INLEGRAAM
Overzicht van de inlegramen:
Vlak niet verstelbaar inlegraam:

Handmatig verstelbaar inlegraam:

Verstelbaar inlegraam:

Vaste bedbodem:

Inlegraam met individuele centrale zone versterking
afmeting 100 cm x 200 cm,
andere maten op aanvraag
Artikelnummer: 99.030.2

5-voudig verstelbare hardheid mate van regulering
elektrisch verstelbaar in de nek, hoofd-en voeteneinde,
afmeting 100 cm x 200 cm,
andere maten op aanvraag
Artikelnummer: 99.200

Inlegraam met meerdere handmatig verstelbare hoofd-en voeteneinde element,
afmeting 100 cm x 200 cm,
andere maten op aanvraag
Artikelnummer: 99.030

Ligvlak van multiplex (geen lattenraam).

Versterking van het inlegraam:
Uitvoering 1:

Houten plaat wordt op de lamellen
van het inlegraam gemonteerd.
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Uitvoering 2:

Metalen plaat wordt onder het inlegraam
gemonteerd zodat het ligcomfort gewaarborgd blijft.

MATRASSEN

Matrassen:
Koudschuim:
Bouw:
Materiaal: PU schuim.
Sterkte:
Dichtheid (35 kg/m3)
Referentie stof:
Blauwe elastische afdekking in katoen
(Bij 60 ° C wasbaar)
optioneel ook in brandvertragende uitvoering.
Totale hoogte van de matras: 12 cm

Binnen vering:

Bouw:
Robuuste Bonell-veer interieur met flexibele kern van veren kap
en all-round schuimvulling.
Versterkte randen
Functie:
Standaard matras.
Geschikt voor handmatig verstelbaar frame.
Sterkte:
Verkrijgbaar in medium en stevig.
Referentie:
Drell-bestendig, doorgestikt met ademlucht-vezel,
werkje met Border.
1 middelgrote draaiknop (niet voor speciale maten).
Referentie stof:
62% polyester, 38% polypropyleen
Totale hoogte van de matras: 17 cm

Incontinentie hoes:

Stof: 100% polyester Coating: 100% polyurethaan
soepele, huidvriendelijke, anti-allergisch, bacteriën-proof,
Bestand tegen bloed, urine, olie, vet, desinfecteringsmiddel
Verzorging: geschikt voor machinewas tot 95 graden

Reha-Star Plus:

Fase 2 (volgens prof. Seiler)
Anti decubitus systemen
Thermisch opgewerkt door RKI-richtlijnen
• Hyper elastisch schuim kern met transversale
en longitudinale secties
• 2-laags
• Ventilatie kanalen voor optimale microklimaat
• Optimale drukverlaging en vermindering van dwarskrachten
(Onder 18mm/Hg oplage)
• PU-Tex wasbaar tot 95 ° C
+ Wasdesinfectie
• Matras autoclaveerbaar
• Waterdampdoorlatend
• Moeilijk ontvlambaar volgens DIN EN 597
(deel 1 + 2)
• 20 tot 100 kg gewicht van de patiënt
• Geschikt voor pijntherapie

Reha-Star II:

Fase 4 (volgens prof. Seiler)
Thermisch opgewerkt door RKI-richtlijnen
• Hyper elastisch schuim kern met transversale
en longitudinale secties
• 3-laags
• Ventilatie kanalen voor optimale microklimaat
• Optimale drukverlaging en vermindering van dwarskrachten
(Onder 18mm/Hg oplage)
• PU-Tex wasbaar tot 95 ° C
+ Wasdesinfectie
• Matras autoclaveerbaar
• Waterdampdoorlatend
• Moeilijk ontvlambaar volgens DIN EN 597
(deel 1 + 2)
• 20 tot 120 kg gewicht van de patiënt
• Geschikt voor pijntherapie

Waterbedmatrassen
Op aanvraag beschikbaar.
Wij adviseren u graag.
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TOEBEHOREN
Toebehoren, die het gebruik vergemakkelijkt

Onderhoudset voor hout

Patentsluiting

Neerzinkbaar zijhek
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Deur-vergrendeling

Ingrijp-bescherming

Voet uitsparing

Patentsluiting II

Patentsluiting III

Patentsluiting IV

Afneembare hoekstijlen

Versterking van het inlegraam

270 graden omklapbare deurtjes

TOEBEHOREN

(Kinder) Naam op de lange bedzzijde

Externe deurvergrendeling aan de lange zijde

„Opstap“ hulp van skai

Kleurrijke spijlen

Netdak

Bedgalg

Afdekking van de motor

Doorvoer voor slang

Speelboog, hout

Laden

Doorvoer voor slang

Speelboog, metaal
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