Montage- en gebruikshandleiding

eloflex

Inhoud
Zeer geachte klant,
Met uw aanschaf van een ziekenhuis- en revalidatiebed van
Hermann Bock GmbH haalt u een duurzaam product in huis,
dat qua functionaliteit en veiligheid tot de absolute top behoort.
Onze elektrisch aangedreven verpleegbedden garanderen een
optimaal ligcomfort en maken tegelijkertijd een professionele
verpleging mogelijk. De zorgbehoevende medemens, die moet
worden gesterkt in het vertrouwen en wiens leven moet worden beschermd, staat daarbij centraal. De voorwaarden daarvoor
hebben wij met dit verpleegproduct geschapen. Ons verzoek
aan u is om u zoveel mogelijk te houden aan de veiligheids- en
gebruiksinstructies en al het noodzakelijke onderhoud te plegen.
Zo voorkomt u eventuele storingen en ongevallen.

4

1. Algemene aanwijzingen
1.1 Praktisch - zonder verpakking
1.2 De eerste indruk - visuele controle

6

2. Reiniging, onderhoud en desinfectie
2.1 Reiniging en onderhoud
2.2 Desinfectie
2.3 Risico’s voorkomen

9

3. Algemene functieomschrijving
3.1 Opbouwconstructie en functionaliteit
3.2 Assemblage van de ripolux-dragerelementen
3.2 Pas op: risico van lichamelijk letsel

18

4. Elektrische onderdelen
4.1 Aandrijving
4.2 Blokkeervoorziening voor alle functies
4.3 Blokkeervoorziening voor afzonderlijke functies
4.4 Aandrijving van de hoogteverstelling
4.5 De afsluitbare handbediening, voor een feilloos gebruik
4.6 Pas op: elektrische aandrijving

23

5. De aandrijving
5.1 OKIMAT-aandrijvingssystemen
5.2 De stroomverbreker

26

6. Accessoires
6.1 Afwijkende maten
6.2. Montage - Bedverlengingen
6.3 Montage - Accessoires
6.4 Matrassen
6.5 Speciale matras ripocare

32

7. Opbouw en bediening
7.1 Doel en toepassing
7.2 Bijzondere kenmerken
7.3 eloflex in afzonderlijke onderdelen
7.4 eloflex gebruiksklaar maken
7.5 Bediening7.6 Demontage
7.7 Verplaatsing van het bed
7.8 Opslagcondities
7.9 Instructies voor het gebruik
7.10 Verwijdering van afval
7.11 Problemen oplossen

42

8. Veiligheidsleidraad
8.1 Veiligheidsrichtlijnen voor elektrisch aangedreven bedsystemen
8.2 Onze tien veiligheidsgaranties
8.3 Veiligheidscontroles met service

Hoogachtend,

Klaus Bock

3

> Bocks toptip
Welke en hoeveel onderdelen er bij de visuele controle van uw gezondheidsbed
aanwezig moeten zijn, leest
u in de montagehandleiding
van het betreffende model
bed vanaf hoofdstuk 7.

* Veiligheidstip
Om mogelijke schade en
storingen bij de montage
en ingebruikname te voorkomen, is het raadzaam dat
u als gebruiker eerst deze
montage- en gebruikshandleiding zorgvuldig doorleest.

1. Algemene aanwijzingen
De bedsystemen van Hermann Bock voldoen aan de speciale
eisen die de zorgverlening in verpleeg- en verzorgingshuizen en
in de thuiszorg stellen. De betrouwbaarheid en lange levensduur
maken al deze bedden tot een buitengewoon hoogwaardig product. Bij vakkundig gebruik en onderhoud is dit bed bijzonder
onderhoudsarm.
De gezondheidsbedden van Hermann Bock worden gefabriceerd
conform de eisen van de Europese Richtlijn 93/42/EEG voor
medische hulpmiddelen. Naast de Europese norm EN 1970 zijn
de bedden door de TÜV getest volgens EN 60601-2-38, de norm
voor medische elektrische toestellen, met bijzondere nadruk op
de veiligheid van elektrisch aangedreven ziekenhuisbedden. Alle
producten van Hermann Bock verlaten de fabriek pas na uitgebreide kwaliteitstests in de eindcontrole.
De elektrische elementen voldoen aan de veiligheidsnorm EN
60601-1 voor medische toestellen.
Alle gezondheidsbedden worden door ons vakkundige bezorgingspersoneel zorgvuldig getest. Het voor de bediening van
het bed bevoegde personeel krijgt bij levering uitvoerige instructies over de functies en een veilig gebruik. Voor verdere ondersteuning ontvangt u de Bock-veiligheidsleidraad, het handboek
voor montage en gebruik en de informatiebrochure ‚Uitrusten
met Bock‘.

1.1 Praktisch - zonder verpakking
Om de gezondheidsbedden veilig te vervoeren en opslagruimte te besparen heeft Bock een geheel eigen vervoerssysteem
ontwikkeld. Het slimme insteeksysteem van Bock is bijzonder
milieuvriendelijk, omdat er geen verpakkingsmateriaal aan te
pas komt. Het bed kan snel en gemakkelijk door één persoon
worden gemonteerd. Modellen met een ingewikkelde montage worden door Bock zelf in elkaar gezet en zonder verpakking
geleverd.
1.2 De eerste indruk - visuele controle
Controleer het bed vóór montage en ingebruikname nauwkeurig op uiterlijke beschadigingen en compleetheid. Informeer u,
nadat u hebt vastgesteld dat het bed volgens de voorschriften
en zonder gebreken is afgeleverd, middels de volgende functiebeschrijving van het juiste gebruik van de afzonderlijke elementen van het bed.

Zo ontvangt u bijvoorbeeld
het gezondheidsbed eloflex
inclusief transport- en opslagsysteem

Opmerking: het gehele bed kan slechts gedeeltelijk op EN
60601-1 worden getest, omdat er voor bedden een specifieke
norm bestaat: EN 60601-2-38+A1. Productspecifieke normen
hebben altijd voorrang op de producttests, terwijl prioritaire normen zoals EN 60601-1 worden gebruikt in aanvulling op elektronische veiligheidstests.
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> Bocks toptip
Afgebladderde lak en krassen die tot op het staal
doordringen, moeten uit
voorzorg tegen het indringen van vocht worden
beschermd met daartoe
geschikte reparatiemiddelen.

2. Reiniging, onderhoud en desinfectie
De afzonderlijke elementen zijn gemaakt van eersteklas materialen. Het bed bestaat voor het grootste deel uit stalen onderdelen, waarvan het oppervlak is bekleed met een duurzame polyesterpoedercoating.
De houtoppervlakken zijn voorzien van een beschermlaag die
geen schadelijke stoffen bevat. Overeenkomstig de relevante
hygiënevereisten voor de verschillende toepassingen, zijn alle
elementen door middel van wis- en sproeidesinfectie gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. Met de volgende onderhoudstips gaat uw gezondheidsbed niet alleen langer mee, maar blijft
het ook langer mooi.
2.1 Reiniging en onderhoud
Stalen buizen en gelakt metaal:
Voor reiniging en onderhoud van dit materiaal gebruikt u een
vochtige doek en een milde allesreiniger.
Houten, decoratieve en kunststof elementen:
Deze kunnen worden behandeld met algemeen verkrijgbare meubelreinigings- en onderhoudsmiddelen. Voor het reinigen van kunststof is het gebruik van een vochtige doek zonder
schoonmaakmiddel meestal voldoende. Gebruik voor het onderhoud van kunststof oppervlakken een product dat speciaal voor
kunststof is bedoeld.
Aandrijving:
Om het binnendringen van vocht te voorkomen, moet het motorhuis met een licht bevochtigde doek worden afgenomen.
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Oplegsystemen ripolux en ripoplan:
Gebruik voor de reiniging van de drager- en veerelementen evenals de bodem uit kunststof een lichtjes bevochtigde doek zonder
reinigingsmiddelen of een uitsluitend voor kunststoffen geschikt
product. Bij sterkere vervuilingen kunnen de veerelementen en
de door te trekken aan de dragerelementen in enkele minuten
van het ligframe losgemaakt worden. De gedemonteerde kunststof elementen kunnen voor een eenvoudige reiniging met heet
water afgespoeld of afgespoten worden. Voor de desinfectering kunnen de verschillende delen met een voor kunststoffen
geschikt middel besproeid worden. Door lichtjes te schudden
drupt het grootste deel van de vochtigheid reeds opnieuw van
het kunststof oppervlak af, en de rest droogt in zeer korte tijd.
Na de droging zonder resten de elementen opnieuw aanbrengen. Als alternatief kunnen de verschillende elementen van het
ligoppervlak compleet van het frame verwijderd en gereinigd
worden.
Hygiënecertificaat:
ripolux voldoet aan alle eisen die aan een product gesteld worden na de correcte reiniging en desinfectering met de producten conform de op dit ogenblik geldige lijst van de Duitse Maatschappij voor Hygiëne en Microbiologie (DGHM) en na het vervullen van de Robert-Koch-Instituut (RKI-richtlijn) „Vereiste aan
de hygiëne bij het bereiden van geneeskundige producten”, en
de aanbevelingen voor infectering-preventie, en werd bijgevolg
gecertificeerd.
2.2 Desinfectie
Het bed kan worden gedesinfecteerd met alle middelen die voldoen aan EN 12720. Om de kunststof onderdelen van het motorhuis en van de decorelementen, ripolux en ripoplan in goede
conditie te houden, is het raadzaam alleen milde desinfecterende middelen te gebruiken. Geconcentreerde zuren, geparfumeerde en gechloreerde koolwaterstoffen, middelen met een
hoog alcoholgehalte, ether, esterverbindingen en ketonen tasten het materiaal aan. Gebruik deze stoffen daarom niet voor
dit doel.
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* Veiligheidstip
Voor het reinigen mogen
nooit schuurmiddelen,
schoonmaakmiddelen met
schurende deeltjes, schuursponsjes of reinigingsmiddelen voor roestvrij
staal worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor organische
oplosmiddelen, zoals gehalogeneerde/ gearomatiseerde koolwaterstoffen, ketonen en zuur- en looghoudende reinigingsmiddelen.
Het bed mag nooit worden
afgespoeld met een waterslang of hogedrukreiniger,
omdat er vocht in de elektrische onderdelen terecht
kan komen, wat tot storingen en gevaarlijke situaties
kan leiden.

