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Łóżko dziecięce Aron łączy w sobie funkcjonalność z efektywnością odczuwaną zarówno
przez pacjenta jak i personel pielęgniarski.
Dzięki 180-centymetrowej długości leża łóżko to jest odpowiednie podczas intensywnej i
standardowej opieki nad nastoletnimi pacjentami.
Wózek
- Rama z 2 bocznymi belkami z aluminium i 2 belkami ze stali
- Regulacja w pionie za pomocą 2 podnośników teleskopowych
- Regulacja pozycji Trendelenburga (*) i odwróconej pozycji Trendelenburga do ±16°.
- Zintegrowane kółka Ø 150 mm na precyzyjnych łożyskach kulkowych, blokowanych
centralnie.
- Pedał aktywujący mechanizm hamulca centralnego lub blokadę kierunkową.
- Blokada hamulca dostępna we wszystkich pozycjach łóżka.
- Wykończone syntetyczną pokrywą
- Otwarty wózek poprawia dostępność do przestrzeni pod łóżkiem i ułatwia sprzątanie.
Platforma materaca
- Platforma materaca z trzema lub czterema(*) sekcjami.
- Oparcie pleców regulowane elektrycznie do ±70° z autoregresją.
- Podparcie kolan regulowane elektrycznie do ±34° (w przypadku 4 sekcji).
- Podnóżek regulowany manualnie do pozycji Fowlera (w przypadku 4 sekcji) .
- Podparcie nóg regulowane ręcznie do 14° (w przypadku 3 sekcji).
- Elektryczna manipulacja sekcji platformy materaca wyposażona w zacisk bezpieczeństwa.
- Na platformie materaca zamocowano laminowane panele perforowane o grubości 6 mm.
- Standardowe wyposażenie z wycięciami na pasy ograniczające ruchy pacjenta.
- Standardowa szerokość platformy wynosi 83 cm, a długość - 180 cm.
- Łóżko standardowo wyposażone w teleskopowe rozszerzenie do + 20 cm.
Złącze ekwipotencjalne.
- 4 narożniki łóżka zabezpieczono zderzakami.
- 4 narożniki łóżka wyposażono w uchwyty, w których można zamocować stojak na kroplówkę
lub podnośnik.
- Fronty wykończono chromem lub żywicą epoksydową Vela.
- Aluminiowe belki ze zintegrowanymi szynami, wieszakami na akcesoria i zwijaczami kabli.
Manipulacja elektryczna
- Sterownik z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i trybem oszczędzania energii.
- Funkcje elektryczne łóżka można uruchamiać przy pomocy przełącznika ręcznego,
wyposażonego we wstępnie zaprogramowaną funkcję spania i funkcję relaksu.
- Ministerownik pielęgniarski jest dostarczany z pokrętłem umożliwiającym przełączanie
wszystkich funkcji elektrycznych.
- Jeden klawisz służy do uruchomienia pozycji Trendelenburga.

Wymiary i dane techniczne
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Materiały i wykończenie
-

-

-

Osłony boczne

Akcesoria

- Vela

- Atmosphere (*)

Zapoznaj się z naszą
listą akcesoriów.

Metal: wykończony żywicą epoksydową
RAL 9006 w kolorze białego aluminium lub
chromu(*).
Syntetyczne.
Laminat.
Zawiasy wyposażone w łożyska
samosmarujące (=brak konieczności
konserwacji).
Możliwość stosowania większości środków
czyszczących.

Opcje

-

Typy paneli

Szerokość: 93 cm, Długość: 192 cm
Regulacja wysokości platformy materaca:
± 41,5 cm - ± 81,5 cm
Bezpieczne obciążenie robocze: 230 kg
Maksymalne obciążenie statyczne: 500 kg
Waga (bez opcji): 140 kg
Wymiary leża: 180 x 86 cm
Wymiary materaca: 175 x 82 cm, grubość:
12 do 16 cm

System składający się z 4 sekcji
Osłony boczne Atmosphère
Podwójny pedał nożny z zabezpieczeniem
przed wypadnięciem.
Szybkie zwalnianie blokady
elektromechanicznej (CPR).
Brzęczyk hamulca.
5. kółko.
Aluminiowy pedał z czerwono-zieloną
gumową pokrywą.

(*) Opcja
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