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Twin Onrusthekken
De Twin onrusthekkens brengen vele voordelen met zich mee 

op vlak van valpreventie, mobilisatie en het behoud van de 

autonomie van de bewoners.

Opties en toebehoren

 - Bovenlat in alu.
 - Gestoffeerd paneel.
 - Alu frame met HPL insteekpaneel.

Materiaalgebruik en afwerking

 - Metaal: aluminium.
 - Hout: massieve beuk en gemelamineerde 

spaanplaat.
 - Kunststof.
 - Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten  

en ontsmettingsmiddelen.

De Twin onrusthekkens voldoen aan de norm EN 
60601-2-52.

Voor verder info over de gebruikte materialen, 
constructie en onderhoud: zie onze materialenfiches.

Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

 - De Twin onrusthekken kunnen onafhankelijk van 
elkaar neergelaten worden. 

 - Elk onrusthekkendeel telt 3 latten: een bovenlat in 
massief hout, een tussenlat in aluminium en een 
paneel in gemelamineerde spaanplaat. 

 - De latten worden telescopisch in hoogte versteld en 
tellen 4 secties. 

 - Het telescopisch systeem schuift in het onderste 
paneel van het onrusthekken, zonder zijwaartse 
speling en zonder belemmering in de kamer. 

 - Het onrusthekken is voorzien van een centrale 
tweehandsbediening.

 - Om de manipulatie van het onrusthekken te 
activeren, moet de bovenste lat eerst worden 
opgetild. Deze vergrendeling voorkomt het onbedoeld 

neerhalen van het onrusthekken.
 - Het onrusthekken biedt geen enkel risico op 

klemgevaar voor de handen. Bij het neerlaten van de 
bovenste lat, stopt deze automatisch op 25 mm van 
de tussenlat.

 - De kleine tussenafstanden tussen de latten zorgen 
voor een hoge patiëntbescherming waardoor het 
onrusthekken probleemloos aan de strengste 
normen voldoet.

 - In de laagste positie vormen de latten geen obstakel 
bij het uitstappen van de patiënt, het opmaken van 
het bed of bij een transfer van de patiënt.

 - De totale hoogte bedraagt ca. 41 cm (vanaf het 
ligvlak).

Opbouw en bediening

Posities

Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.

Afmetingen

Twin onrusthekken
 - laagste positie: 7,5 cm
 - middenpositie: 30 cm
 - hoogste positie: 41 cm 

 
 - maximale hoogte van de matras: 18 cm

 - Esthetische positie: hoogte van 7,5 cm (vanaf het 
ligvlak). In deze laagste positie zijn de secties van het 
onrusthekken niet zichtbaar.  Het uitstappen uit het 
bed is comfortabel en obstakelvrij (geen compressie 
ter hoogte van de benen). 

 
 - Mobiliteitsbevorderende positie: hoogte van 30 cm 

(vanaf het ligvlak). In deze middelhoge positie kunnen 
de onrusthekkens dienen als opstahulp. De bovenste 
lat biedt de nodige ondersteuning aan de bewoner. 

 
 - Hoogste positie: hoogte van 41 cm (vanaf het 

ligvlak). Deze hoge postie beschermt en beveiligt de 
bewoner optimaal in zijn bed. Deze hoogte maakt het 
gebruik van anti-decubitus matrassen met een dikte 
tot 19 cm mogelijk. 


