DuoSafe onrusthekkens
De DuoSafe onrusthekkens zorgen voor een flexibele valbescherming van de
patiënt. Via de geïntegreerde bedieningspanelen kunnen zowel patiënt als
verpleging de bedfuncties bedienen.

PRIME
Bedpaneel met unieke
handgreep
De verticale handgrepen zorgen voor
een betere grip bij het verplaatsen of
manipuleren van het bed. De handen van
het verplegend personeel zijn beschermd
tijdens het verplaatsen van het bed.
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MOBILISATIE ONDERSTEUNING

RUSTGEVENDE VORMGEVING

Het ergonomisch gevormde zijpaneel biedt de patiënt de
nodige ondersteuning bij het opstaan of rond het bed lopen.
De strategisch geplaatste hoog/laag knop kan het ligvlak
omhoog brengen terwijl de patiënt zich vasthoudt aan het
onrusthekken. Er is geen opening tussen het bed en DuoSafe
ter beperking van inklemmingsgevaar.

Comfort en rust verbetert de mentale toestand van de patiënt
en versnelt het genezingsproces. Dankzij de uitsparingen in
het DuoSafe onrusthekken kan de patiënt opzij kijken als hij
in bed ligt. Dit visuele contact met de omgeving wordt als
rustgevend ervaren.
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Keypads DuoSafe

Veiligheid boven alles
De keypads van de DuoSafe onrusthekkens zijn voorzien van een indicator
die in een oogwenk aangeeft of het bed zich in een veilige positie bevindt.

KEYPAD - NURSING
Alle functies binnen handbereik
Nurse keypad R

De verpleegbediening aan de buitenzijde
van de DuoSafe panelen is tactieler dan
ooit en uitgerust met alle functies om
de patiënt in de gewenste zit-, lig- of
leespositie te brengen. Door middel van
extra functionaliteiten kan het verplegend
personeel functies vergrendelen en de
veilige bedpositie en batterijstatus in een
oogwenk controleren.

KEYPAD - PATIENT STANDAARD
Intuïtief en toegankelijk
Het patiëntenpaneel met geïntegreerde
achtergrondverlichting maakt het mogelijk
om bedfuncties te bedienen via een
gemakkelijk toegankelijk aanraakpaneel. De
positie van de patiëntknoppen maakt het
mogelijk om het bed te bedienen tijdens het
liggen, zitten of opstaan.

VEILIGE BED POSITIE
Groen licht

-R-

PHet bed bevindt zich in laagste positie
POnrusthekkens in hoogste stand (optie)
PCentrale rem is geactiveerd (optie)

NIET-VEILIGE BED POSITIE
Rood licht

OHet bed bevindt zich niet in de laagste positie
OOnrusthekkens niet in hoogste stand (optie)
OCentrale rem is niet geactiveerd (optie)

Patient keypad smart R

KEYPAD - PATIENT SMART
Empowerment van de patiënt
De intelligente versie van het
patiëntenpaneel voegt nog enkele extra
functies toe aan het basispakket zoals
bediening kamerfaciliteiten en mogelijkheid
tot koppeling met verpleegoproepsysteem.

VERBORGEN BEDIENING

met aandacht voor ergonomie
De bediening van de DuoSafe onrusthekkens gebeurt uiterst vlot
en eenvoudig met slechts één hand. De ergonomische greep is
verborgen in het design van het onrusthekken waardoor er geen
uitstekende delen zijn.
De DuoSafe onrusthekkens zijn voorzien van een bijzondere demping.
De beweging omlaag wordt geremd, wat het patiëntencomfort
verhoogt en een verstoring van de rust voorkomt.

De achtergrondverlichting verhoogt ‘s nachts de zelfredzaamheid van de patiënt.
De functietoetsen lichten op bij aanraking.
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Gebruiksvriendelijke vormgeving

Bedpanelen

De DuoSafe onrusthekkens en Prime panelen werden volledig afgestemd
op de noden van de gebruikers. Een doordacht ontwerp en duurzaam
materiaalgebruik is hierbij van het grootste belang.

Onze bedopbouw maakt het mogelijk om te kiezen uit diverse types
bedpanelen. Elk paneel wordt gekenmerkt door zijn duidelijke lijnvoering
en oog voor detail.

SUPERIEURE FUNCTIONALITEIT
Twee multifunctionele haken aan beide zijden van de
DuoSafe maken het mogelijk om accessoires snel en
gemakkelijk te installeren en te gebruiken. Twee geïntegreerde
gradenbogen duiden de helling van de rugsteun en het
ligvlak aan.

ATMOSPHÈRE

TRIX

TWIN

DUOSAFE









Type 1: Vela

Optionele hulzen voor handbediening of accessoires
kunnen in de stootwielen worden voorzien.

CPR

CPR

CPR

CPR

CPR

CPR

CPR

Type 2: Jaro
















Type 3: Prime

EENVOUDIG TE REINIGEN

CENTRALE VERGRENDELING

De DuoSafe onrusthekkens zijn door hun weldoordachte
vormgeving en gladde kunststof oppervlakken uiterst snel
en eenvoudig te reinigen. De keypads zijn verzonken in het
geheel en vormen geen obstakel bij het reinigen.

De centrale vergrendeling in het midden van het Prime paneel
laat toe om eenvoudig en snel het bedpaneel uit te nemen
en terug te plaatsen.



: Mogelijk



: Niet mogelijk

VRIJSTAAND PANEEL
Alle hoofd- en voetpanelen zijn eenvoudig uitneembaar zonder
gereedschap. Het kunststof Prime paneel kan vrijstaand op
de grond worden geplaatst.
De decoratie strips op de Prime panelen en DuoSafe
onrusthekkens zijn standaard beschikbaar in twee kleuren.

B048 bleu oslo

149 gris paloma

CPR

