Details en toebehoren verzorgingsbedden
Zo werkt de knieknik
met hoogpositionering
van het voeteneinde

Het voetgedeelte met knieknik om de
onderbenen omhoog te leggen is bij aks
standaard geïntegreerd, behalve bij aks-L4
en aks-D4 90/100.

Onrusthekkenverhoging voor houten
onrusthekken met 90, 100 en 110 mm
balken (1 paar)
Bestelnummer
aks-L4/L5, S4, D4/D4 low entry - 39273

Ligvlak met houten lattenbodem bij
aks-L4/L5, aks-S4, aks-B4 compact,
aks-D4/D4 low entry

Matrasverbreder van 10 cm, zit- en
opstahulp bij wisseldrukmatrassen
Bestelnummer - 21003

Bedverlenging 20 cm,
set bestaande uit 4 onrusthekkenbalken en
1 ligvlakverlenging voor
aks-L4/L5, aks-S4 en aks-D4/D4 low entry
Bestelnummers zie prijslijst
(op de afbeelding wordt de matrasverlenger getoond)

Onrusthekkenbekleding voor houten
onrusthekken aan één kant van het bed
(1 stuk)
Bestelnummer
aks-L4/L5, aks-S4, aks-D4/D4 low entry 77551

Ombouwset anti-Trendelburg voor aks-L4/L5
vanaf SN 2903619 en 29400000
en voor aks-D4/D4 low entry
Bestelnummer - 39476

aks-infuushouder optioneel voor aks-oprichter uit ronde buis, zoals bij aks-L4/L5,
aks-B4 compact, aks-S4 en aks-D4/
D4 low entry
Bestelnummer
aks-infuushouder - 39292

RG 35 standaardmatras
met katoenen overtrek 90 x 200 x 12 cm
Bestelnummer - 77050

aks-opstahulp, kiezelgrijs voor aks-L4/L5,
-S4 en -D4 low entry
Bestelnummer - 39898
aks-opstahulp lichtgrijs voor aks-SB L-XXL
Bestelnummer- 39899
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Onrusthekken met speciale houder (1 stuk)
Bestelnummer kiezelgrijs aks-B4 compact - 39239
lichtgrijs aks-B4 L, XL, XXL - 39249

Verhoger 14 cm
voor een betere onderrijdbaarheid met een verrijdbare patiëntenlift
Bestelnummer
aks-B4 compact - 79939

Montagehulp
Bestelnummer aks-B4 compact en aks-S4 - 39039
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Ligvlakverbreder voor verbreding tot 100 cm
Bestelnummer aks-B4 compact - 39010

Verhoogd onrusthekken (1 stuk)
Bestelnummer kiezelgrijs aks-B4 compact - 39278
lichtgrijs aks-B4 L, XL, XXL - 39279

Set insteekpoten voor meer stabiliteit bij
aks-B4 compact. Te gebruiken bij te lichte bedframes of wanneer
het inlegframe niet aan het bedframe kan worden bevestigd.
Bestelnummer - 39652

Handbediening met grote
toetsen, vergrendelfunctie en
controle van de eerste foutveiligheid mogelijk
Bestelnummer
Handbediening voor aks-L4,
aks-L5, aks-B4 compact, aks-S4
en aks-D4/D4 low entry- 39671
Handbediening (zoals afbeelding
rechts) voor anti-Trendelburg
aks-L4/L5 en aks-D4/D4 low entry met anti-Trendelburg - 39470
Ombouwset anti-Trendelburg 39476

Transporthulp
voor aks-L4/L5

Transporthulp
voor aks-B4 compact

Transport- en opslaghulp
voor het moeiteloos opbergen en
transporteren
van aks-hoogteverstelbare frames
Bestelnummer
aks-B4 compact - 39277

Transport- en opslaghulp voor het moeiteloos
opbergen en transporteren van aks-verzorgingsbedden
Bestelnummer
aks-L4/L5 - 39248,
aks-D4 - 39647 (niet afgebeeld)
aks-D4 low entry - 39647 (niet afgebeeld)

119

