helposti irrottaa, puhdistaa 
ja asentaa uudelleen. Tämä makuualusta voidaan muuttaa 
ripolux® neo -järjestelmäksi milloin tahansa irrottamalla 
alumiinisäleitä ja asettamalla yksittäisiä ripolux® neo -
jousia.

Edut käyttäjälle:
      Irrotettavien säleiden  ansiosta makuupinta voidaan       

        säätää yksilölliseen paineenkevennykseen

Edut hoitajalle:

 Erittäin kevyt materiaali

  Vakaat alumiinitangot, pestävät ja 
kestävät, koska huuhteluaine ei imeydy 
materiaaliin

Yksi makuualustajärjestelmä, joka sopii jokaiselle

Joustava ripolux® neo makuualaustajärjestelmä 
mukautuu tarkasti kehon paineen jakautumiseen, mikä 
takaa mukavan ja ergonomisen asennon kaikissa istuma- 
ja makuuasennossa.

Edut käyttäjälle:

  Vakiona jouset kahdella eri kovuusasteella 
yksilölliseen makuumukavuuteen. Pyynnöstä 
saatavana myös pehmeä jousi (sininen)

  Paineen kompensointi itsenäisten ja tarkasti 
taipuvien jousien ansiosta

Edut hoitajalle:

Työkaluton ja yksilöllinen makuupintarakenne 

Ei kosteuden imeytymistä ja ihanteellinen ilmanvaihto
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Laatu: Helposti puhdistettavien pintojen ulkonäkö ja 
moderni muotoilu luovat kodikkaan tunnelman - samalla 
kun kestävät materiaalit tarjoavat äärimmäistä vakautta.
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Yksilöllisesti konfiguroitava:        
3 sivulaitavaihtoehtoa

Sileä ja helppo käsitellä, pehmeä lukitus

Erittäin joustava 3 eri pituuden ansiosta. 

Taaksepäin yhteensopiva valittujen sänkymallien kanssa 

Kompakti kokonaiskorkeus

Optimaalinen haptisuus

Hienovarainen ja suora muotoilu

Täyttää täysin standardin DIN EN 60601-2-52 vaatimukset

SR1 SR2 SR3

 Taittuu kokonaan alas  

 Yksinkertainen muotoilu

 Helppo käsitellä kevyen painon ansiosta  

Nopea asennus sänkyyn

 Nopea, helppo ja intuitiivinen käyttö

Täyttää täysin standardin DIN EN 60601-2-52 vaatimukset

Suuri valikoima vaihtoehtoja ja eri värejä

Saatavana myös pidennettävät sivulaidat

Vuosien käyttäjäkokemukset

Puisen väriset sivulaidat luovat kodikkaan tunnelman 

Lisävarusteena lukittavissa alimpaan asentoon

Täyttää täysin standardin DIN EN 60601-2-52 vaatimukset
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Kohottautumisteline

Art. no. 92228 A001

Nousutuki

Art. no. on request

Universal pidikkeet

Valaisimet

Tippatelineet

LED vuodevalaisin malli  G 

Kytkentä ohjausrasiaan, 

ohjataan käsiohjauksella Art. no. 

100.04164

Valaisin sängyn alle

Kytkentä ohjausyksikköön, 

käyttö käsiohjaimella.

LED vuodevalaisin malli  E 

ulkoisella virtalähteellä ja 

kytkimellä

Art. no. 207.00196

Drainage bag holder

Art. no. 890.02299

Urine bottle holder

Art. no. 890.02298

Tippateline kulmalla 

(ei sääd.)

Art. no. 890.02301

Tippateline 

(korkeussäädettävä)

Art.  no. 890.02302

Tippateline  
kohottautumistelineeseen

Art. no. 890.02300

Yksilölliseen ja tilanteeseen sopivaan sänkyvarusteluun: Lisävarusteet 
Nousutuet
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 Lisävarusteet Yksilölliseen ja tilanteeseen sopivaan sänkyvarusteluun:

Makuualustan pidennysosat

Törmäyssuojat 
pyörillä

Pituus: 500 mm

Settiin kuuluu: 

– Kiinnike makuualustan jatkamiseksi

– Kaksi jatkoelementtiä rungon

sivupaneelin jatkamiseksi

Patjan pidennyspala 

Pituus: 20 cm

Muita lisävarusteita

Mekaaninen 
pääosan

CPR-hätälasku 

Kuljetusteline

Art. no. 100.04161

Hoitajan ohjauspaneeli Akkujärjestelmä 

Ladattava vara-akku 

toiminnan 

varmistamiseksi, esim. 

sähkökatkon sattuessa

Alumiinipäällysteiset pyörät  Itsevalaiseva käsiohjain Sekundaarinen käsiohjain 

vuodevalaisimien ohjaamiseen

Törmäyssuojat

Törmäyssuojat 
tulpilla

Pituus: 500 mm
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Typ I plus
– Reunoja kiertävät massiivipuulistat
koristetäytteellä
– Aukko päädyssä toimii myös käsijohteena

Typ I plus low

– Reunoja kiertävät massiivipuulistat
koristetäytteellä
– Kotoisa Design
– Matala malli esim jalkopäässä
helpottaa hoitotoimenpiteitä

