Gebruiksaanwijzing
Bediening | bedhekken bij S 862-2, S 862-2W, S 860-2, S 861-2W, S 861-1
Bedhekken oprichten

Bedhekken weer neerlaten

Om de bedhekken op te richten, trekt u
het bovenste bedhekelement eerst aan
het hoofdeinde en dan aan het voeteneinde omhoog tot het hoorbaar vastklikt.

Om de bedhekken weer neer te laten,
tilt u het bovenste bedhekkenelement
langs een kant lichtjes op.
Trek vervolgens de zijdelings aangebrachte trekclip met de andere hand
naar buiten en laat het bedhek langzaam met de hand naar beneden zakken (fig. 3).

Fig. 1

WAARSCHUWING „Klemgevaar“
De bedhekken moeten ofwel volledig opgericht en veilig vastgeklikt zijn ofwel zich in de volledig
neergelaten positie bevinden.
Er zijn twee oprichtconfiguraties mogelijk:
Alle bedhekken neergelaten (fig. 1):
het bed is langs beide zijden onbeperkt
toegankelijk.
Alle bedhekken opgericht (fig. 2):
de bewoner geniet van de maximale
bescherming tegen uit het bed rollen.

Fig. 3

Fig. 2

Voer deze procedure eerst aan het voeteneinde en daarna aan het hoofdeinde
uit.
Om veiligheidsredenen kunnen de bedhekken alleen worden ontgrendeld door
een dubbele handeling.
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Gebruiksaanwijzing
Bediening | bedhekken | alegemene veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING Alle personen bij wie het bedienen van de
bedhekken tot hun takenpakket
behoort, moetende volgende
voorschriften gelezen hebben en
naleven:
•

Bij het bedienen van de ruggedeelte-, dijbeengedeelte- of
onderbeengedeelteverstelling,
of van het hefmechanisme of
de bedhekken moet er absoluut
op worden gelet dat de patiënt
het bedhek niet raakt en dat
er geen lichaamsdeel door het
bedhek steekt.

•

Als de bedhekken worden
gebruikt bij een persoon wiens
psychische toestand het
gebruik noodzakelijk lijkt te maken, dient erop te worden gelet
dat de handschakelaar zich
buiten zijn of haar handbereik
bevindt en dat de functies van
de schakelaar volledig geblokkeerd zijn. Er moet in ieder geval voor worden gezorgd dat er
geen gevaren kunnen ontstaan.

•

Voor de bedhekken zijn er als
accessoires beschermhoezen
verkrijgbaar, die extra bescherming bieden tegen verwondingen door contact met de
bedhekken. Het gebruik van
deze beschermhoezen wordt
aanbevolen voor alle personen
bij wie het verwondingsrisico
door onvermijdbare contacten
met de bedhekken zeer hoog
is. Het gebruik ontslaat de
verpleegkundigen of de patiënten echter niet van de vereiste
voorzichtigheid bij het bedienen
van het bed.

•

Wanneer de bedhekken worden gebruikt, moeten ze ofwel
volledig opgericht en veilig
vastgeklikt zijn ofwel zich in
de volledig neergelaten positie
bevinden. In verband met het
inklemgevaar mogen ze nooit
in een niet vastgeklikte positie
worden gelaten.
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•

Bij beschadigde bedhekken is
er sprake van uitvalgevaar.
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