2.3 Risico‘s voorkomen
Om risico‘s in verband met het reinigen en desinfecteren te vermijden, wordt aanbevolen de volgende voorschriften betreffende de elektrische onderdelen van uw gezondheidsbed zorgvuldig
in acht te nemen. Wanneer u zich niet aan deze voorschriften
houdt, kan dit leiden tot verwondingen en aanzienlijke schade
aan de elektrische leidingen van het apparaat.
1. Trek de netstekker uit het stopcontact en leg deze op
een plaats waar hij niet kan worden blootgesteld aan
grote hoeveelheden water en/of reinigingsmiddelen.
2. Controleer of alle stekkers volgens voorschrift zijn aangesloten.
3. Controleer kabels en elektrische onderdelen op beschadigingen. Repareer eventuele beschadigingen, of laat
deze door vaklieden repareren, voordat u tot reiniging
overgaat.
4. Controleer de netstekker op vochtresten. Indien nodig
afdrogen of schoonblazen.
5. Wanneer u vermoedt dat er vocht in de elektrische
onderdelen is binnengedrongen, moet u de netstekker
onmiddellijk uit het stopcontact halen c.q. niet aansluiten. Stel het bed meteen buiten gebruik, geef dit duidelijk zichtbaar op het bed aan en waarschuw degene die
het bed bedient.

3. Algemene functieomschrijving
3.1 Opbouwconstructie en functionaliteit
Het Ligvlak
Het ligvlak van het Bock-gezondheidsbed eloflex kan, naast een
stabiele lattenrooster, naar keuze met twee andere ligvlakvarianten uitgerust worden:
Het gepatenteerde Anti-Dekubitus-systeem ripolux
Het gepatenteerde oplegsysteem ripolux is verkrijgbaar voor
elk ligvlak. ripolux bestaat uit een compleet ligvlakframe uit stalen buizen met vier functionele zones: rugleuning, vast zitvlak,
ondersteuning voor boven- en onderbeen. Op het ligvlakframe
bevinden vier ripolux-draagelementen gemaakt uit hoogwaardig
kunststof met in totaal 51 spiroplex afzonderlijke veerelementen.
De elektrische verstelling van ripolux gebeurt zonder beperkingen met dezelfde beschreven functie, afhankelijk van het model
van het bed.
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Zijn inbegrepen in de levering van het oplegsysteem:
4

dragerelementen uit kunststof

51 veerelementen uit kunststof
51 verbindingskruizen
3.2 Assemblage van de ripolux-dragerelementen

Het kunststofbodem systeem ripoplan
De vier kunststofbodemelementen kunnen zonder problemen
op hetzelfde dragersysteem als ripolux gemonteerd worden.
Het ripoplan ligvlak heeft daarbij dezelfde functionaliteit als een
lattenrooster en biedt bovendien bijzondere voordelen bij de reiniging.

1. De dragerelementen, met de vooraf gemonteerde veerelementen, op de dwarsbalken van het ligvlakframe
positioneren zodat de klittenverbindingen precies boven
elkaar liggen.
2. De veerelementen stevig op het bevestigingspunten aandrukken.
Indien de afzonderlijke veerelementen na de demontage, bijvoorbeeld voor reiniging of vervanging, opnieuw aangebracht
moeten worden, ga dan als volgt te werk:
De spiroplex-veerelementen afzonderlijk en na elkaar op de dragerelementen aanbrengen. Daarvoor elk veerelementen (A) met
de kleine opening op het bevestigingspunt (B) plaatsen en aandrukken. Daarbij op de exact uniforme en rechte uitlijning van
alle elementen letten.
Demontage: de dragerelementen van het ligvlakframe losmaken
door er kort en bruusk aan te trekken.
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Het oplegsysteem ripoplan
Het ligvlak met automatische drievoudige beenverstelling
Alle drie modellen hebben dezelfde, viervoudige functionaliteit:
rugsteun, vast zitvlak, boven- en onderbeensteun. Het raamwerk
dat het ligvlak omgeeft, is gemaakt van gelaste stalen buizen
met een ingebrande polyesterpoedercoating. De hoogte van het
ligvlak wordt elektrisch ingesteld middels 24V-gelijkstroommotoren die via een handwerking met druktoetsen in werking worden gebracht. De rugsteun kan elektrisch worden versteld in een
hoek van nul tot zeventig graden.
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Het beengedeelte
Het beengedeelte bestaat uit een tweedelige voetbeugel. Middels de knopbediening kan iedere positie afzonderlijk en traploos
worden ingesteld. De elektrische handbediening maakt ook een
automatische drievoudige instelling van de positie met gestrekt
been omhoog, met heupbuiging en kniebuiging mogelijk. Daarbij beweegt de onderbeensteun automatisch ten opzichte van de
bovenbeensteun, evenwijdig aan het ligvlak. Wanneer de stroom
uitvalt, kan het beengedeelte met behulp van een 9-voltbatterij
worden verlaagd.
Het onderstel
Het onderstel bestaat uit een basisraamwerk dat met twee hefzuilen in hoogte kan worden versteld. De stalen buizen van deze
constructie zijn voorzien van een ingebrande polyesterpoederlakcoating.

Bediening van de doorlopende zijhekken
De verstelknop, voor de verstelling van het doorlopende zijhek,
bevindt zich aan de binnenzijde van het hoofd- en voeteneind,
naast de metalen houders voor de dwarsliggers.
Om het zijhek omlaag te brengen, plaats u de handen in de daarvoor bestemde greep van de bovenste dwarsligger (afb. 1), lift
het zijhek licht op en druk beide verstelknoppen aan hoofd- en
voeteneind gelijktijdig in (afb. 2). Het zijhek is nu ontgrendeld en
zakt langzaam omlaag, tot het einde (afb. 3). Het zijhek staat nu
diagonaal. Om ook het hek aan de andere kant omlaag te brengen, moeten de bovenstaande stappen ook voor de andere kant
worden doorlopen. De zijhekken bevinden zich nu in gedaalde
positie.

Het zijhek
Elk gezondheidsbed wordt aan weerszijden uitgerust met twee
geïntegreerde zijhekken met een specifieke hoogte voor de
veiligheid. De zijhekken kunnen middels een stalen geleider
omhoog en omlaag worden bewogen. De glijdende delen lopen
door de dempers bijzonder stil en de uiteinden zijn voorzien van
fraaie afsluitkapjes. Door de ergonomische gevormde ontgrendelingsknop te gebruiken, wordt het zijhek automatisch in de
bovenste positie geplaatst.
Afb. 1, Afb. 2, Afb. 3
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De zijhekken zijn in de eerste plaats bedoeld om te voorkomen
dat de patiënt uit het bed valt. Bij sterk vermagerde patiënten
voldoen deze zijhekken niet meer en moeten extra beschermende maatregelen worden genomen, zoals het gebruik van een
opschuifbare bekleding op het zijhek (apart verkrijgbaar).

* Veiligheidstip
– Gebruik alleen originele
zijhekken van Bock. Deze
zijn voor elk gezondheidsbed apart verkrijgbaar.
– Gebruik alleen onbeschadigde zijhekken
zonder technische mankementen en met de toegestane tussenruimten.
– Controleer of de zijhekken goed in elkaar zijn
geschoven.
– Controleer vóór het
plaatsen van de zijhekken en bij elk gebruik
van de daarvoor verantwoordelijke mechanische onderdelen op
zowel het onderstel als
de zijhekken of er sprake
is van beschadigingen.
– Pas bij het bedienen van
de zijhekken op dat uw
vingers niet tussen de
lange balken bekneld
raken.

De afstand tussen de samengestelde zijhekken moet minder
dan 12 cm bedragen. Houd bij gebruik van de zijhekken geen
diagonale opstelling aan.

> Bocks toptip
Ongeacht de hardheid van
de gebruikte matrassen
mag de hoogte, gemeten
vanaf de bovenkant van het
zijhek tot aan de onbelaste
matras, niet onder de minimumwaarde van 22 cm uitkomen. Bij een hogere matras moet een extra hek worden gebruikt. Deze zijn apart
verkrijgbaar.

Maten van een eendelig zijhek

Bock maakt diverse gezondheidsbedden met speciale
functies. U kunt een beschrijving van deze functies vinden vanaf hoofdstuk 7 van
de montagehandleiding van
het betreffende model.

Opmerking:
Wanneer de steun-/bevestigingspunten van het zijhek
zich aan de buitenkant bevinden (felgrauw), moet onder
het zijhek afstand A tot het
ligvlak worden aangehouden.

Maten van een samengesteld zijhek

Uittreksel uit het TÜV-testprogramma PS 51036; zijhekmaten
overeenkomstig EN 60601-2-38
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> Bocks toptip
Bij onduidelijke storingen,
bij uitval of beschadiging
van het elektrisch aangedreven bed of van accessoires
moet meteen de volgende noodmaatregel worden
genomen: trek de netstekker
uit het stopcontact en activeer het noodverlagingsmechaniek. Neem contact op
met de leverancier.

