
Innovatieve actieve tillift met 3D-Comfort kniesteun en 

dementiegevoelig kleurconcept.

NORA Pro



NORA Pro biedt een uniek comfort en een uitstekende stabiliteit tijdens 
de transfer. De 3D-Comfort kniesteun met een groot, flexibel traagschuim 
kussen vormt het hart van de tillift.
 
Het uitgesproken kleurcontrast biedt demente bewoners met oriëntatie 
problemen meer zekerheid en houvast.

De NORA Pro wordt geleverd met krachtige Lithium-Ion batterijen.

Groep 2 Groep 3

Uitstekend comfort, veilige grip 
en een natuurlijke, ergonomische 
opsta beweging.
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De traagschuim kniesteun biedt bewoners een veilige stabiliteit in het 

kussen: de benen worden tijdens het tillen comfortabel omringd door het 

traagschuim. Het grote kussen geeft steun aan bewoners met verschillende 

lichaamslengte en beenvormen.

Het 3D-Comfort-System maakt ergonomisch tillen mogelijk 

dankzij de 2 zwenkassen. Zij passen zich perfect aan aan de 

natuurlijke op- en neergaande beweging van de bewoner en 

bieden hierdoor een maximaal comfort. 

Innovatieve 3D-Comfort Kniesteun

3D-Comfort-System met flexibele beensteun van meerlaags traagschuim

Groot kussen dat ondersteuning en stabiliteit biedt voor alle bewonersprofielen.

Natuurlijke opsta beweging en grote stabiliteit dankzij de 3D-Comfort kniesteun.

De optionele beenscheider zorgt voor extra stabiliteit en ondersteunt het 

verplegend personeel bij het verschonen van incontinentie materiaal

Bewoners genieten van een natuurlijke tilbeweging en staande 

positie met de NORA Pro

Natuurlijke opsta beweging door het 
3D-Comfort-System en de horizontale 
voetplaat

Het 3D-Comfort-System van onze NORA Pro zet een 

nieuwe maatstaf op het gebied van comfort en veiligheid. 

Samen met de horizontale voetplaat wordt een zeer 

natuurlijke en ergonomische tilbeweging mogelijk.

Twee extra bevestigingspunten verminderen bij kleinere 

bewoners de druk onder de oksels
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Krachtige Lithium-ion batterij met LCD display, bediening van alle functies (naast de handbediening)
Compacte en lichte aluminium constructie met modern 

design en uitstekende wendbaarheid

De horizontale voetplaat is eenvoudig afneembaar

Twee extra bevestigingspunten verminderen bij kleinere bewoners 

de druk onder de oksels

NORA Pro is geschikt voor het douchen van de achterzijde 

van de bewoner

Ergonomisch gevormde handgrepen voor een veilige grip, 

zelfs bij beperkte gripfunctie

De veiligheidsgordels van NORA Pro zijn voorzien van een 

automatisch oprolmechanisme

De actieve tillift is geschikt voor het toiletbezoek.

Lithium-Ion batterijen

3D-Comfort-System

Zeer wendbaar dankzij zijn 
aluminium onderstel met dubbele 
gesloten zwenkwielen

Afneembare, horizontale 
voetenplaat

Oprolbare veiligheidsgordels

Twee extra bevestigingspunten 
verminderen bij kleinere 
bewoners de druk onder de 
oksels
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Alle contactoppervlakken van de NORA 
Pro zijn gemarkeerd in een aangename 
rode tint.

Beensteun, handgrepen en voetenplaat van de NORA 
Pro zijn rood gekleurd en dienen als oriëntatiehulp voor 
uw bewoners.

Rood wordt het meest opgemerkt door 
mensen met dementie *

Studies* tonen aan dat rood het best wordt 
waargenomen door mensen die lijden aan dementie en 
bewoners met een verminderd gezichtsvermogen op 
oudere leeftijd in het algemeen. De standaardversie van 
de NORA Pro ondersteunt daarom bewoners met zijn 
contrastrijke kleurconcept.

*Wijk, H., Berg, S., Sivik, L., & Steen, B. (1999). Colour discrimination, colour naming and 
colour preferences among individuals with Alzheimer‘s disease. International Journal of 
Geriatric Psychiatry, 14(12), 1000–1005.

*Dunne, T. E., Neargarder, S. A., Cipolloni, P. B., & Cronin-Golomb, A. (2004). Visual 
contrast enhances food and liquid intake in advanced Alzheimer‘s disease. Clinical nutrition 
(Edinburgh, Scotland), 23(4), 533–538.

Optioneel:
Alternatief kleurconcept
BAROLO

Wij bieden de NORA Pro tevens aan in BAROLO.

Standaard:
Dementiegevoelig kleurconcept
RUBIN

Hoog contrast 
voor een goede 
begeleiding van 
uw bewoners.
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„De NORA Pro is het ideale hulpmiddel 
voor dagelijks gebruik in zorginstellingen. 
Het biedt veel nuttige details en past bij 

veel bewoners!“

Behandeling door één zorgverlener mogelijk

 

Het compacte frame, de gesloten wielen en de lichtgewicht 

aluminium constructie maken het uiterst wendbaar

Het LCD display biedt volledige controle over de actieve tillift, 

naast de handbediening

De NORA Pro is ontwikkeld met het oog op verschillende 

bewonersprofielen
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Door de hoge wendbaarheid is NORA Pro 
geschikt voor kamers met beperkte werkruimte. 
Het gebruik van NORA Pro (indien mogelijk!) heeft 
de voorkeur boven het gebruik van passieve 
lifters.

Werkruimte
NORA Pro

Beschikbare opties

Technische kenmerken

Lengte 994 mm

Breedte (gesloten onderstel) 704 mm

Breedte (open onderstel) 910 mm

Gewicht 49,1 kg (zonder batterij)

Hoogte (min. / max.) 1.091 mm / 1.659 mm

SWL 205 kg

Batterij Lithium-Ion 

Product Informatie

Elektrisch, spreidbaar onderstel

Lichtgewicht aluminium constructie

Twee extra bevestigingspunten verminderen bij kleinere bewoners de druk onder de oksels

3D-Comfort-System: grote, flexibele beensteun van traagschuim

Veiligheidsgordels met oprolmechanisme

Nooddaalfunctie

Gesloten dubbele wielen

Ergonomische handgrepen, speciaal gemaakt voor bewoners met beperkte gripfunctie

Handbediening met weergave van de batterijstatus

Vervangbatterij Muurlader

Tilbanden

NORA Tilband met veiligheidsclip
Rugsteun met antislipbekleding
Gepolsterde armkussens
Buikfixatie

Beenspreider
Alternatief kleurconcept
BAROLO
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BEKA Hospitec Benelux

Oude Baan 46  

B-2550 Kontich
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BE +32 473/93 02 35 NL +31 537 60 12 79

info@beka-hospitec.be info@beka-hospitec.nl

www.beka-hospitec.be www.beka-hospitec.nl


