Vico Brancard
09770

De multi-inzetbare Vico Brancard is ontwikkeld om snel en
efficiënt de eerste zorg toe te dienen. De brancard bevat tal van
mogelijkheden en uitbreidingen die het werk van de zorgverlener
verlichten en het welzijn van de patiënt vergroten.

Afmetingen en prestaties

Onderwagen
-- Hydraulische hoog/laag verstelling d.m.v.
draagarmen.
-- Stalen frame wordt afgewerkt met een afneembare
vacuüm-gevormde kunststof afdekkap (*).
-- Trendelenburg verstelling tot ±12° (*).
-- Anti-Trendelenburg verstelling tot ±12° (*).
-- Hoogwaardige Integral S designwielen van Ø 150
mm, centraal geremd met richtingswiel.

-- Dubbel designpedaal voor activering van het centraal
remmechanisme.
-- Het 5e wiel verhoogt de manoeuvreerbaarheid van de
brancard (*) .

-- Breedte: 80 cm, Lengte: 217,5 cm
-- Hoogte-variatie ligvlak *: ± 46 cm - ± 86 cm
(bij wielen Ø 150 mm)

-- Veilig werkgewicht: 250 kg
-- Gewicht (excl. uitbreidingen): 85 kg
-- Matrasmaat: 201 x 71 cm, dikte: 7 cm
Optionele matras van 10 cm, waarvan 3 cm visco-elastisch schuim.
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Ligvlak

Manipulaties
-- De hoog/laag verstelling gebeurt d.m.v. gemakkelijk
bereikbare pedalen aan beide zijden van het bed.
-- De Trend-positie wordt ingesteld via het voetpedaal
aan het voeteinde (*).

-- De gasveerondersteunde rugverstelling gebeurt d.m.v.
een beugel aan de rugsteun.

46-85,5 *

-- Met een vergrendelbaar paneel aan hoofd- en/of
voeteinde (*).
-- Neerklapbare serumhouder aan hoofd- en/of
voeteinde (*).
-- De lengteliggers kunnen aan beide zijden voorzien
worden van een optionele DIN rail.
-- Standaard voorzien van matras (7 cm) uit
brandvertragend schuim en brandvertragende hoes.
De hoes is duurzaam en gemakkelijk te reinigen.
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Materiaalgebruik en afwerking
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-- Tweedelig ligvlak.
-- Rugsteun verstelbaar tot ±90° d.m.v. een gasveer.
-- Ligvlak in volkunststof, dikte 6 mm, geschikt voor
radiologisch onderzoek.
-- Standaard voorzien van openingen voor fixatieriemen.
-- De 4 ligvlakhoeken zijn uitgerust met een
geïntegreerd stootwiel.
-- Standaard met 2 neerklapbare duwgrepen aan
hoofdeinde en voeteinde (*).

------

Metaal: staal, epoxy-coating RAL 9006 alu.
Kunststof.
Volkunststof.
Zelfsmerende kunststofscharnieren (= onderhoudsvrij).
Bestand tegen gebruikelijke reinigingsprodukten en
ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte materialen,
constructie en onderhoud: zie onze materialenfiches.

Opties

Atmosphère onrusthekkens (*)
-- Onrusthekkens zorgen voor extra veiligheid tijdens het
transport van de patiënt.
-- Het Atmosphère onrusthekken bestaat uit één geheel
en is neerklapbaar door een eenvoudig te bedienen
vergrendelsysteem.
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Paneeltypes

Onrusthekkens

Accessoires

-- Neerklapbare
handgrepen
-- Vergrendelbaar paneel
Vela (*)

-- Atmosphère (*)

Graag verwijzen wij u naar onze
ruime accessoirelijst.
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(*) Optie
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-- Vierdelig ligvlak.
-- Atmosphère onrusthekkens.
-- (Anti-) Trendelenburg verstelling.
-- Neerklapbare serumhouder aan hoofd- en/of voeteinde.
-- Losse serumhouder vaste hoogte.
-- DIN rail.
-- 2 neerklapbare handgrepen aan voeteinde.
-- Zuurstoffleshouder gemonteerd op onderwagen.
-- Losse zuurstoffleshouder.
-- Papierrolhouder 60 cm.
-- Visco-elastische matras 10 cm.
-- Vergrendelbaar paneel aan hoofd- en/of voeteinde.
-- Dubbel designpedaal aan hoofdeinde.
-- Integral S wielen Ø 200 mm.
-- 5e wiel (in combinatie met wielen Ø 200 mm).
-- Röntgencassettehouder.
-- Uitneembaar aluminium bakje aan hoofdzijde.
-- Ligvlakverlenging (+20 cm).
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