Lago Hospital
16514

Bij het Lago Hospital bed gaan veiligheid en comfort hand in
hand. Een lage bedpositie van ± 25 cm beperkt het valrisico en
een ergonomische werkhoogte van ± 80 cm garandeert een
efficiënte zorg.

Afmetingen en prestaties

Onderwagen
- Uiterst stabiele hoog/laag verstelling d.m.v.
draagarmensysteem.
- Trend - en anti-Trendelenburg verstelling tot ±17°.
- Integral S wielen Ø 100 mm, centraal geremd.
- Ergonomisch vormgegeven verchroomde rembeugel
voor activering van het centrale remmechanisme.

- Rembeugel toegankelijk in alle bedposities.
- Tillifttoegankelijk.
- Bed is verplaatsbaar in iedere positie, behalve in de
veiligheidspositie (= laagste positie).

-

Breedte: 100 cm, lengte: 212 cm
Hoogtevariatie ligvlak: ± 25 cm - ± 80 cm
Veilig werkgewicht: 250 kg
Ligvlakmaat: 204 x 86 cm
Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm
Stand-by verbruik: 0,5 W (max. 4,38 kWh/jaar)

Ligvlak

Elektrische bedmanipulaties
- De elektrische functies kunnen geactiveerd worden
d.m.v. een handschakelaar, een mini-verpleegbox (*)
of een verpleegbox (*).
- Volgende manipulaties zijn mogelijk via een
toetsencombinatie op de handbediening
- Trendelenburgpositie
- Vergrendeling/ontgrendeling (na 3 sec.)
- CPR
- Persoonlijk in te stellen transporthoogte
- De handbediening is voorzien van een voorgeprogrammeerde slaapfunctie en bediening onderbedlicht
(*).

- Een mini-verpleegbox (*) of verpleegbox (*) laat
toe om de verschillende functies selectief uit te
schakelen.
- De optionele handschakelaar met selectieve
blokkering (*) laat toe om de verschillende functies
selectief uit te schakelen d.m.v. een magneetsleutel.
- Een vergrendeldoos (*) blokkeert alle elektrische
functies van de handschakelaar d.m.v. 1 draaiknop.

Paneeltypes

Onrusthekkens

Accessoires

- Jaro

- Trix (*)
- Twin (*)
- Atmosphere (*)

Graag verwijzen wij u naar onze
ruime accessoirelijst.

(*) Optie
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- Ligvlak uit afgeronde stalen ligvlakprofielen.
- Standaard voorzien van openingen voor fixatieriemen.
- Rug- en voetensteun voorzien van 2 geïntegreerde
matrashouders.
- Telescopische bedverlenging mogelijk tot 20 cm.
- Geïntegreerd stootwiel aan 4 bedhoeken.
- Bevestigingshulzen voor serumhouder of bedgalg aan
4 bedhoeken.
- De lengteliggers zijn aan beide zijden voorzien van 3
inox accessoirehaakjes.

25 - 80

- Vierdelig ligvlak.
- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot ±70° met
autoregressie.
- Een telescopische beveiliging van de rugsteun
vermijdt inklemmingsgevaar van de patiënt tijdens
inclinatie.
- De rugsteun is voorzien van een inclinatie indicator.
- Kniesteun elektrisch verstelbaar tot ± 34°.
- Been- of voetensteun manueel verstelbaar.
- De elektrische manipulatie van de ligvlakdelen is
voorzien van een klembeveiliging.
- Manuele snelverstelling van de rugsteun.

Materiaalgebruik en afwerking
-

Metaal.
Volkunststof.
Epoxy-coating RAL 9006 alu of verchroomd.
Zelfsmerende kunststofscharnieren
(= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten
en ontsmettingsmiddelen.
Voor verdere info over de gebruikte materialen en
constructie: zie onze materialenfiches.
Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

Opties
-

Ligvlak met uitneembare kunststofplaten.
Ligvlak met volkunststof ligvlakdelen, dikte 6 mm.
Voetensteunverlenging tot 20 cm.
Muurafstandhouder.
Elektro-mechanische snelverstelling (CPR).
Handbediening met selectieve blokkering.
Verpleegbox (ACO) of mini-verpleegbox (ACC).
Dekenrek.
Nachtlicht onder bed (3 LEDs).
Dubbele hoog/laag voetpedaal met valbescherming.
Linea tweelingwielen Ø 125 mm, centraal geremd.
Linea tweelingwielen Ø 150 mm, centraal geremd.
Rembuzzer.
5de wiel (enkel bij wielen Ø 125 of 150 mm).
Batterij (loodzuur of Li-Ion).
Elektrische beschermingsklasse I (aarding +
equipotentiaal vereffeningspunt).
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