Typ VII plus
– Reunoja kiertävät massiivipuulistat
koristetäytteellä
– Kaarrettu aukko päädyssä toimii myös
käsijohteena

Vuodevaatteiden pidike
päätyihin I ja V (leveys 90 cm) 
Valmistetaan tilauksesta pyydettäessä

Typ V plus
– Kaareva sisustuspaneeli: massiivipuuta
– Sivulle asennetut suorakaiteen
muotoiset reunat: massiivipuuta 
– Kaareva käsikaide: pulverimaalattua
terästä

Typ VIII plus
- Suorakoristepaneeli: Puuta 
-  Sivulle asennetut suorakaiteen
muotoiset reunat: massiivipuuta

 Päädyt 

Beech steamed

Vakiovärit

Muut värit

Erikoisväri

Cherry Havanna

Royal Maple

Sonoma Oak

Bloomed beech

Madison Walnut Maple After Eight

White

Valikoimamme ja tyyliemme monimuotoisuus tekee 
Bock hoitosängyistä vertaansa vailla joustavia. 
Kokeneena valmistajana tarjoamme korkealaatuisia 
tuotteita, joissa yhdistyvät toiminnallisuus ja 
mukavuus. Kaikki elementit voidaan jälkiasentaa ja 
muuttaa. 

Tietysti bock-hoitosängyt voidaan varustaa myös 
lisätoiminnoilla ja lisävarusteilla, joten ne ovat 
joustavia ja avoimia kaikille myös tuleville 
muutoksille.

 Värit 

 | 6362 | 

Tiba 5111 Dunkelblau Birch F6470004

Tiba 3210 Rot

Anthrazite F6470011

Tiba 7110 Anthrazit Silkgray F6470003Tiba 4110 Beere

Tiba 1110 Beige

Choco F6470009

Tiba 2211 GelbTiba 1111 Taupe Platinum F6470010

Tiba 6210 Grün Lime F6470013Cherry F6470016

Royal F6470018

für livorno niedrig, practico 25|80

für practico alu plus, practico alu 25|80

für practico ultraniedrig 9.5|80

Buche gedämpft (Basis) Kirsche blumig Madison Walnut Ahorn After Eight Weiß

Sonoma Eiche WeißbucheKönigsahorn

Dekore & Stoffe

stellar – Bezugssortiment

Stoffe Kunstleder

Endstücke

Typ I
• Umlaufende Massivholzstollen mit Dekorfüllung 
• praktischer Bettdeckenschlitz

Typ V
• Geschwungene Dekorplatte: Massivholz
• Seitl. Rechteckstollen: Massivholz
• Geschwungener Griffbügel: 

Stahl pulverbeschichtet

Typ VII
• Umlaufende Massivholzstollen 

mit Dekorfüllung
• Gewölbte Grifföffnung: 

Bettdeckenschlitz
• Verjüngende Stollenumrandung

Typ VIII
• Gerade Dekorplatte: Holz
• Seitlich angesetzte Rundstollen, Massivholz

Typ 20
• Umlaufende Massivholzstollen mit 

Dekorfüllung 
• praktischer Bettdeckenschlitz

Typ 21
• Geschwungene Dekorfüllung
• Abgerundete Aluminiumprofile
• Metall-Handlauf nur für Standard-Breite 90 cm

Typ 22
• Geschwungene Dekorfüllung
• Abgerundete Aluminiumprofil

Typ 32
• Geschwungene Dekorfüllung
• Abgerundete Aluminiumprofile

Typ 31
• Geschwungene Dekorfüllung
• Abgerundete Aluminiumprofile
• Metall-Handlauf

Die Vielfalt unserer Programme und Stile macht 
Objekteinrichtungen von bock unvergleich-
lich flexibel. Als erfahrener Hersteller bieten 
wir Ihnen vom Objektbett bis zur maßgenauen 
Sonderanfertigung eine qualitativ hochwertige 
Möblierung, die Funktionalität mit Komfort 
verbindet. Alles kann nachträglich auf- und um-

gerüstet werden. Alle Fronten und Farben sind 
austauschbar. Die Elemente können entspre-
chend angepasst werden.
bock Möbel können Sie außerdem mit Zusatz-
funktionen und optionalem Zubehör ausstatten. 
So bleiben Sie auch nach der Einrichtung flexi-
bel und für alle künftigen Veränderungen offen.

Sie können aus einem breiten Spektrum an Stoff- & Kunstlederqualitäten und Farben wählen. 

Basis-Dekor Sonder-DekorHolz-Dekore

practico 25|80
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Coming soon: the practico 25 | 80 plus in
upholstered or artificial leather décor for even 
more comfort and a beautiful room design.

®  registered trademark 
Order no.: 890.02482
Status: 12 | 2021 
Subject to technical changes.
Photo credits: Nicola Rehage, Gütersloh

Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
33415 Verl
Germany

Phone: +  49 (0) 5246 9205 0
Internet: www.bock.net
E-Mail: info@bock.net

 Löydä koko
 bock tuotevalikoima  
www.bock.net 

Myynti Suomessa:
Camp Scandinavia Oy / 
Camp Mobility 
p. 09 350 76 310
info@campmobility.fi
www.campmobility.fi