* Veiligheidstip
Het behoort tot de taak
van de beheerder van het
bed om bij zeer onrustige
patiënten speciale veiligheidsmaatregelen te nemen
ter voorkoming van valpartijen of beknelling van
ledematen. Uw leverancier
informeert u graag over
specifieke oplossingen voor
dit soort situaties.

3.2 Pas op: risico van lichamelijk letsel
Het voorgeschreven gebruik van alle bewegende onderdelen is
voor het vermijden van risico‘s voor de patiënt net zo belangrijk
als voor de veiligheid van familieleden en/of het verplegend personeel. Daarbij is een correcte montage en bediening van het
bed een eerste voorwaarde. Bij de bediening van het bed moet
ook altijd rekening worden gehouden met de individuele lichamelijke conditie van de patiënt en de aard en omvang van diens
beperkingen.
Gebruik de blokkeerfunctie om gevaarlijke situaties door onbedoelde motorische verstellingen en foutieve bediening te vermijden. Wanneer de gebruiker, bijvoorbeeld het verplegend personeel of mantelzorgers, de ruimte verlaten, moeten alle bedieningselementen van het bed via de sleutel van de handbediening
of de aparte blokkeervoorziening worden geblokkeerd. Breng
daartoe eerst het ligvlak in de laagste positie en draai de sleutel
in het blokkadeslot op de achterzijde van de handbediening om,
zodat de blokkadefunctie wordt geactiveerd. Neem de sleutel
uit het slot en probeer de blokkadefunctie uit door te kijken of
de handbediening functioneert. Bij gebruik van een aparte blokkeervoorziening moet een schakelknop worden omgezet. Deze
aanbevelingen gelden vooral:

Let altijd goed op dat de handbediening, wanneer deze niet
wordt gebruikt, veilig aan de daartoe bestemde haak hangt en
niet onder het bed kan vallen.
In beginsel moet het bed alleen door daartoe aangesteld verplegend personeel of mantelzorgers of onder toezicht van daartoe
aangewezen personen worden bediend.
Let bij het verstellen van het ligvlak goed op dat zich geen ledematen binnen het verstelbereik van de zijhekken bevinden. Ook
bij het verstellen van de zijhekken zelf moet goed op de positie
van de patiënt worden gelet.
Controleer altijd vóór iedere elektrische verstelling of zich
geen ledematen in het verstelbereik tussen onderstel en
hoofd- of voeteneind bevinden en of er niemand tussen de
vloer en het ligvlak is. Juist in deze gebieden is het gevaar
van verwondingen het grootst.

> wanneer de patiënt, als gevolg van een of andere beperking, de handbediening niet veilig zelf kan gebruiken,
> wanneer de patiënt door ongewenste verstellingen
gevaar loopt,
> wanneer het zijhek zich in de hoogste stand bevindt en
er risico van beknelling of verwonding bestaat,
> wanneer kinderen zich zonder toezicht in dezelfde ruimte als het bed bevinden.
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lijk kortdurend worden gebruikt, wordt hier overeenkomstig EN
60601-1-1-2 36.201.1.4 de norm EN 550014-1 toegepast.
4.2 Blokkeervoorziening voor alle functies
De zesknoppige handbediening is uitgerust met een geïntegreerde blokkeervoorziening. Hiermee kan het verplegend personeel
de bediening van de handbediening met behulp van een sleutel
blokkeren. De eenvoudig te gebruiken blokkeervoorziening in de
handbediening zet alle functies van het bed uit en vervangt als
zodanig de vroegere schakelkast.

> Bocks toptip
Door de automatische
stoomverbreking is het
bed volledig vrij van elektronische smog en uiterst
energiezuinig, omdat het
bed alleen elektriciteit verbruikt wanneer het wordt
versteld.

* Veiligheidstip

Ligvlakmotor
* Veiligheidstip
Overschrijd de maximale inschakelduur van twee
minuten nooit. Las aansluitend een pauze van minimaal achttien minuten in.

9-V-blokbatterij voor de nooddaling

4. Elektrische onderdelen
4.1 Aandrijving
De aandrijving bestaat uit de ligvlakmotor, met daarin twee
motoren voor de onafhankelijke verstelling van de elektrisch
bewegende delen van de rugsteun en de beunsteun. In de ligvlakmotor bevinden zich ook een transformator en een gelijkrichter, die de ingangsspanning van 230 V met 50 - 60 Hz als
ingangsvermogen van 150 W omzetten in een laagspanning van
24 V gelijkstroom. De motoren en de handbediening werken met
dit ongevaarlijke spanningsniveau. De kabels zijn dubbel geïsoleerd en de netstekker is uitgerust met een primaire zekering
(volgens EN 60601-1). De handbediening is gekoppeld aan een
extra stroomverbreker. Het noodverlagingsmechaniek werkt op
een 9V-blokbatterij. Bovendien zorgt een spanningsomschakelaar voor een constante snelheid. De veiligheidsprestaties voldoen daarmee aan beschermingsgraad II en de vochtbeschermingsbepaling aan beschermingsgraad IPX4 van EN 60529.

Blokkeervoorziening
4.3 Blokkeervoorziening voor afzonderlijke functies
Overeenkomstig de fabrieksbepalingen of ziekenhuisnorm EN
60601-2-38/98 is de aandrijving ook verkrijgbaar met een voorziening waarmee de bediening van de positie van hoofd- en
voeteneinde (Trendelenburgpositie) van het bed afzonderlijk
kan worden geblokkeerd (dit geldt niet voor modellen met een
schaarframe onderstel: belluno, livorno, verona, belluno bed-inbedsystemen, variolift).
4.4 Aandrijving van de hoogteverstelling
De hoogteverstelling van het hefonderstel wordt aangedreven
door twee ingebouwde laagspanningsmotoren op gelijkstroom,
waarvan het bestelbereik wordt bepaald door een geïntegreerde
eindschakelaar. De aandrijving van de hoogteverstelling is door
middel van een spiraalsnoer met de ligvlakmotor verbonden.

Bij overschrijding van de maximale versteltijd van twee minuten,
bijvoorbeeld door voortdurend spelen met de handbediening of
oververhitting van de verstelmotoren, wordt de stroom door de
thermische zekering volledig van het bed afgesneden. Na een
afkoelperiode van circa een uur wordt de stroomtoevoer automatisch weer hervat. Omdat deze aandrijving niet werkt met een
klokfrequentie van meer dan 9 kHz en de motoren voorname18
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Dat de gezondheidsbedden van Hermann Bock
voldoen aan de hoogste
veiligheidseisen, betekent
niet dat elk risico kan worden uitgesloten. Door alle
aanwijzingen van de fabrikant op te volgen en het
bed volgens voorschrift te
gebruiken, dienen de veiligheidsmaatregelen in de
eerste plaats hun eigenlijke doel en pas in de
tweede plaats om actief
elk risico te vermijden.

4.5 De afsluitbare handbediening, voor een feilloos gebruik
De ergonomisch vormgegeven handbediening is uitgerust met
zes extra grote knoppen waarmee de basisfuncties gemakkelijk
en veilig in werking kunnen worden gebracht.
De knoppen zijn voorzien van duidelijke pictogrammen. De verstelmotoren draaien zolang de betreffende knop wordt ingedrukt. Het spiraalsnoer zorgt bij het bedienen voor de nodige
bewegingsvrijheid.
De bevestiging op de achterzijde kan naar twee kanten in een
hoek van negentig graden worden gedraaid. De straal komt daarbij precies overeen met de straal van de zijhekken en de diameter van de buis van de papegaai, zodat er geen speling ontstaat.
Vooral bij reiniging en onderhoud kan de mogelijk storende aanwezigheid van de handbediening worden voorkomen door deze
eenvoudig weg te draaien of vast te klikken. De handbediening
beschikt verder over een geïntegreerde blokkeervoorziening, die
met de bijbehorende sleutel kan worden geactiveerd en gedeactiveerd. U kunt de elektrische functionaliteit volledig blokkeren
door de sleutel in het blokkeerslot aan de achterzijde te steken
en te draaien; hiermee wordt de blokkeerfunctie in- of uitgeschakeld.

> Bocks toptip
De schakelstanden I en II
zijn bedoeld voor het testen van afzonderlijke schakelaars en mogen, in het
kader van de jaarlijkse veiligheidscontrole, uitsluitend door bevoegde monteurs worden gekeurd.

sleutel voor de blokkeervoorziening
Schakelstand 1
Schakelstand 2

Handbediening geactiveerd
Handbediening gedeactiveerd

Schakelstand 3 en 4 zijn instellingen voor veiligheidscontroles:
meer instructies vindt u in de veiligheidsleidraad.

De handbediening van bock
Knop
Knop
Knop
Knop
Knop
Knop
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1
2
3
4
5
6

Hoofdeinde omhoog
Hoofdeinde omlaag
Voeteneinde omhoog
Voeteneinde omlaag
Ligvlak omhoog
Ligvlak omlaag
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* Veiligheidstip
Bij het gelijktijdig gebruiken van elektrische apparaten, is het mogelijk dat in
de directe omgeving van
het verpleegbed kleine elektromagnetische velden van
deze apparaten met elkaar gaan interfereren, zoals
bijv. ruisvorming in een
radio. Mocht dit gebeuren
kunt u door het vergroten
van de onderlinge afstand
van deze apparaten of door
de apparaten geen gebruik
van hetzelfde stopcontact te
laten maken dit verhelpen.
Daarnaast kunt u indien
mogelijk een van deze beide
apparaten uitschakelen.
Indien het bed in combinatie met elektrische medische
apparaten gebruikt wordt,
dient u tijdens de periode dat het bed niet versteld
hoeft te worden de functies
middels de geïntegreerde
sperblokkering in de handbediening te deactiveren.

