Łóżko rehabilitacyjne

Luna 2

Luna 2 jest rozbudowaną wersją modelu LUNA Basic 2 z zabudowanymi
panelami od strony głowy i nóg. Jest łóżkiem do opieki domowej,
sterowane pilotem . Leże można zamontować na dwóch wysokościach,

Łóżko wyposażone w siłowniki LINAK ® .

bardzo istotna cecha dla osób wysokich i niskich. VERMEIREN jest
świadomym i odpowiedzialnym producentem , który przy projektowaniu
swoich wyrobów wsłuchuje się w sugestie i opinie zarówno użytkowników
jak również pracowników wypożyczalni oraz sklepów medycznych i
dopasowuje je do ich wymagań. Wysoki standard jakościowy i funkcjonalny
sprawia , że LUNA jest doskonałym łóżkiem wspierającym proces
pielęgnacji i rehabilitacji oraz podnosi jakość życia osób leżących.

Wyposażenie standardowe:
l

Szerokość leża: 90 cm
Długość leża: 200 cm
Szerokość całkowita: 102 cm
Długość całkowita: 214 cm
Min. wysokość leża: 33,5/40 cm
Max. wysokość leża: 74,5/81 cm
Kąt nachylenia zagłówka: 83°
Kąt nachylenia części udowej: 32°
Kąt nachylenia łydki: -15°

Max. obciążenie: 200 kg

Dwie wysokości zawieszenia leża, wyżej-niżej,

l

leże cztero-segmentowe wykonane z płaskowników stalowych

l

płynna regulacja wysokości leża na pilota,

l

pozycja anty-trendelenburga i trendelenburga (opcja) na

lakierowanych proszkowo,

pilota,
l

płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota,

l

płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota,

l

manualna regulacja kąta nachylenia segmentu,

l

siłowniki LINAK,

l

przewody spiralne , wszelkie łącznia , wtyczki i siłowniki

l

pilot przewodowy z możliwością blokady poszczególnych

wodoodporne,
funkcji,
l

obudowa skrzynkowa w kolorze drzewa bukowego,

l

wysięgnik z uchwytem do ręki mocowany do ramy łóżka,

l

barierki drewniane pojedyncze na całej długości, opuszczane
poniżej poziomu leża przy pomocy jednego przycisku
spełniające normy bezpieczeństwa EN 60601-2-52,

l

konstrukcja łóżka ramowa -stalowa pokryta lakierem

l

łóżko dostarczane na systemie transportowym.

proszkowym,

Wyposażenie opcjonalne:
l

Leże wykonane z listew drewnianych
sprężynujących,

l

szczyty łóżka wykonane z płyty HPL i drewna,

l

koła jezdne 125 mm z hamulcem z funkcją

Wyższa pozycja leża
40 cm

Łóżko wyposażone w siłowniki LINAK ® .

jazdy na wprost i łatwego manewrowania
(zwiększa się wysokość leża od podłoża o
25mm),
l

krążki odbojowe w narożach łóżka , chroniące
łóżko oraz ściany

przed uszkodzeniami

mechanicznymi,
l

33 cm

wieszak kroplówki - podstawa lakierowana ,
część ruchoma z uchwytami chromowana,

l

funkcja CPR,

l

materac typu GOFER oraz THERAPY w

Niższa pozycja leża

pokrowcu bawełnianym lub
nieprzemakalnym paro-przepuszczalnym,
grubość materaca 12 cm,
l

barierki stalowe opuszczane , lakierowane

l

uchwyt na worek na mocz,

l

uchwyt na kaczkę,

l

szafka przyłóżkowa drewniana z wysuwanym

proszkowo,

blatem typu „przyjaciel” na kółkach model 385.

Szybsze
Łatwiejsze w składaniu
tylko jedna osoba 9 min.

4 Segmentowe leże z automtyczną
regulacją segmentu głowy oraz uda.

Pozycja Trendelenburga opcjonalnie.

200 kg
max. obciążenie

