Accessoires

Hospital

De bijhorende accessoires zijn optimaal afgestemd op de bestaande bedhulzen en accessoirehouders.
Bij Haelvoet stellen wij aan de accessoires dezelfde strenge kwaliteitseisen als aan onze verpleegbedden,
zodat u altijd de zekerheid hebt daadwerkelijk met een kwalitatief hoogstaand product te werken.

001

Bedgalg

006

Flexibele handschakelaarhouder

- Geplooide dikwandige stalen buis.
- Handgreep met manueel aanpasbaar
ophanglint.
- Automatische oprolsysteem (*).

002

Serumhouder voor bedgalg

- Verhoogt de bereikbaarheid van de
handschakelaar voor zowel patiënt als
verplegend personeel.

007

Bokaalhouder

- Wordt geplaatst in 2 accessoirehaken.
- Voorzien voor het plaatsen van 2
bokalen.

- Serumhouder met 4 serumhaken.

003

Tractiebeugel

008

Serumhouder

- Plaatsing in de 2 hulzen aan het
bedeind.
- Afgewerkt met een chroomlaag.

004

Accessoirebeugel

- Vaste serum dubbel geplooid met 2
serumhaken.
- Verstelbare dubbel geplooide serum met
4 serumhaken (*).

009

Urineﬂeshouder

- Wordt gemonteerd in 2 accessoirehaken.
- 2 modellen: horizontaal en verticaal
model.

- Beugel (310 mm) in chroom met 4 haken.
- Wordt geplaatst in 2 accessoirehaken.

005

Naamkaarthouder

010

- Kan op het bedpaneel geplaatst worden.

Monitorhouder

- Stalen geëpoxiﬁeerd frame met volkunststofblad (65 x 30 cm).
- Tablet wordt gemonteerd in de hulzen
van het voetpaneel.

(*) Optie
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011

Documenthouder

015

Schrijftafel

- Kunststof documenthouder voorzien van
een papierclip.
- Mogelijk in A4 staand / A4 liggend en
A3 liggend.

012

Muurafstandhouder

- Wordt opgehangen aan het frontpaneel.
- Volkunststof blad met handgreep
(3 standen).

016

Opstahulp

- Voorzien van een rubberen wiel aan
hoofdeinde.

013

Bedpanhouder

- Optimale steun bij het uit- en instappen.
- Ergonomisch gevormd uit volkunststof.

017

Hellingsindicator

13a. Bedpanhouder voor Aron bed
- Ingehaakt tussen de 2 lengteliggers van
de onderwagen.
- Afgewerkt met een PE coating.

- Geeft de hellingshoek weer van het
ligvlakdeel waarop dit voorzien wordt.
- Per paar en kunnen op rug-, knie- of
ligvlakframe.

13b. Bedpanhouder universeel
- Bedpanhouder in epoxy om op te
hangen aan het bedpaneel.

014

Zuurstofﬂeshouder

018

- Stevige arm met een mand in massieve
staaldraad, afgewerkt met een chroomlaag.

Opvulpaneel

- In combinatie met Duo-Safe onrusthekkens.

Kleuren
Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

(*) Optie
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Accessoires

Care

De bijhorende accessoires zijn optimaal afgestemd op de bestaande bedhulzen en accessoirehouders.
Bij Haelvoet stellen wij aan de accessoires dezelfde strenge kwaliteitseisen als aan onze verpleegbedden,
zodat u altijd de zekerheid hebt daadwerkelijk met een kwalitatief hoogstaand product te werken.

001

Bedgalg

006

Serumhouder

- Geplooide dikwandige stalen buis.
- Handgreep met manueel aanpasbaar
ophanglint.
- Automatische oprolsysteem (*).

002

Serumhouder voor bedgalg

- Vaste serum dubbel geplooid met 2
serumhaken.
- Verstelbare dubbel geplooide serum met
4 serumhaken (*).

007

Flexibele handschakelaarhouder

- Verhoogt de bereikbaarheid van de
handschakelaar voor zowel patiënt als
verplegend personeel.

- Serumhouder met 4 serumhaken.

003

Eettafel voor onrusthekkens

008

- Bestaat uit een massief beuken kader
met ingefreesd volkunststof blad.
- Bij niet gebruik is dit eenvoudig op te
hangen aan het voetpaneel.

004

Accessoirebeugel

- Optimale steun bij het uit- en instappen.
- Ergonomisch gevormd uit volkunststof.

009

- Beugel (310 mm) in chrome met 4 haken.
- Wordt geplaatst in de accessoirehaken (*).

005

Bokaalhouder

Horizontale urineﬂeshouder

- Wordt gemonteerd in de accessoirehaken (*).

010

- Wordt geplaatst in de accessoirehaken (*).
- Voorzien voor het plaatsen van 2 bokalen.

Opstahulp

Verticale urineﬂeshouder

- Wordt gemonteerd in de accessoirehaken (*).

(*) Optie
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011

Hoes voor onrusthekken

- Afneembare hoes uit kunstleder.
- Zorgt voor bescherming bij onrustige
residenten.

012

Bedpanhouder (foto ontbreekt)

- Bedpanhouder in epoxy om op te
hangen aan het bedpaneel.

Kleuren
Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

(*) Optie
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