
BETER VOOR UW MEDEWERKERS, VEILIGER VOOR UW PATIËNTEN
Met de Simple Up brengt u uw patiënt moeiteloos op elke gewenste hoogte, bijvoorbeeld voor het maken van röntgenfoto’s 

van de voeten of een behandeling aan de benen. Dankzij de lage opstaphoogte voorkomt u met de Simple Up vervelende 
valincidenten voor uw patiënten. En omdat u zelf in een ergonomische werkhouding staat, wordt uw rug minder belast. 

Dat werkt een stuk prettiger.

VEILIG OP- EN AFSTAPPEN MET 
GROEN VEILIGHEIDSLICHT

U hoeft niet langer met een trapje of opstapje 
te werken. Simple Up heeft een stabiel hef
plateau dat met één druk op de knop geleidelijk 
omhoog gaat. De patiënt kan zich met beide 
handen stevig vasthouden aan de vasthoud
beugels. Is het onderzoek gereed? Dan laat u 
de Simple Up weer rustig dalen tot het groene 
veiligheidslicht aangaat. De patiënt kan nu 
veilig afstappen.

Makkelijk opstappen Genoeg ruimte en goede steun Eenvoudig een opname maken Uitermate geschikt voor thoraxfoto

VEILIG EN 
EFFICIËNT

Lage opstap 

Continu in hoogte verstelbaar 

Zeer stabiel

Stevige vasthoudbeugel

Sterke veiligheidsbalg

Verplaatsen mogelijk

Zet zichzelf vast bij heffen

Maximaal hefvermogen: 200 kg

Simpele bediening

Onderhoudsvrije motor

VERGELIJK DE SIMPLE UP® MET UW HUIDIGE HULPMIDDEL
De Simple Up is vriendelijk in gebruik. Voor de patiënt, maar ook voor uzelf. Omdat u in een comfortabele houding  

werkt, bent u minder kwetsbaar dan wanneer u steeds moet bukken. Ook uw patiënt staat stabiel, ontspannen en snel in 
de juiste houding. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de opnamen en behandelingen.

Afmetingen Vaak erg klein 130 x 52 x 112 cm

Stavlak Minimaal 74 x 47 cm

Opstaphoogte > 40 cm 13 cm

Hefhoogte  Maximaal 60 cm

Hefsysteem  24V

Verplaatsing Optillen en verplaatsen 4 gelagerde zwenkwielen 

Bediening Met de hand 2 druktoetsen + afstandsbediening

Hefvermogen  200 kg

Gewicht  Ca. 90 kg

Sta-oppervlak Glad Antislip + vasthoudbeugel

Bescherming Geen Rondom harmonicabalg  

Accu Geen Veertig op en neergaande  
  bewegingen (incl. indicator)

* Wijzigingen voorbehouden

Trapje Simple Up*

IS DIT UW HUIDIGE 
HULPMIDDEL? BEKIJK 
DE VERSCHILLEN MET DE 
SIMPLE UP!



HIER WORDT AL GEWERKT MET 
DE SIMPLE UP®

De Simple Up wordt al gebruikt bij het AMC Amsterdam, 
TweeSteden ziekenhuis Tilburg en Waalwijk,
St. Antonius Utrecht, Zuyderland SittardGeleen, UMCG 
Groningen, Gelre ziekenhuis Apeldoorn, St. Anna zieken
huis Geldrop en nog ruim zestig andere ziekenhuizen in 
Nederland, Duitsland, België, Zwitserland, Engeland en 
Ierland.

WWW.MELIUSPRO.COM

MELIUSPRO.COM

Simple Up is een 
product van:  

Hamersveldseweg 135a
3833 GN Leusden
info@meliuspro.com
meliuspro.com

NOOIT MEER 
VAL-INCIDENTEN
MET DE 
SIMPLE UP® 
Breng uw patiënt moeiteloos op elke 
gewenste werkhoogte voor knieopnamen, 
enkelopnamen, het maken van röntgen
foto’s en veel andere behandelingen

DE PATIËNT STAAT VEEL 
VEILIGER EN STABIELER

“ Waarom zouden wij en de patiënten risico’s 
nemen? De Simple Up is een fantastische 
verbetering van onze afdeling bij orthope
dische opnamen bij belaste opnamen. Door 
met de Simple Up te werken, zijn de te lage 
trapjes en opstapjes verleden tijd. Veiligheid 
in het ziekenhuis is zeer belangrijk en daar 
wordt gelukkig steeds meer en beter naar 
gekeken.”

FUNS SCHLANGEN VAN HET ZUYDERLAND ZIEKENHUIS SITTARD (ORBIS MEDISCH CENTRUM): 

WETGEVING
Met het inzetten van de Simple Up
op uw afdelingen voldoet u aan de 
Nederlandse én Europese wetgeving 
betreffende ergonomie en gezondheid op 
de werkvloer. Simple Up is een 
geregistreerd medisch hulpmiddel 
(klasse 1, type B) en voldoet aan de 
gestelde eisen die in het Besluit Medische 
Hulpmiddelen 94/42EC staan. 

 