4.6 Pas op: elektrische aandrijving
De elektrisch aangedreven verpleeg- en ziekenhuisbedden worden door Hermann Bock gezondheidsbedden genoemd, omdat
de vele functies van deze bedden het lichamelijke en psychische
genezingsproces van de patiënt aanmerkelijk ondersteunen en
tegelijkertijd de pijn helpen verzachten. Als medische hulpmiddelen moeten elektrisch aangedreven bedden met het oog op
voortdurende veiligheidscontroles met speciale zorg worden
behandeld. Hiertoe behoort ook een veilige omgang met het
bed, een dagelijkse test van de elektrische uitrusting en regelmatige reiniging en onderhoud.
Om beschadigingen aan de leidingen te voorkomen moeten de
kabels op een veilige plek worden gelegd. Ook moet elk contact met scherpe voorwerpen worden vermeden. Op pagina 30
vindt u aanwijzingen voor een goede plaatsing van de kabels.
Om kwetsuren als gevolg van elektrische schokken te voorkomen moeten de mogelijkheden voor een te hoge contactspanning worden uitgesloten. Dit geldt met name wanneer de netstekker beschadigd raakt, wanneer er ontoelaatbare en te hoge
lekstroom optreedt of wanneer er vocht in het motorhuis is binnengedrongen, bijvoorbeeld door onvoorzichtige reiniging. Deze
beschadigingen kunnen leiden tot storingen in de bediening, als
gevolg waarvan onderdelen van het bed onvoorspelbare bewegingen kunnen vertonen, wat weer kan leiden tot een verhoogd
risico van verwondingen voor patiënt en gebruiker.

5. De aandrijving

* Veiligheidstip

De gezondheidsbedden van Hermann Bock zijn allemaal uitgerust met aandrijfsystemen van de firma OKIN. Als toonaangevende fabrikant van verstelsystemen beschikt OKIN over
het prestatievermogen en de knowhow die voor onze gezondheidsbedden noodzakelijk zijn. Dankzij de synergie van dit ideale samenwerkingsverband kunnen medische hulpmiddelen van
een ongekende kwaliteit worden geproduceerd.
5.1 OKIMAT-aandrijvingssystemen
De dubbele aandrijving OKIMAT voor een traploze ligvlakverstelling en de lineaire aandrijving OKIDRIVE voor de hoogteverstelling van het hefonderstel bestaan elk uit vier hoofdcomponenten:
– behuizing
– motor
– loopwerk
– spil met moer
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Het is verboden de onderdelen van de aandrijving
te openen! Het verhelpen
van storingen of het verwisselen van elektrische
onderdelen mag uitsluitend door daartoe bevoegde monteurs worden
uitgevoerd. Aanwijzingen
voor montage en demontage vindt u in de brochure ‘Uitrusten met bock’,
deel II: ‘Instructies voor
elektriciens’.

De behuizing van de dubbelaandrijving OKIMAT en de lineaire
aandrijving OKIDRIVE waarborgen een duurzame werking van
alle onderdelen. De speciale constructie berust op twee krachtabsorberende behuizingskappen. De gepatenteerde opbouw
van de behuizing vormt door de gedetailleerde binnenconstructie een belangrijke voorwaarde voor een precieze opname van
de aandrijftechniek. Er komt geen geprefabriceerde onderdelengroep aan te pas. De OKIMAT-behuizing onderscheidt zich door
een bijzonder eenvoudige montage en demontage en een comfortabele ruimte voor het inbouwen van de accu en elektronica
onder het sterke klapdeksel. De OKIMAT kan in combinatie met
andere OKIN-bedieningselementen worden gebruikt en beschikt
over een stroomverbreker in de netstekker en een noodverlagingsmechaniek. Het geluidsniveau kan bij gebruik van OKINaandrijvingen meer dan 65 dB(A) bedragen.
5.2 De stroomverbreker
De in de netstekker geïntegreerde OKIN-stroomverbreker biedt
behalve veel veiligheid ook praktische voordelen. Wanneer het
bed door de stroomverbreker van het elektriciteitsnet is afgesloten, is het vrij van magnetische en elektrische wisselstroomvelden. De stroomverbreker werkt zonder netspanning en heeft
voor de stand-bypositie geen extra transformator nodig. Een verbroken aandrijving verbruikt geen stroom en de schakelgeluiden
in het relais geven de juiste bediening aan. De stroomverbreker
is uiteraard compatibel met hogere stroomverbrekers.
De OKIN-stroomverbreker in de netstekker wordt geactiveerd
door op een knop van handbediening te drukken. Een met gelijkstroom geladen condensator in de aandrijving voert stroom
naar het tweepolige relais in de stroomverbreker en schakelt
de transformator in de aandrijving in. Daarbij wordt de condensator opnieuw opgeladen, waarna hij klaar is voor de volgende
handeling. Iedere keer dat de handbedieningsknop wordt losgelaten, schakelt het relais in de stroomverbreker het elektriciteitsnet tweepolig af. Het uitvoeren van deze functie is aan het
relais te horen.
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De in serie geplaatste 9-voltbatterij voor het noodverlagingsmechaniek voedt zo nodig de condensator van de stroomverbreker,
wanneer deze lange tijd niet is gebruikt en daardoor geen spanning meer heeft. Mocht zowel de condensator als de 9-voltbatterij opgebruikt zijn, dan is een druk op de groene knop genoeg
om de stroomverbreker weer normaal te laten functioneren.
Iedere keer dat het bed buiten gebruik wordt gesteld, moet het
contact met de 9-voltbatterij worden losgemaakt door de stekker uit het stopcontact te halen.

> Bocks toptip
De 9-voltbatterijen in de
bediening moeten eens
per jaar worden getest en
indien nodig worden vervangen. Verder moeten
geregeld zichtcontroles
worden uitgevoerd.

Stroomverbreker gesloten en open

9-V-blokbatterij voor de nooddaling
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* Veiligheidstip
Gebruik voor de verdere
uitrusting van uw gezondheidsbed uit veiligheidsoverwegingen uitsluitend originele accessoires van Hermann Bock, die behoren bij
het betreffende bedmodel.
Een volledig overzicht van
de accessoires en extra‘s
voor uw bed is te vinden op
een apart specificatieblad.
Hermann Bock draagt geen
verantwoordelijkheid voor
ongevallen, schade en
gevaarlijke situaties die zijn
ontstaan door het gebruik
van accessoires van derden!

> Bocks toptip
U kunt het monteren van de
bedverlengingen uiteraard
ook aan uw dealer overlaten.
Hermann Bock beveelt in
beginsel aan om matrassen
en overtrekken van vlamvertragend materiaal die
voldoen aan DIN EN 597 te
gebruiken.

6. Accessoires
Om elk gezondheidsbed nog preciezer op de individuele behoefte van patiënten af te stemmen, biedt Hermann Bock praktische
accessoires aan die ook nog eens de mobiliteit bevorderen. De
montage van deze accessoires kan snel en gemakkelijk worden uitgevoerd, dankzij de reeds aanwezige bevestigingspunten
op het bed. Uiteraard voldoen ook alle onderdelen van de extra
accessoires aan bocks speciale kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Ook lange mensen kunnen van het comfort en de functionaliteit
genieten doordat de bedden kunnen worden verlengd tot 220
cm. Naast de basisuitrusting voor ieder bed bestaat er een uitgebreid aanbod van extra accessoires. Deze extra’s zijn afhankelijk van het model bed en aangepast aan de speciale functies van
het betreffende model en aan de ruimte waarin het is geplaatst.
Het aanbod varieert van technische onderdelen via matrassen
tot partnerbedden. Een breed spectrum aan houten afwerkingen en kleurvarianten bieden een enorme keuzevrijheid en zorgen ervoor dat elk gezondheidsbed harmonisch in het bestaande
meubilair kan worden ingepast.
6.1 Afwijkende maten
Afwijkende maten zijn een vast onderdeel van Hermann Bocks
productie.
Ook voor patiënten met een afwijkende lichaamsbouw is een
optimaal ligcomfort van belang, en dat kan alleen worden bereikt
door het maken van afwijkende maatproducten. Hermann Bock
biedt met zijn producten voor afwijkende maten de mogelijkheid
om elk gezondheidsbed aan de individuele lichamelijke kenmerken van de patiënt aan te passen. Vanaf een lichaamslengte van
190 cm beveelt Hermann Bock het gebruik van een bedverlenging aan, waarmee het bed tot een lengte van 220 cm kan worden vergroot. Zo kunnen ook lange mensen genieten van alle
comfort en functionaliteiten die Hermann Bock te bieden heeft.
In de brochure over Bocks bijzondere beddenprogramma, ‚Bock
werkt - bijzonder goed‘, vindt u meer informatie over afwijkende
maten en speciale functies.
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6.2. Montage - Bedverlengingen
Voor het verlengen van het ligvlak zijn de volgende onderdelen
leverbaar:
–

2 adapterstukken voor het linker- en rechtervoeteneind

–

1 draadbeugel voor het voeteneind

–

1 set zijhekken

–

bevestigingsmateriaal

De eenvoudige montage werkt als volgt:
1. Haal de matras van het ligvlak.
2. Verwijder het voeteneind.
3. Steek de adapterstukken aan het voeteneinde in het ligvlakraamwerk en schroef deze vast.
4. Steek de draadbeugel in het raamwerk, boor gaatjes
met een diameter van 4,2 mm en schroef de beugel
vast.
5. Schuif het voeteneind uit tot vlak voor de ontgrendelingsknop.
6. LET GOED OP het opschrift onder en boven de eindkapjes van de zijhekken; deze mogen niet worden verwisseld.
7. Vervolgens hangt u de zijhekken in de voorgemonteerde
metaalgeleiders en zet u deze vast.
8. Druk de ontgrendelingsknop naar binnen en schuif het
voeteneind in, tot het in de daarvoor bestemde boorgat
vast komt te zitten.
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> Bocks toptip
Bij het toepassen van accessoires aan het bed of bij
gebruik van medische apparaten, bijv. infuushouders
in de directe omgeving van
het verpleegbed dient men
er goed op te letten dat tijdens het verstellen van rugof beendeel geen letsel bij
de patiënt kan ontstaan.

