Elektrisch hooglaagbed
M3 of M4

infofiche verhuur

verhuurcode: S30101ESVH - M3 bed
S30601ESVH - M4 bed

Foto is niet bindend en louter informatief.

Hooglaagbed:
- M3 bed:
elektrisch verstelbaar hooglaagbed met elektrisch verstelbare rug en mechanisch
verstelbaar voeteinde (driedelig ligvlak)
- M4 bed:
elektrisch verstelbaar hooglaagbed met elektrisch verstelbare rug en voeteinde 		
(vierdelig ligvlak)
• Doel : dit is een hulpmiddel om de verpleging te helpen bij de verzorging van de
cliënt op het bed en om de zelfredzaamheid van de cliënt te bevorderen.
• Indicatie bij:
- de cliënt die gedurende lange tijd nood heeft aan uitgebreide verpleging, 		
verzorging op het bed
- de cliënt die hulp nodig heeft van een zorgverlener om in en uit het bed te komen
- de cliënt die assistentie nodig heeft bij transfers of bewegingen op het bed
- dit type bed is geschikt voor de cliënt die zelfstandig kan bewegen binnen 		
de grenzen van het bed, zo nodig met de hulp van een zelfoprichter (papegaai)
• Productinformatie:
- opties: bedverlenging (20 cm) S77035ESVH
- toegelaten gewicht cliënt: max 150 kg, gewicht bed: 80 kg
- buitenafmeting bed: 212 x 105 cm
- afmetingen van de matras: 195 x 90 cm
• Gebruiksaanwijzing:
Verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het bed verplaatst.
Plaats de kabels zo dat ze niet op de grond hangen en daardoor de zwenkwielen
kunnen blokkeren. De zwenkwielen van het bed zijn voorzien van een rem. Dezen
moeten altijd opstaan indien u het bed verplaatst heeft. Laat het demonteren van
het bed over aan de leverancier. Gebruik de knoppen op de afstandsbediening om
het rugeinde en de hoogte te verstellen. Het beengedeelte omhoog of omlaag zetten
in de gewenste stand kan elektrisch bij een M4 bed, manueel bij een M3 bed.
• AANDACHT! Aangewezen maximale lengte van de persoon is 185 cm.
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