
IndiGo is het intuïtieve rijhulpsysteem dat, met 
slechts een lichte aanraking, lichter transport 
mogelijk maakt voor alle zorgverleners – voor 
veiligheid en eenvoud
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Ervaar IndiGo voor  
Enterprise- en Citadel-bedden 

ENTERPRISE® 5000X ENTERPRISE® 8000X ENTERPRISE® 9000X CITADEL™  

GEÏNTEGREERD 

BEDSYSTEEM

IndiGo kan in de fabriek worden gemonteerd op nieuwe 

Enterprise®- en Citadel™-bedden of kan achteraf op  

een geselecteerd frame worden gemonteerd:

Een partnerschap aansluitend bij uw behoeften.
Bij Arjo zijn we toegewijd u te helpen om een veilige, efficiënte en kosteneffectieve zorgomgeving te bereiken.  

We bieden transparante en flexibele service- en trainingsprogramma’s, op maat gemaakt om aan te sluiten  

bij de unieke wensen van uw zorginstelling. Ons team productondersteuningsdeskundigen staat altijd klaar  

om u te helpen en te zorgen dat de prestaties van uw apparatuur jarenlang geoptimaliseerd blijven. 

Neem vandaag nog contact op met uw Arjo-vertegenwoordiger voor meer informatie, of bezoek ons op www.arjo.com

  Referentie: 1. Paul, G. & Quintero-Duran, M. Ergonomic assessment of hospital bed moving using DHM Siemens JACK. Proceedings 19th Triennial Congress of the IEA,  

Melbourne 9-14 August 2015. 2. Matz, M., Morgan, J. (2018). The Case For Powered Bed Transport (Whitepaper)
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We voeren een beleid dat is gericht op continue ontwikkeling en behouden ons daarom het recht voor ontwerpen en specificaties zonder voorafgaande aankondiging  
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Bij Arjo doen we ons uiterste best om de levenskwaliteit te verbeteren van mensen met een verminderde mobiliteit en ouderdomsgerelateerde gezondheidsproblemen.  

Met producten en oplossingen voor de ergonomische transfer van cliënten, persoonlijke hygiëne, desinfectie, diagnostiek en de effectieve preventie van decubitus en  

veneuze trombo-embolie helpen we zorgverleners om de standaard van veilige en waardige zorg te verhogen. Alles wat we doen, doen we 'with people in mind'.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500

 

www.arjo.com



IndiGo™ brengt veiligheid  
en eenvoud naar u toe 

INTUITIVE DRIVE ASSIST-TECHNOLOGIE

Intelligente cliënttransportassistentie voor alle zorgverleners, 
naar alle bestemmingen en vanuit alle posities rondom het bed.

Een stap  
vooruit voor  

uw Enterprise®-  
en Citadel™- 

bedden



Een stapje 
verder gaan 
voor cliënten

Cliënten in ziekenhuisbedden transporteren 

is een veelvoorkomende mobiliteitstaak 

"die aanzienlijke ergonomische risico’s  

met zich meebrengt voor de betrokken 

zorgverleners, zoals verpleegkundigen, 

kruiers en leden van het transportteam.1

Het duwen van een modern ziekenhuisbed met een cliënt erin 
kan zwaar, inspannend werk zijn. Nauwe gangen, oplopende 
hellingen, zachte vloeren, liften en lange afstanden tussen 
afdelingen maken het er niet gemakkelijker op. Om het risico 
op werkgerelateerde letsels te verminderen en de efficiëntie te 
vergroten, is er een aantal hulpsystemen, inclusief afzonderlijke 
bedverplaatsers, beschikbaar. Deze kunnen echter onpraktisch 
en moeilijk te bedienen zijn. 

Wij bij Arjo vinden dat de juiste oplossing moet zorgen dat 
zorgverleners en transportprofessionals voldoende tijd en 
energie overhouden voor het werk dat het belangrijkst is:  
de zorg voor cliënten. 

Intuitive Drive Assist-
technologie van Arjo
Voor ziekenhuizen die ergonomische risico’s willen 
verminderen en efficiënte werkstromen willen 
ondersteunen is IndiGo™ het elektrisch aangedreven 
vijfde wiel dat zich tot doel stelt een helpende hand  
te bieden, zodat elk transport zo veilig, beheerst  
en eenvoudig mogelijk kan worden uitgevoerd.
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Ondersteunt de veiligheid  
van zorgverleners en cliënten
• Biedt intelligente rij- en remhulp op basis van de input  

van de zorgverlener, evenals automatische hellingdetectie
• De responsieve assistentie voorkomt de bewegingsnadelen 

die met traditionele elektrisch aangedreven systemen 
worden geassocieerd 

Intuïtieve ’Grab-and-go’- 
bediening
• Rechtstreeks in het bed opgenomen zonder op de standaard 

bedfunctionaliteit in te boeten – pak het bed gewoon beet 
en u kunt rijden

• Ondersteunt bestaande werkroutines, aangezien het 
aandrijfwiel automatisch door het opheffen van het 
rempedaal wordt geactiveerd

Gemakkelijke en naadloze 
werkstroomintegratie
• Altijd beschikbaar om te zorgen dat zorgverleners  

de benodigde hulp krijgen wanneer dat nodig is
• Minimale trainingsvereisten ondersteunt integratie  

in de ziekenhuiswerkstroom 

opgaan van 
hellingen2

minder  
werk bij het  

Tot

60% 

afgaan van 
hellingen2

minder  
werk bij het  

Tot 

70% 

Tijdens de testfase werden bedden met en zonder IndiGo 
beoordeeld op een helling van 4 graden om te beoordelen 
hoeveel werk (kracht x weerstand) werd uitgeoefend.2
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360°

360°  
– te gebruiken  

vanaf alle posities  
rondom het bed

Ondersteunt u gedurende  
het hele proces

IndiGo wordt automatisch 
geactiveerd door het 
rempedaal naar de 
rechtopstand te heffen.

UNIEKE ACTIVERING

Dankzij het middelste 
aandrijfwiel is er minder 
ruimte nodig om een  
hoek om te gaan of  
volledig 360° te draaien. 

EENVOUDIG WENDBAAR 

Eenvoudige deactivering 
maakt zijwaartse bewegingen 
en kleine aanpassingen  
aan de positie van het bed  
in kleine ruimtes mogelijk. 

SNELLE POSITIONERING

IndiGo verlicht de vloer  
aan beide zijden van  
het bed wanneer het 
aandrijfwiel actief is. 

DUIDELIJKE AAN/UIT- 
INDICATIE

IndiGo is de baanbrekende intuïtieve rijhulptechnologie die het  
mogelijk maakt dat een enkele zorgverlener het ziekenhuisbed 
gemakkelijk vanuit een willekeurige positie kan manoeuvreren  
– zonder de extra complexiteit van afzonderlijke bedienings-
elementen of hendels. 

IndiGo is altijd beschikbaar en wordt rechtstreeks in het  
bed ingebouwd, zodat slechts één ding tijdens het werk  
van een zorgverlener verandert: de hoeveelheid werk  
die nodig is om het bed te verplaatsen. 
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