6.3 Montage - Accessoires
De volgende standaardaccessoires kunnen met elke model bed
van Hermann Bock worden gecombineerd:

Opstabeugel, 3,0 kg
Leveromvang: 1 st. opstabeugel met houder

Opsteekbaar zijhek, 3,8 kg (afb. 1)
Geleverd met: 2 zijhekken, schroeven
–

Haal de bevestigingsschroeven los van het zijhek, steek
het zijhek op zijn plaats, plaats deze in het midden en
draai de schroeven aan.

Papegaai met triangelhandgreep, 6,5 kg (afb. 2)
De veilige bedrijfsbelasting van de papegaai bedraagt max. 75
kg.
Geleverd met: 1 papegaai met bevestigingshaak, 1 triangel
–

Steek de papegaai in de daarvoor bestemde buis en zet
deze vast; hang de triangel aan de bevestigingsring.

–

De in hoogte verstelbare triangelhandgreep dient, gemeten vanaf de bovenkant van de matras (matrashoogte
100 mm en 120 mm) tot aan de onderkant van het horizontale deel van de greep, op een afstand van <= 550
mm tot >= 700 mm te hangen.

Afb. 1

Polstering voor zijhek, 1,4 kg (afb. 3)
Geleverd met: 1 hoes, 1 bekledingskussen
–

Open de ritssluiting van de hoes en trek deze van
bovenaf over het zijhek.

–

Schuif de schuimplastic bekleding vanaf de binnenkant
van het bed in de hoes en trek de ritssluiting dicht.

–

De vier schroeven op de houder losdraaien.

–

De platen van de houder op de dwarsbalk leggen en
vastschroeven.

–

De opstabeugel in de houder schuiven en in de gewenste positie plaatsen en stevig vastschroeven.

Afb. 2

Afb. 3

Planchet, 4,0 kg (afb. 4)
Geleverd met: 1 planchet
–

Het planchet wordt op het zijhek gelegd en door twee
afstandhouders op zijn plaats gehouden.
Afb. 4
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* Veiligheidstip
Zorg bij het gebruik van
de accessoires op of van
medisch noodzakelijke
apparatuur (zoals infuushouders) in de directe
omgeving van het bed dat
de patiënt bij het verstellen
van rug- en beensteun geen
kneuzingen of schaafwonden oploopt.

Urinefles/zakhouder, 1,2 kg
Geleverd met: 1 c-profiel, 1 urinefles/zakhouder, schroeven
–

Houd het c-profiel midden onder de lange buis van het
ligvlak vast, markeer de boorgaatjes, boor openingen
met een diameter van 4,2 mm en bevestig het profiel
met de meegeleverde schroeven.

–

Zorg ervoor dat één kant van het c-profiel direct tegen
de dwarsverbinding van het voeteneinde ligt.

Universele zwanenhalsklem, (0,6 kg)
Geleverd met: 1 klem, 1 zwanenhals, 1 bevestigingsring

6.5 Speciale matras ripocare
De doeltreffendheid van het Anti-Dekubitus-systeem ripolux
wordt in combinatie met de speciaal voor dit systeem ontwikkelde matras ripocare nog verhoogd. De matras neemt de drukverdeling van de onderliggende veren door haar ontwerp exact
op. ripocare verbindt verschillende schuimstoffen in een sandwichprocédé en is uitermate lucht doorlatend. De onderste dragerlaag van ripocare heeft een dichtheid van 35 kg/m3 en een
stuikhardheid van 4,5. De bovenste laag koud schuim heeft een
dichtheid van 40 kg/m3 en een stuikhardheid van 3,1. De speciale matras is 10 cm hoog en als standaard maat 90 x 198 cm en
in alle speciale maten verkrijgbaar.

Deze universele klem is een speciale houder die de beweeglijkheid van het basiselement vergroot en die het mogelijk maakt
de modulaire accessoires flexibel te positioneren. Naar keuze
kunnen kokers, urinefleshouders, infuussystemen of een lamp
afzonderlijk of gezamenlijk worden bevestigd. Bovendien kan de
universele zwanenhalsklem geheel naar wens op het zijhek worden geplaatst.
–

> Bocks toptip
De service hotline van Hermann Bock geeft u graag
advies over de optimale
matras bij ons ripolux-systeem.
Hotline-Nr. 0180.5262500

De zwanenhals wordt op de bovenkant van het zijhek
geklemd en vastgezet met de bevestigingsring.

6.4 Matrassen
In principe kunnen op de gezondheidsbedden van Hermann
Bock alle schuim- en latexmatrassen worden gebruikt, zolang
deze een dichtheid van minimaal 35 kg/m3 hebben en niet hoger
zijn dan 10 tot maximaal 12 cm, bij een omvang van 90 x 190
cm, 100 x 190 cm, 90 x 200 cm en 100 x 200 cm. Bij een hoger
matras moet een opsteekzijhek worden gebruikt. Deze zijn apart
verkrijgbaar. Bij schuimmatrassen is het raadzaam om insnijdingen of inkervingen te maken, zodat ze op het ligvlak passen.
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Let op!: Het bed is niet voorzien van een speciale aansluitmogelijkheid om potentiaalverschillen te voorkomen. De gebruiker
is verantwoordelijk om er op te letten dat de combinatie van
de apparaten voldoet aan de Europese norm gesteld in DIN EN
60601-1-1.

Afb.: eloflex met eendelig zijhek

# Technische gegevens
> eloflex
Totaalgewicht:
85 kg
Afmetingen ligvlak:
90 x 200 cm
Buitenafmetingen:
103,1 x 214 cm
Veilige bedrijfsbelasting:
170 kg
Max. persoonsgewicht:
135 kg
Hoogtebereik:
39,5 - 80 cm
Rolle:
ø10 cm
max. verstelhoek t.o.v.
horizontaal:
hoofdeinde 70°
voeteneinde 20°
Hoogte zijhek:
36 cm
Afwijkende lengte:
tot 220 cm
geluid niveau:
< 65 dB(A)
Afwijkende breedte niet
mogelijk!

7. Opbouw en bediening
7.1 Doel en toepassing
Het eloflex is speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen die
het dagelijks gebruik in de thuiszorg aan dit soort bedden stelt.
Het biedt aan zorgbehoevende zieke, zwakke en gehandicapte mensen een bijzonder gerieflijke omgeving en comfortabele
omstandigheden en ondersteunen zo een optimale verpleging.
> eloflex is niet geschikt voor gebruik in ziekenhuizen.
> eloflex is geschikt voor het vervoer van patiënten. Het
kan met patiënt en al worden verreden. Zet ter voorbereiding de wielen vast en stel het ligvlak horizontaal op
de onderste stand. Ontgrendel de wielen en verrijd het
bed.

7.2 Bijzondere kenmerken
eloflex wordt gekenmerkt door een bijzonder robuuste functionaliteit en de eenvoudige montage dankzij het kliksysteem.
Het ligvlak van de eloflex kan desgewenst in een drie- of vierdelige uitvoering worden geleverd. De elektrische verstelling van
het rugdeel wordt bij de eloflex 3 bediend via de handschakelaar,
terwijl het beengedeelte handmatig wordt bediend. Het beengedeelte wordt met een handgreep aan de matrasbeugel gezet en
heeft een trapverstelling in vijf standen. De elektrische verstelling van het rug- en beengedeelte geschiedt bij de eloflex 4 met
een automatische drievoudige functie.
Het gezondheidsbed kan op de handschakelaar een extra functie voor de Trendelenburgpositie worden geïnstalleerd. Om deze
positie mogelijk te maken, zijn de bedden met deze speciale
functie uitgerust met een blokkeervoorziening.

> Bocks toptip
Bock ondersteunt u in uw
werkzaamheden met een
onderhoudshandleiding in
de vorm van een controlelijst voor VDE 0751-1 (zie
de veiligheidsleidraad).
Deze is speciaal gemaakt
voor de noodzakelijke veiligheidscontroles. Dat
spaart tijd en u weet zeker
dat u de controles grondig uitvoert. Vanaf pagina
22 kunt u lezen wat bock u
in het kader van de veiligheidscontroles nog meer
kan bieden.

7.3 eloflex in afzonderlijke onderdelen
De gezondheidsbed eloflex 3 en 4 van Hermann Bock word als
volgt geleverd:
Ligvlak met motor
Houten zijhek
Hoofd- c.q. voeteneinde
Papegaai met triangelhandgreep

1
4
2
1

stuk
stuks
stuks
stuk

Gewicht van demonteerbare delen – eloflex:
Hoofd-/voeteneinde
16,5 kg/stuk
Ligvlak, deelbaar
18 kg/stuk
Zijhek
12 kg/set

> eloflex is geschikt voor zorgbehoevende personen vanaf
twaalf jaar en met een minimumlengte van 150 cm.
Bewaar het transport- en
opslagsysteem voor later
gebruik.

> eloflex is niet geschikt om te worden aangesloten op
elektrische medische apparatuur met netvoeding waarvan onderdelen zijn ingebracht in natuurlijke of kunstmatige lichaamsopeningen. Evenmin mogen op patiënten
in dit bed elektrische medische behandelingen worden
uitgevoerd.

