
twin onrusthekken
unieke punten
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01. 4 secties 
Veiligheid boven alles  
 
Dankzij de 4 secties zijn er kleinere openingen tussen de latten. Dit vermindert het klemgevaar 

aanzienlijk.  

 
02. 12 cm vrije hoogte 
Geen klemgevaar 
 
De 4 secties zorgen ervoor dat het onrusthekken heel hoog kan, maar tegelijkertijd heel compact is 

en daardoor voldoende afstand houdt van de grond zoals beschreven in de norm EN 60601-2-52.   

 
03. klembeveiliging 
Bediening zonder zorgen 
 
Bij het inschuiven van de Twin onrusthekkens stoppen deze op 2,5 cm hoogte. Op deze manier 

worden vingers niet geklemd bij het neerlaten van de onrusthekkens.  

 
04. paneel schuift mee 
Veilig én ergonomisch 
 
Het onderste paneel van het onrusthekken schuift mee omhoog. Dit vermindert het klemrisico en 

reduceert de opening tussen de secties. De opening wordt ingevuld door het paneel.   

Veiligheid
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01. rempedaal 
Bereikbaar in alle posities 
 
Het is mogelijk om het paneel van het Twin onrusthekken omhoog te schuiven zonder de 

onrusthekkens uit te schuiven. Ook in de laagste positie blijft het rempedaal daardoor bereikbaar. 

 
02. opstahulp 
Geen klemgevaar 
 
In de middelhoge positie kunnen de onrusthekkens dienen als opstahulp. De bovenste lat biedt de 

nodige ondersteuning aan de bewoner.  

 
03. bovenlat 
Betere grip 
 
De ergonomisch gevormde bovenlat in hout of aluminium zorgt voor een goede grip en steun. De 

hand kan volledig rondom de bovenlat, wat voor de nodige houvast zorgt bij het opstaan of bij het 

wandelen rond het bed.  

 
04. ergonomische zorg 
Veilig én ergonomisch 
 
Het Twin paneel kan apart omhoog schuiven, zonder dat de onrusthekkens meeschuiven. In 

hogere bed positie, kan verplegend personeel benen en knieën dieper onder het bed plaatsen. 

Ergonomie
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01. ingebouwde veiligheid 
Bediening zonder risico 
 
Om de manipulatie van de onrusthekkens te activeren, moet de bovenste lat eerst worden opgetild. 

Deze vergrendeling voorkomt het onbedoeld neerhalen van het onrusthekken. 

 
02. visuele check 
In één oogopslag 
 
Wanneer de groene pinnetjes zichtbaar zijn, zijn de onrusthekkens vergrendeld en in de hoogste 

positie.  

 
03. compact 
Esthetische waarde 
 
De Twin onrusthekkens zijn zeer compact in laagste positie (slechts 7,2 cm boven het ligvlak) 

en vormen een afgewerkt geheel met het bed. Het uitstappen uit het bed is comfortabel en 

obstakelvrij.  

Bediening en design
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Posities
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01. laagste positie 
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).

 
02. veiligheids- en handgreeppositie  (2,5 cm) 
Klembeveiliging 
 
Klembeveiliging voor vingers (o.a. belangrijk bij het neerlaten van de onrusthekkens). Deze positie 

laat ook toe om de onrusthekkens als handgreep te gebruiken. 

 
03. mobiliteitsbevorderende positie (2 secties) 
Opstahulp 
 
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. 

 
04. hoogste positie (3 secties) 
Optimale protectie 
 
Hoogte van 41 cm (vanaf het ligvlak). Deze hoge positie 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.


