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Olympia Obesitas
Het Olympia Obesitas bed combineert een uitzonderlijke 

functionaliteit met een hoog draagvermogen om de behandeling 

van de bariatrische patiënt te ondersteunen. 

Afmetingen en prestaties

 - Breedte: 104 - 124 - 144 cm, lengte: 214 cm

 - Hoogtevariatie ligvlak: ±42 cm - ±82 cm

 - Vrije ruimte onderwagen: 150 mm

 - Veilig werkgewicht: 500 kg

 - Gewicht (zonder opties): 209 kg

 - Ligvlakmaat: 206 x 91-111-131 cm

 - Matrasmaat: 195 x 90 cm, dikte 14 à 22 cm

Opties 

 - Onrusthekkens Atmosphère.

 - Verpleegbox (ACO) met uitschuifbaar dekenrek.

 - Verlichte handschakelaar.

 - Nachtlicht onder bed.

Materiaalgebruik en afwerking

 - Metaal: Epoxy-coating RAL 9006 alu of verchroomd.

 - Volkunststof.

 - Scharnierpunten met zelfsmerende kunststoflagers 

(= 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.

Paneeltypes

 - Vela

Onrusthekkens

 - Atmosphère (*)

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar 

onze ruime accessoirelijst.

 - Vierdelig ligvlak, verstelbaar in 3 breedtes 

(91-111-131 cm).

 - Rugsteun elektrisch verstelbaar tot ±70° met 

autoregressie.

 - Kniesteun elektrisch verstelbaar tot ±34°.

 - De elektrische manipulatie van de ligvlakdelen is 

voorzien van een klembeveiliging.

 - Manuele snelverstelling van de rugsteun.

 - Batterij met alarmsignaal.

 - Ligvlak uit volkunststof ligvlakdelen, dikte 6 mm.

 - Standaard voorzien van openingen voor fixatieriemen.

 - Rug- en voetensteun met 2 geïntegreerde 

matrashouders.

 - Telescopische bedverlenging mogelijk tot 20 cm.

 - Equipotentiaal vereffeningspunt.

 - Geïntegreerd stootwiel aan 4 bedhoeken.

 - Bevestigingshulzen voor serumhouder of bedgalg aan 

4 bedhoeken.

 - Bedpaneel met volkunststof inzetpaneel, keuze uit 3 

verschillende breedtes (104-124-144).

 - De lengteliggers zijn aan beide zijden voorzien van 3 

kunststof accessoirehaakjes.

 - Activatie van de elektrische functies d.m.v. een 

handschakelaar, een mini-verpleegbox of een 

verpleegbox (*).

 - Handbediening met voorgeprogrammeerde 

slaapfunctie.

 - Een mini-verpleegbox of een verpleegbox (*) laat 

toe om de verschillende functies selectief uit te 

schakelen.

Ligvlak

Elektrische bedmanipulaties

 - Uiterst stabiele hoog/laag verstelling d.m.v. 

draagarmensysteem (hefvermogen van 500 kg).

 - Trend - en anti-Trendelenburg verstelling tot ±15°.

 - Hoogwaardige zware last tweelingwielen Ø 150 mm 

met wielvastzetter.

 - Dubbele designpedaal voor activering van het 

centrale remmechanisme.

 - Rempedaal toegankelijk in alle bedposities.

 - Open onderwagen verhoogt toegankelijkheid en 

reinigingsgemak.

Onderwagen

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.

(*) Optie 

Elektrische beschermingsklasse I

Het bed wordt geaard via het netsnoer.

Voordelen hierbij zijn:  

- een grotere ESD (electrostatic discharge) immuniteit.

- een daling van het elektromagnetisch veld.
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