32

33

7.4 eloflex gebruiksklaar maken
Verwijder alle verpakkingsresten voordat u verdergaat met de
montage.

6. Vervolgens hangt u de zijhekken in de voorgemonteerde
metaalgeleiders en zet u deze vast.

1. Verwijder de twee schroeven waarmee het ligvlak op
het draagsysteem is bevestigd.
2. Haal beide ligvlakken uit de transporthouder, steek ze in
elkaar en schroef ze met de eerder verwijderde schroeven aan beide zijden vast met een inbussleutel. Hang de
motor op zijn plaats en sluit het motorhuis.
Ingebouwde ligvlakmotor
eloflex 3

Montage van de zijhekken
7. Druk de ontgrendelingsknop naar binnen en schuif het
tweede eindpaneel in, tot het in het daarvoor bestemde
boorgat vast komt te zitten.

3. Schuif een eindpaneel aan één kant helemaal op het
bed. De ontgrendelingsknop moet daarbij in het boorgat
van het ligvlak vallen.
4. Schuif het tweede eindpaneel uit tot vlak voor de ontgrendelingsknop.
5. LET GOED OP het opschrift onder en boven op de eindkapjes van de zijhekken; deze mogen niet worden verwisseld.

8. Het netsnoer moet met trekontlasting van de kabel
worden vastgeschroefd op het verbindingsstuk van het
ligvlak. Sluit de netstekker aan.
9. Bepaal de optimale positie van het snoer door na de
opbouw en voor ingebruikname van het bed het hele
verstelbereik van het ligvlak af te gaan. Het verstelbereik moet zonder obstakel doorlopen kunnen worden.
Het netsnoer moet daarbij buiten het bed blijven en de
handschakelaar vrijlaten.
eloflex en valeo.flex zijn nu klaar voor gebruik!
Bij de eloflex 3 wordt het beengedeelte versteld door het voeteneinde bij het ligvlak handmatig in en uit te schuiven. Pas op
dat er geen handen en vingers tussen de onderdelen van het raster terechtkomen. Laat de uitvoering van deze instellingen over
aan bevoegde monteurs.
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7.5 Bediening
De elektrische verstelfuncties worden bediend middels de handschakelaar. De volgende functies kunnen met de bijbehorende
knoppen van de handschakelaar worden bediend:

De handschakelaar beschikt verder over een geïntegreerde blokkeervoorziening, die met de bijbehorende sleutel kan worden
geactiveerd en gedeactiveerd. U kunt de elektrische functionaliteit volledig blokkeren door de sleutel in het blokkeerslot aan de
achterzijde te steken en te draaien; hiermee wordt de blokkeerfunctie in- of uitgeschakeld.
Schakelstand 1
Handschakelaar geactiveerd
Schakelstand 2
Handschakelaar gedeactiveerd
Schakelstand 3 en 4 zijn instellingen voor veiligheidscontroles:
meer instructies vindt u in de veiligheidsleidraad.

De handbediening van bock
Handschakelaar eloflex 3
Knop
Knop
Knop
Knop

1
2
5
6

Hoofdeinde omhoog
Hoofdeinde omlaag
Ligvlak omhoog
Ligvlak omlaag
sleutel voor de blokkeervoorziening

Knop 3 en 4 worden bij de eloflex 3 niet gebruikt, omdat het
beengedeelte handmatig wordt bediend.
Handschakelaar eloflex
Knop 1
Knop 2
Knop 3
Knop 4
Knop 5
Knop 6
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Hoofdeinde omhoog
Hoofdeinde omlaag
Voeteneinde omhoog
Voeteneinde omlaag
Ligvlak omhoog
Ligvlak omlaag

7.6 Demontage
Trek vóór het demonteren de netstekker uit het stopcontact.
Het demonteren van de eloflex en de valeo.flex geschiedt in de
omgekeerde volgorde van de montage.
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* Veiligheidstip
Probeer problemen met de
elektrische uitrusting nooit zelf te verhelpen. Dit kan
tot levensgevaarlijke situaties leiden! Neem hiertoe
contact op met uw dealer
of een erkende elektricien
die zich bij het oplossen van
dergelijke problemen houdt
aan de geldende branchevoorwaarden en veiligheidsvoorschriften.
Bij elk hernieuwd gebruik
moet het bed worden gereinigd en gedesinfecteerd.
Daarnaast moet een visuele controle op eventuele mechanische beschadigingen worden uitgevoerd.
Zie de veiligheidsleidraad
‘Gegarandeerd Bock’ op
pagina 26-30 (de controlelijsten) voor nadere instructies.

7.7 Verplaatsing van het bed
Neem de volgende veiligheidsinstructies in acht wanneer u het
bed naar een andere plek verplaatst:
–

Trek voordat u het bed verplaatst de netstekker uit het
stopcontact en hang het snoer aan de hanger aan het
houten zijhek, zodat de netstekker niet van het bed af
valt of wordt overreden. Let op dat het snoer niet over
de vloer sleept.

–

Verbreek de stekkerverbinding van het 9-voltbatterijblok.
Sluit de stekker opnieuw aan op de OKIMAT wanneer u
het bed weer in gebruik neemt.

–

Breng het ligvlak in de laagste stand.

–

Trek vóór het wegrijden de netstekker uit het stopcontact en zorg dat deze niet van het bed kan vallen of door
het bed kan worden overreden.

–

Controleer de netstekker, voordat u deze opnieuw aansluit, visueel op beschadigingen (geknikte, platgedrukte,
geschaaf de delen, blanke draden).

–

Leg de netstekker zodanig neer dat deze bij de bediening van het bed niet kan worden meegetrokken, overreden of anderszins door de bewegende delen van het
bed in de knel komt. Sluit de netstekker opnieuw aan.

–

Hang de netstekker bij het verplaatsen van het bed aan
de hanger aan het houten zijhek. Let op dat het snoer
niet over de vloer sleept.

7.9 Instructies voor het gebruik
Blokkeer de wielen om het bed op zijn plaats te houden. Trap
daartoe de voetpedaal van de rem van elk afzonderlijk wiel naar
beneden.
Het geïntegreerde zijhek moet indien nodig zo hoog worden
opgetrokken dat beide uiteinden worden ingesloten. Til het zijhek licht omhoog en beweeg de ontgrendelingsknop naar buiten
om het zijhek te laten zakken.
Ongeacht de hardheid van de gebruikte matrassen mag de hoogte, gemeten van de bovenkant van het zijhek tot de matras, zonder samendrukken niet onder de minimumwaarde van 22 cm uitkomen (daarbij kan een derde zijhek worden gebruikt).
Remsyteem
7.10 Verwijdering van afval
De afzonderlijke onderdelen van kunststof, metaal en hout zijn
geschikt voor recycling en kunnen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, voor hergebruik worden afgevoerd.

7.8 Opslagcondities
–

0° C t/m 40° C

–

Luchtvochtigheid 20% - 80%

– Luchtdruk tussen 700 en 1060 hPa
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* Veiligheidstip
Probeer problemen met de
elektrische uitrusting nooit zelf te verhelpen. Dit kan
tot levensgevaarlijke situaties leiden! Neem hiertoe
contact op met uw dealer
of een erkende elektricien
die zich bij het oplossen van
dergelijke problemen houdt
aan de geldende branchevoorwaarden en veiligheidsvoorschriften.

7.11 Problemen oplossen
In dit overzicht kunt u nagaan welke problemen u zelf eenvoudig
kunt testen en oplossen en voor welke storingen u in ieder geval
een monteur moet raadplegen.

Bij elk hernieuwd gebruik
moet het bed worden gereinigd en gedesinfecteerd.
Daarnaast moet een visuele controle op eventuele
mechanische beschadigingen worden uitgevoerd. Zie
de ‚veiligheidsleidraad‘.
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8.1 Veiligheidsrichtlijnen voor elektrisch aangedreven bedsystemen
De tien veiligheidsgaranties gelden voor alle ziekenhuis- en revalidatiebedden van Bock. Dit betekent dat u kunt rekenen op een
lange levensduur en lage bedrijfs- en vervolgkosten.
> Bocks topnorm
Gebruik van versterkte netsnoeren (EPR-kabel of een
kabel van vergelijkbare kwaliteit).
> Bocks topnorm
Sufficient prevention of buckling and adequate strain
relief on connections between drive units and mains
connectors (Afb. 1).

Afb. 1

> Bocks topnorm
Zowel het netsnoer als de elektrische verbindingskabels
tussen de onderdelen van het aandrijfsysteem moeten
zodanig worden gelegd dat mechanische beschadigingen zoveel mogelijk worden voorkomen (Afb. 2).
> Bocks topnorm
> Bocks toptip
De kwaliteitsgarantie van
Hermann Bock houdt in
dat elk afzonderlijk gezondheidsbed na de productie
in de fabriek wordt onderworpen aan een uitgebreide controle van de functionaliteit. Vervolgens krijgt de
door de leverancier belaste persoon bij aflevering
instructies voor een juiste
behandeling van het bed.
Daarnaast biedt Hermann
Bock zijn leveranciers altijd de mogelijkheid om zich
bij Bock zelf te laten scholen in een passend en veilig
gebruik van elektrische verpleegbedden.

