Aron+
11723

Het Aron+ ziekenhuisbed is een in de hoogte regelbaar
multifunctioneel zuilenbed. Het bed bevat zowel op functioneel en
esthetisch vlak als op onderhoudsvlak optimale eigenschappen.

Onderwagen

Afmetingen en prestaties

-- Frame uit 2 geanodiseerde aluminium lengteliggers
met 2 stalen dwarsliggers.
-- Hoog/laag verstelling door middel van 2
telescopische zuilen.
-- Trendelenburg en anti-Trendelenburg verstelling
mogelijk tot ±16°.
-- Integral S wielen Ø 150 mm op precisiekogellagers

met centraal remmechanisme.
-- Kunststof designpedaal voor activering van het
centraal remmechanisme of van de richtingsfixatie.
-- Rempedaal toegankelijk in alle bedposities.
-- Afwerking met kunststof afdekkap.
-- Open onderwagen verhoogt toegankelijkheid en
reinigingsgemak.

-------

Breedte: 100 cm, Lengte: 211 cm
Hoogtevariatie ligvlak: ± 41 cm - ± 81 cm (var. 2%)
Veilig werkgewicht: 230 kg
Gewicht (zonder opties): 140 kg
Ligvlakmaat: 200 x 86 cm
Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 16 cm

Ligvlak

211

------

--

matrashouders.
Telescopische bedverlenging mogelijk tot 20 cm.
Equipotentiaalverbinding.
4 bedhoeken met geïntegreerd stootwiel.
4 bedhoeken zijn voorzien van bevestigingshulzen voor
serumhouder of bedgalg.
De bedpanelen bestaan uit een metalen frame (Vela,
Jaro*) of een kunststof frame (* Lauro-paneel) met een
volkunststof inzetpaneel.
Geanodiseerde aluminium lengteliggers met ingewerkte
kabelgoot en met geïntegreerde rail voorzien van
kunststof accessoirehaken.
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41 - 81

-- Vierdelig ligvlak.
-- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot ±70° met
autoregressie.
-- Rugsteun is voorzien van een inclinatie-indicator.
-- Kniesteun elektrisch verstelbaar tot ±34°.
-- Voetsteun manueel bijstelbaar voor Fowler-positie.
-- Elektrische manipulaties van de ligvlakdelen voorzien
van klembeveiliging.
-- Manuele snelverstelling van de rugsteun.
-- Batterij.
-- Geperforeerde, uitneembare kunststof ligvlakplaten voor
eenvoudige reiniging.
-- Standaard voorzien van versterkte openingen voor
fixatieriemen.
-- Rug- en voetensteun voorzien van geïntegreerde
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Materiaalgebruik en afwerking
-- Metaal: epoxy-coating RAL 9006 alu, geanodiseerd
aluminium, chroom (*).
-- Kunststof.
-- Volkunststof.
-- Zelfsmerende kunststofscharnieren (= onderhoudsvrij).
-- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten
en ontsmettingsmiddelen.
Voor verder info over de gebruikte materialen en
constructie: zie onze materialenfiches.
Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

Elektrische bedmanipulaties
-- Activatie van de elektrische functies d.m.v. een
handschakelaar, een mini-verpleegbox , een
verpleegbox (*) of een satelliet bediening (*).
-- Handbediening met voorgeprogrammeerde
slaapfunctie.

Opties
-- Een mini-verpleegbox of verpleegbox (*) laat toe om
de verschillende functies selectief uit te schakelen.

--------

Paneeltypes

Onrusthekkens

Accessoires

-- Vela
-- Lauro (*)
-- Jaro (enkel bij Trix) (*)

-- Atmosphère (*)
-- Trix (enkel met Jaro) (*)

Graag verwijzen wij u naar onze
ruime accessoirelijst.

-- Senzo (*)
(*) Optie

---------

Ligvlak met volkunststof ligvlakdelen (dikte 6 mm).
Voetensteunverlenging tot 20 cm.
Vast hoofdpaneel.
Onrusthekkens.
Dekenrek (niet mogelijk met mini-verpleegbox (ACC)).
Verpleegbox (ACO) met handschakelaar en
uitschuifbaar dekenrek.
Verpleegbox (ACO) met satellietbediening (FPP) en
uitschuifbaar dekenrek.
Nachtlicht onder bed.
Dubbele hoog/laag voetpedaal met valbescherming.
Elektro-mechanische snelverstelling (CPR).
Rembuzzer.
5de wiel.
Muurafstandhouder.
Tweelingwielen Ø 150 mm.
DIN rail (voet, hoofd, hoofd- en voet).
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