Inlegblad
Bediening | bedhekken (hoogte 43,5 - 45 cm) voor ziekenhuisbedden vanaf bouwjaar 2003
Bedhekken rechtop zetten
1. Trek het bedhek horizontaal helemaal naar u toe.
2. Klap de matrashouder en het
bedhek tegelijkertijd naar boven.
Let erop dat het bedhek duidelijk
hoorbaar vastklikt.
2.

Let erop dat bedhekken die op een
hoogte van 43,5 - 45 cm worden
ingesteld uitsluitend in combinatie
met klemstukken aan de hoofd- en
voetenelementen mogen worden
geïnstalleerd. De hoofd- en voetenelementen moeten daarbij zo
gepositioneerd zijn, dat de klemstukken naar de binnenkant van het bed
gericht zijn.

Bedhek neerklappen
1. Druk op de beide knoppen op de
buitenkant van het frame, net onder
de handgreep, om het in de hoogte
verstelbare bedhek in de laagste
stand te brengen.

2.

1.
3. Om de hoogte van het bedhek te
verstellen, trekt u het uitschuifbare
gedeelte helemaal naar boven.

 Vervolg op de volgende pagina.
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2. Druk op de ontgrendellat waar
„Drücken / Press“ op gedrukt staat,
aan het onderste uiteinde van het
bedhek en kantel het naar beneden
tot het parallel staat met de vloer.
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3. Schuif het bedhek volledig onder het
ligvlak en klap de matrashouder naar Het rechtop zetten van alle vier de
beneden.
bedhekken zorgt voor een maximale beveiliging van de patiënt.

WAARSCHUWING De bedhekken moeten altijd met twee
handen bij de uiteinden worden
vastgepakt en naar boven/onder
worden bewogen.
VOORZICHTIG Horizontaal uitgetrokken bedhekken mogen met
maximaal 15 kg belast worden!
OPMERKING Dankzij hun buitengewone stabiliteit kunnen de
bedhekken ook worden gebruikt
om beddengoed neer te leggen
(max. 15 kg) of als bijkomend
steunvlak bij zorg gerelateerde
posities, zoals bijv. bij de Bobathligpositie of bij het uitvoeren van
fysiotherapeutische behandelingen.
OPMERKING Gelieve de instructies in de uitvoerige gebruiks
aanwijzing na te leven!
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