8. Veiligheidsleidraad
Toetsing van veiligheid in het algemeen
De veiligheidsnormen van elektrisch aangedreven verpleegbedden worden door Europese normen geregeld.
Verder is de fabrikant gebonden aan de strenge voorwaarden van
het districtsbestuur, dat de wet inzake medische hulpmiddelen
ten uitvoer legt op basis van de aanbevelingen van het Duitse
‘Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte’ (BfArM)
op het gebied van veiligheid.De handhaving van de hoge veiligheidsnormen wordt gewaarborgd door voortdurende inspecties
door de Duitse technische keuringsdienst TÜV.
Bocks topnorm voor veiligheid
De gezondheidsbedden van Hermann Bock voldoen aan alle
wettelijke bepalingen en aanbevelingen, maar dat is geen doel
op zich; veiligheid en bescherming van de patiënt staan altijd
voorop. Aan de hand van ongevalanalyses, marktonderzoek en
ervaringen in de praktijk ontwikkelt onze eigen onderzoeks- en
veiligheidsafdeling aanvullende preventieve veiligheidsmaatregelen. De gezondheidsbedden van Hermann Bock voldoen dan
ook al lange tijd aan een eigen, toonaangevende veiligheidsnorm
die verder gaat dan wat wettelijk is vereist: Bocks topnorm.
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De kabel mag bij het verplaatsen van het bed niet in
contact met de vloer komen (Afb. 3).
> Bocks topnorm
In de gebruikershandleiding moeten aanwijzingen staan
die de mechanische belasting van het netsnoer tijdens
het gebruik moeten voorkomen.

Afb. 2

> Bocks topnorm
De gebruikershandleiding dient tevens de aanwijzing
te bevatten dat de netsnoeren regelmatig over korte
afstanden visueel moeten worden gecontroleerd op
mechanische beschadigingen, zeker wanneer deze
mechanisch zijn belast.
> Bocks topnorm
Bescherming van het aandrijfsysteem tegen vochtigheid. Bij oudere bedden dient er minimaal gewaarborgd
te zijn dat vloeistoffen niet vanaf boven de motorbehuizing in kunnen komen.
Afb. 3
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Belangrijke veiligheidseisen voor alle gezondheidsbedden:
> Het volledige aandrijfsysteem inclusief handbediening
moet beschermd zijn tegen spatwater (beschermingsgraad IPX4, afb. 4).
> Bescherming tegen knikken, trekontlasting op het bed
en hoogwaardige stroomkabels.
> De afstand tussen de zijhekken moeten ook onder uitoefening van duw- en trekkracht ≤12 cm zijn.
> Alle aandrijvingen worden geleverd met een stroomverbreker met ingebouwde zekering in de stekker. Deze
zekering reageert onmiddellijk op eventuele schade in
het netsnoer en onderbreekt de stroom bij de contactdoos. Tegelijkertijd zorgt het noodverlagingsmechaniek
voor een veilige positionering van de patiënt. Een hoogwaardig en sterk spiraalsnoer biedt bescherming tegen
beschadiging van de stroomaansluitingen.

Afb. 4

8.2 Onze tien veiligheidsgaranties

* Veiligheidstip

Bocks topgarantie 1: Stroomverbreker
De stroomverbreker zorgt ervoor dat er alleen stroom wordt toegevoerd wanneer de handbediening wordt gebruikt. In alle andere gevallen wordt de stroomtoevoer voor de aandrijving bij de
stekker onderbroken. De aandrijving bevindt zich in dezelfde toestand als wanneer de stekker uit het stopcontact is getrokken.
Bocks topgarantie 2: Primaire zekering
De primaire zekering werkt als een tweede veiligheidsgarantie
en bevindt zich direct in de netstekker en niet in de ligvlakmotor.
Deze plaatsing biedt een groot voordeel voor de veiligheid: het
bed wordt zelfs bij de kleinste onregelmatigheden van de stroom
afgesneden, zodat beschadigingen van de netkabel geen gevaarlijke situaties opleveren.
> Veiligheidsvoordeel 1: Mocht de spiraalnetkabel beschadigd raken, dan vindt er alleen kortsluiting plaats in
de korte tijd dat de handbediening wordt gebruikt, en
alleen wanneer fase- en nuldraad zijn aangesloten. De
primaire zekering in de netstekker reageert onmiddellijk
op beschadigingen van de netkabel en sluit de stroom af
zodra de nominale spanning wordt overschreden.
> Veiligheidsvoordeel 2: Ondanks de stroomverbreker
moet u bij ingebruikname van het bed direct over netspanning kunnen beschikken. Mocht een van de stuurdraden in de netkabel beschadigd zijn, dan wordt de
stroomtoevoer naar de motor automatisch onderbroken.

Bocks topgarantie 3: Secundaire zekering/polyswitch-zekering
De secundaire zekering reageert onmiddellijk op kortsluiting in
het secundaire circuit (24 V). De stroomtoevoer naar de aandrijving wordt daarmee meteen onderbroken. Ook bij eventuele
kortsluiting of overbelasting in het stroomcircuit zorgt de secundaire zekering ervoor dat de stroom van de aandrijving wordt uitgeschakeld. Na voldoende afkoeling wordt de aandrijving door
de polyswitch weer ingeschakeld.
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Bij elk hernieuwd gebruik moet het bed worden
gereinigd en gedesinfecteerd. Daarnaast moet een
visuele controle op eventuele mechanische beschadigingen worden uitgevoerd.

Bocks topgarantie 4: Thermische zekering
Wanneer de elektrische weerstand bij kortsluiting nog niet laag
genoeg is, dan wordt de stroom mogelijk niet automatisch door
de stroomverbreker uitgeschakeld. Omdat de aandrijving dan
niet of zeer traag werkt, duurt het verstellen aanzienlijk langer.
De handbediening wordt daardoor langer gebruikt en de aandrijving blijft langer met de netspanning verbonden. Het gevolg is
dat de transformator zwaar wordt belast. Bij een temperatuur
van 130°C reageert de thermische zekering van de transformator en wordt de stroomtoevoer van de aandrijving onderbroken.
In dat geval moet de aandrijving door de fabrikant of de leverancier worden nagekeken en moet de transformator worden vervangen.
Bocks topgarantie 5: Blokkeervoorziening voor alle functies
van de handbediening
De afsluitbare handbediening is uitgerust met een geïntegreerde
blokkeervoorziening waarmee de gebruiker door middel van een
sleutel de handbediening volledig kan blokkeren. U kunt de elektrische functionaliteit volledig blokkeren door de sleutel in het
blokkeerslot aan de achterzijde te steken en te draaien; hiermee
wordt de blokkeerfunctie inof uitgeschakeld. Alle gezondheidsbedden met horizontale gemotoriseerde verstelling zijn uitgerust
met een centrale blokkeervoorziening voor de handbediening.

Bocks topgarantie 6: Blokkeervoorziening voor afzonderlijke
functies
Ter voorkoming van lichamelijk letsel zijn alle speciale bedden
van Bock en de modellen met de ‘ Trendelenburg’ uitgerust met
een extra blokkeervoorziening voor afzonderlijke functies.
Bocks topgarantie 7: Speciale spiraalnetkabel
Deze speciale netkabel heeft vanwege de stroomverbreker vier
draden in plaats van twee. De isolatiemantel is beduidend dikker
dan bij traditionele netkabels. De ronde kabel is gedraaid in een
spiraal, wat de stabiliteit van de kabel aanmerkelijk vergroot.
> Veiligheidsvoordeel 1: De kabel kan bijna niet worden
overreden door de wielen van het bed, omdat het bed
nauwelijks over een spiraalkabel kan rijden en deze eerder voor zich uit zou schuiven.
> Veiligheidsvoordeel 2: Dankzij de spiraalvorm kan de
kabel ver worden uitgerekt. Dit voorkomt dat de netstekker onverhoeds uit het stopcontact wordt getrokken.
> Veiligheidsvoordeel 3: De spiraalvorm geeft de kabel
een stabiele strakheid, waardoor deze goed in de transporthouder blijft hangen.
Bocks topgarantie 8: Trekontlasting aan netkabel en knikbescherming
Door de trekontlasting in de aandrijvingskast kan de netkabel
niet uit de kast worden getrokken. De extra trekontlasting op
het bed is zodanig uitgevoerd dat de kabel het onderstel bij het
uiteinde verlaat. Op die manier komt de kabel, wanneer deze op
de juiste manier van het bed naar het stopcontact wordt geleid,
niet in aanraking met de bewegende delen van het bed (zie ook
de afbeelding op pagina 2/3).
Bocks topgarantie 9: Afsluitbare handbediening, voor een
feilloos gebruik
De blokkeerinrichting in de afsluitbare handbediening wordt
geactiveerd door twee ingebouwde schakelaars. Wanner een
van die schakelfuncties uitvalt, zorgt de tweede schakelaar voor
een betrouwbare en veilige werking van de blokkeervoorziening.
Voor het testen van de afzonderlijke schakelaars in het kader van
de veiligheidscontrole is de blokkeervoorziening uitgerust met
twee testinstellingen.
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> Bocks toptip
Uw dealer geeft graag en
deskundig antwoord op al
uw vragen over de veiligheid van de gezondheidsbedden van Hermann Bock
en onze cursussen voor de
veiligheidscontrole en geeft
praktisch advies bij eventuele problemen met het
gebruik van elektrisch aangedreven bedden. Uw dealer is op werkdagen van 9
uur ’s morgens tot 4 uur ’s
middags bereikbaar.
De leverancier is ervoor verantwoordelijk dat het gebruik van de blokkeervoorziening wordt afgestemd op de
specifieke lichamelijke en
psychische gesteldheid van
iedere patiënt.

Bocks topgarantie 10: Vochtbescherming
De kast van de aandrijving voldoet dankzij de messing-engroefconstructie aan beschermingsgraad IPX4 en is met een siliconenkit spatwaterdicht gemaakt. In het onwaarschijnlijke geval
dat er ergens toch vocht binnendringt, wordt door de weldoordachte inwendige constructie van de elektrische onderdelen
in het bovenste deel van de kast voorkomen dat deze met het
vocht in aanraking komen. Het vocht loopt vanzelf naar beneden
en verlaat de aandrijving zonder schade aan te richten aan de
elektrische onderdelen.

