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Het bed alarm voor onder het matras is bedoeld voor situaties waarbij het 
valgevaar zeer groot is. Het bed alarm kan zo worden afgesteld dat het alarm 
afgaat voordat de persoon daadwerkelijk uit bed is. Het bed alarm is voorzien 
van een stelknop waarmee een vertraging ingesteld kan worden zodat vals 
alarm voorkomen kan worden. Het bed alarm dient ter hoogte van de 
schouders of heupen onder het matras te worden gelegd. Het snoer van het 
bed alarm wordt aan de zusteroproep gekoppeld.  
 
Indien er geen zusteroproep aanwezig is kan er een akoestisch kastje worden 
aangesloten. Deze kan eventueel met behulp van een verlengsnoer in een 
ander ruimte worden geplaatst.  

Het draadloze bedalarm voor onder de matras is speciaal voor een omgeving 
waar geen zusteroproep systeem en de afstand naar een ander ruimte te 
groot is om met behulp van een verlengsnoer te overbruggen. Het maximale 
bereik van dit systeem is 30m afhankelijk van de omgeving waarin het wordt 
gebruikt. 

 Bed alarm standaard 

 Bed alarm akoestisch 

 Draadloos Bed alarm 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bed alarm voor op het matras is bedoeld voor situaties waarbij het 
valgevaar zeer groot is, en waar gebruik wordt gemaakt van een waterbed of 
een wisseldruk matras. In deze situaties werkt het bed alarm voor onder het 
matras niet. Het bed alarm voor op het matras heeft dezelfde instel- 
mogelijkheden als het bed alarm voor onder het matras. Het bed alarm kan zo 
worden afgesteld dat het alarm afgaat voordat de persoon daadwerkelijk uit 
bed is. Het bed alarm is voorzien van een stelknop waarmee een vertraging 
ingesteld kan worden zodat vals alarm voorkomen kan worden. Het bed alarm 
dient ter hoogte van de schouders of heupen onder het matras te worden 
gelegd. Het snoer van het bed alarm wordt aan de zusteroproep gekoppeld. 

Indien er geen zusteroproep aanwezig is kan er een akoestisch kastje worden 
aangesloten. Deze kan eventueel met behulp van een verlengsnoer in een 
ander ruimte worden gezet. 

Het draadloze bedalarm voor op de matras is speciaal voor een omgeving 
waar geen zusteroproep systeem en de afstand naar een ander ruimte te 
groot is om met behulp van een verlengsnoer te overbruggen. Het maximale 
bereik van dit systeem is 30m afhankelijk van de omgeving waarin het wordt 
gebruikt. 

 Bed alarm standaard 

 Bed alarm akoestisch 

 Draadloos Bed alarm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vloermat alarm is voor situaties waar het valgevaar minder hoog is. De 
vloermat wordt geplaatst op de grond in de te beveiligen ruimte. Dit kan naast 
het bed zijn of voor de deur.  Het snoer van de vloermat wordt aan de 
zusteroproep gekoppeld. Wanneer de bewoner/patiënt op de vloermat stapt, 
zal via de zusteroproep het alarm afgaan.  
 
Wanneer er geen zusteroproep aanwezig is, dient er tevens een elektronisch 
kastje met zoemer te worden aangeschaft. Dit kastje kan door middel van een 
verlengsnoer in een andere ruimte geplaatst worden. 
 
Het draadloze vloermat alarm is speciaal voor een omgeving waar geen 
zusteroproep systeem aanwezig is en waar de afstand naar een ander ruimte 
te groot is om met behulp van een verlengsnoer te overbruggen. Het 
maximale bereik van dit systeem is 30m afhankelijk van de omgeving waarin 
het wordt gebruikt. 

 Vloermat alarm standaard 

 Vloermat alarm Speciaal 

 Draadloos vloermat alarm 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Het standaard stoelalarm kan in vrijwel elke stoel worden geplaatst. De 
sensormat wordt geplaatst op de zitting van de stoel, onder de stuit. Het 
elektronisch kastje kan bevestigd worden aan de achterkant van de (rol)stoel. 
Wanneer de bewoner/patiënt opstaat, en dus de druk op de sensormat 
verminderd of verdwijnt,  zal na ongeveer 3 seconden (de vertraging om vals 
alarm te voorkomen is instelbaar) het alarm in werking treden. Het systeem 
werkt wordt gevoed door een batterij.  
 
Het stoel alarm zusteroproep is gelijk aan het standaard stoelalarm maar kan 
op een zusteroproep worden aangesloten. Dit werkt echter niet in combinatie 
met een rolstoel.  

Er is tevens een draadloze versie van het stoelalarm. Hierbij kan een 
akoestische kastje in een andere ruimte worden geplaatst. Het maximale 
bereik van dit systeem is 30m, afhankelijk van de omgeving waarin het wordt 
gebruikt. 

 Stoel alarm standaard 

 Stoel alarm zusteroproep 

 Draadloos stoel alarm 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De anti glijmat. 

Er zijn drie versies van de anti glijmat. De anti glijmatten zijn in eerste instantie 
bedoelt om te gebruiken in natte ruimtes, maar ze zijn ook te gebruiken in elke 
ruimte waar de ondergrond glad is zoals parket, laminaat, linoleum, zeil en 
tegels.   

 

 Anti glijmat klein  50 x   70 cm 

 Anti glijmat middel 60 x   80 cm 

 Anti glijmat groot 80 x 100 cm 

 


