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DuoSafe Onrusthekken
De DuoSafe onrusthekkens zorgen voor een instelbare 

valbescherming van de patiënt. Via de geïntegreerde 

bedieningspanelen kunnen zowel patiënt als verpleging de 

bedfuncties bedienen.

Opties

 - Geïntegreerde bedieningspanelen voor 
bedfuncties.

Materiaalgebruik en afwerking

 - Kunststof.
 - Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten  

en ontsmettingsmiddelen.

De DuoSafe onrusthekkens voldoen aan de norm EN 
60601-2-52.

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

Kleuren decoratiestrip

B048 bleu oslo
149 gris paloma

 - De onrusthekkens bestaan uit 4 panelen in kunststof, 
gemonteerd op zwenkarmen.

 - De metalen zwenkarmen garanderen een optimale 
stijfheid.

 - De onrusthekkens worden gelagerd gemonteerd 
om een geluids- en onderhoudsarme werking te 
garanderen.

 - De panelen worden gemonteerd op rugsteun en 
ligkader en bieden zo een optimale bescherming 
voor de patiënt, zelfs als de ligvlakdelen geïnclineerd 
worden.

 - Alle randen en hoeken zijn afgerond.
 - Ergonomisch gevormde grepen zorgen voor een 

aangename grip. 
 - Elk paneel kan individueel omhoog gebracht worden 

en vergrendelt zichzelf op de hoogste positie.
 - Een demper zorgt ervoor dat de panelen langzaam 

naar beneden komen.
 - In de laagste stand vormen de hekkens geen 

obstakel bij het uitstappen van de patiënt, het 

opmaken van het bed, bij transfer van de patiënt of 
bij gebruik van tilliften.

 - De tussenafstanden tussen de panelen zorgen 
voor een hoge patiëntbescherming waardoor het 
onrusthekken probleemloos aan de strengste 
normen voldoet.

 - De totale hoogte bedraagt ca. 42 cm (vanaf het 
ligvlak).

 - De afstand van de bovenzijde van het onrusthekken 
in laagste stand tot het ligvlak is max. 7,5 cm.

 - De onrusthekkens zijn aan beide bedzijden voorzien 
van een ingewerkte accessoirehaak.

 - De onrusthekkens kunnen dienen als uitstaphulp.
 - Het rempedaal is altijd toegankelijk, ook wanneer de 

onrusthekkens naar beneden zijn, dankzij opening 
van 32 cm tussen voetenpaneel en onrusthekken 
aan voeteneinde.

 - De DuoSafe panelen zijn voorzien van twee 
geïntegreerde gradenbogen die de helling van 
rugsteun en ligvlak aanduiden. 

Opbouw

Geïntegreerde bediening (*)

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

Afmetingen

DuoSafe onrusthekken
 - Paneel 1: 94 x 42 cm
 - Paneel 2: 71 x 42 cm

 
 - maximale hoogte van de matras: 19 cm

 - Keypad - nursing (*): de verpleegpanelen bevinden 
zich aan de buitenkant van de DuoSafe onrusthekken 
en zijn uitgerust met alle functies om de patiënt 
in de gewenste zit-, lig- of leespositie te brengen. 
Extra functies laten toe om de bedmanipulaties 
selectief te vergrendelen en de veilige bedpositie en 
batterijstatus in een oogwenk te controleren. 

 - Keypad - patient (*): de patiëntpanelen met 
geïntegreerde achtergrondverlichting maken het 
mogelijk om bedfuncties te bedienen via een 
gemakkelijk toegankelijk aanraakpaneel.

(*) Optie