8.3 Veiligheidscontroles met service
Veiligheidscontroles vormen een bijdrage aan de instandhouding
van het hoogst mogelijke veiligheidsniveau en zijn daarmee een
belangrijke beschermingsmaatregel. Medischtechnische apparatuur moet binnen de door de fabrikant vastgestelde termijn en
volgens de algemeen erkende regelen der techniek regelmatig
op veiligheid worden gecontroleerd. De uit oogpunt van veiligheid noodzakelijke beschermingsmaatregelen botsen met de
verschillende eisen en aanspraken van de dagelijkse praktijk en
kunnen bovendien blootstaan aan slijtageverschijnselen. Teneinde gevaarlijke situaties zoveel mogelijk uit te sluiten, is het dringend noodzakelijk om consequent vast te houden aan de termijnen voor de veiligheidscontroles volgens MPBetreibV. De fabrikant heeft geen invloed op de mate waarin de leverancier van
elektrische bedden zich aan de voorschriften houdt. Om het u
makkelijker te maken bij het treffen van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en om tijd te besparen, biedt Bock u een aantal diensten aandrenden Service-Leistungen.
Mag de veiligheidscontrole alleen worden uitgevoerd door personen die op grond van hun opleiding, kennis en praktijkervaring
borg kunnen staan voor een passende uitvoering van de veiligheidscontrole; die met betrekking tot de controleactiviteiten
geen verdere instructies nodig hebben, en die over de benodigde meet- en controleapparatuur beschikken. Mocht van de kant
van de gebruiker niemand in aanmerking komen om de veiligheidscontrole uit te voeren of daartoe opdracht krijgen, dan kan
de Bock-dealer de veiligheidscontrole met inachtneming van de
betreffende onderhoudstermijnen tegen een meerprijs overnemen.
De gebruiker blijft echter verplicht om visuele en functionele
controles volgens de voorschriften regelmatig en vóór ieder
gebruik door een nieuwe patiënt uit te voeren. Voor een zelfstandige uitvoering van deze controles biedt deze veiligheidsleidraad
een controlelijst. Gebruikers kunnen zo functionele controles
verrichten. De controlelijst waarborgt dat alle veiligheidsgerelateerde details in de controle worden betrokken.
Hermann Bock raadt aan om ieder jaar en zowel voor als na
elk hernieuwd gebruik van het bed een controle uit te voeren.
U wordt verzocht deze controlelijsten te kopiëren voor herhalingscontroles. De controlelijst fungeert als onderhoudsprotocol
en moet overeenkomstig de eisen van de veiligheidscontrole
zorgvuldig worden bewaard. De controlelijst kan ook via internet
worden gedownload op www.bock.net.
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> Bocks toptip
Met de cursussen die Bock
in het kader van de veiligheidscontroles aanbiedt,
verkrijgen uw technische
medewerkers bij u of bij
ons op locatie de nodige kwalificaties voor de
tenuitvoerlegging van de
veiligheidscontroles van
Bocks gezondheidsbedden. Daarmee zijn zij bevoegd om veiligheidscontroles overeenkomstig BVG
A2 en MPBetreibV en volgens de voorschriften van
het Duitse ‘Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte’ (BfArM) uit te
voeren.

* Veiligheidstip
Bij elk hernieuwd gebruik moet het bed worden
gereinigd en gedesinfecteerd. Daarnaast moet een
visuele controle op eventuele mechanische beschadigingen worden uitgevoerd.

Checklist - volgens VDE 0751-1
Prüfgegenstand:

☐

Bed

☐

Ligvlak

19. Hoogte bovenzijde onbelaste matras tot bovenkant zijhek min. 22 cm?

☐

20. Bed accessoires (papegaai, triangelgreep, kabels, Sperbox etc.) zonder slijtageverschijnselen en
veilige Fixatie?

Elektrische delen

Model:

21. Werken de remmen goed wanneer deze worden belast bij vastgezette wielen?

Locatie:

22. Vertonen het netsnoer, de verbindingskabels en de stekker geen schaven, druk- of knikplekken,
poreuze plekken of kale draden?

Visuele, mechanische en elektrische controle punten

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:
2.

Zijn alle stickers, het CE-pictogram en typeplaatjes aanwezig?

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:
3.

Gebruikershandleiding/documentatie beschikbaar?

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:
4.

Is de metalen constructie zonder gebreken, dus zonder gescheurde lasnaden, verbogen raamwerk of papegaai, of beschadigingen in de houten ombouw?

☐Ja ☐Nee

Zijn alle mechanische verbindingselementen aanwezig en goed vastgezet?

☐

Ja

☐

Nee

Omschrijving van het gebrek:
6.

Vertonen de draagplaten en pluggen geen breuken of scheuren?

Zijn de draagplaten correct geplaatst en goed vastgezet?

Zijn de afzonderlijke veerelementen en de verbindingskruizen goed vastgezet?

Gaan de veerelementen na uitoefening van eenzijdige druk terug in de horizontale uitgangspositie? Vervang veerelementen die in de diagonale positie blijven staan?

10. Zijn de eindschotten onbeschadigd en goed vastgezet?

☐Ja ☐Nee

30. Functietest van de handbediening: foutloze bediening van de knoppen?

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:
13. Zijhekken zonder beschadigingen?

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:
14. Zijn de hoofd- en zijbalken goed vergrendeld?

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:
32. Functietest van de batterij: foutloos functioneren?

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:
33. Weerstand massakabel: Vervalt, omdat er geen massakabel aanwezig is (beschermingsklasse II).

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:

Omschrijving van het gebrek:
12. Werkt het schuifmechaniek van de onderbeensteun in elke stand veilig, ook bij belasting?

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:

31. Functietest van de handbediening-Sperbox: werkt alles goed?

☐Ja ☐Nee

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:

29. Vertonen de motorhefstangen geen gebreken of beschadigingen?

☐Ja ☐Nee

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:
11. Heeft het bed voldoende vrije ruimte, zoals hefhoogte, en voldoende verstelbereik zonder
obstakels?

25. Vertonen het netsnoer, de verbindingskabels en de stekker geen schaven, druk- of knikplekken,
poreuze plekken of kale draden?

28. Zijn van modellen van vóór 2001 uitgerust met een druppelplaat voor de motor?

Omschrijving van het gebrek:

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:
9.

24. Zijn de interne stekkerverbindingen goed ingestoken en verbonden met de trekontlasting?

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:
8.

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:

27. Vertonen de kasten van de motor en de handbediening geen beschadigingen?

Omschrijving van het gebrek:
7.

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:
23. Is de trekontlasting goed vastgeschroefd en werkt deze goed?

26. Is het snoer correct gelegd, zodat beschadiging van het snoer door beknelling, uitrekking of
beklemming bij het verstellen van het bed uitgesloten is?

Omschrijving van het gebrek:
5.

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:

Datum, gecontroleert door:

Is de algemene toestand van het bed in orde?

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:

Serie/voorraadnummer:

1.

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:

☐Ja ☐Nee

34. Isolatieweerstand (voor oude apparaten):
Initieer proefspanning en meet de weerstand (uitkomst moet > 7 MΩ zijn):
Omschrijving van het gebrek:
35. Lekstroom, hoogste waarde
(apparaat boven 200 V, beschermingsklasse II, Type B, grenswaarde = 0,1 mA):

☐OK ☐Neet OK

Omschrijving van het gebrek:

Omschrijving van het gebrek:
15. Wijst de belastingproef niet op vervormingen of slijtageverschijnselen?

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:
16. Kunnen de zijhekken vrij schuiven in de geleiding en vergrendelen ze goed?

☐Ja ☐Nee

Beoordeling: Bed in orde?
Opmerking:

Omschrijving van het gebrek:
17. Werken de zijhekken foutloos?

☐Ja ☐Nee

Omschrijving van het gebrek:
18. Is de afstand tussen de zijhekken c.q. spijlen niet groter dan 12 cm?
Omschrijving van het gebrek:

☐Ja ☐Nee

Plaats en datum:
Handtekening:
Volgende testdatum:

☐Ja ☐Nee

Conformiteitverklaring
Fabrikant:

Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
D-33415 Verl
Duitsland

Product:

revalidatiebed eloflex

Classificatie:

Medische hulpmiddelen Klasse l, Art. 1 en 12
naar aanhang IX van de MDD

Toegepaste conformiteit
beoordelingsmethode:

Aanhang VII van de MDD

Hierbij verklaren wij dat de bovengenoemde producten voldoen aan de
bepalingen van de Richtlijn 93/42/EEG van de Raad, met betrekking tot medische hulpmiddelen.
De gehele bij behorende documentatie wordt door de fabrikant in huis
bewaard.
Aangewende normen:

Geharmoniseerde normen, voor welke het
bewijs van overeenstemming kan worden geleverd:

DIN EN 14971
DIN EN 1970

Toepassing van risicomanagement
Verstelbare bedden voor personen
met een handicap
Medische elektrische toestellen, deel 1
Medische elektrische toestellen,
deel 1-2 Elektromagnetische compatibiliteit
Medische elektrische toestellen, deel 2-38
Elektrisch aangedreven ziekenhuisbedden
(bedoeld voor verzorging aan huis)

DIN EN 60601-1
DIN EN 60601-1-2
DIN EN 60601-2-38/A1

Verl, 12. Februari 2009

Klaus Bock
(bedrijfsleiding)

Jürgen Berenbrinker
(bedrijfsleiding)

Hermann Bock GmbH
Nickelstr. 12
33415 Verl
Duitsland
Telefoon:
Fax:
Internet:
E-mail:

+ 49 (0) 52 46 92 05 0
+ 49 (0) 52 46 92 05 25
www.bock.net
info@bock.net
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