Instructies voor de Vis-a-Vis
A. Van liggen naar zitten
1. Bedhekken omhoogzetten
•		 Trek het bedhek van het ruggedeelte zijdelings horizontaal tot de aanslag uit en klap het omhoog.
2. Schuif de ligvlakverschuiving naar voren
•		 Druk op de toets „ligvlakverschuiving naar voren” op de
zusterhandschakelaar. Het ligvlak gaat nu helemaal naar
beneden en daarna 25 cm naar voren.
OPMERKING De ligvlakverschuiving is uitsluitend in de
onderste positie van het bed mogelijk.
3. Ruggedeelte omhoog
•		 Stel het ruggedeelte langzaam op de goede hoogte in.
Neem hierbij de stabilisatie van de hulpbehoevende
persoon in acht.
4. Waarneming bevorderen
•		 Voor de bevordering van de lichaamswaarneming kan
het bovenbeengedeelte licht omhoog worden gezet.
OPMERKING In volledig ingestelde Vis-a-Vis positie is
een belasting van het onderbeengedeelte met max. 80 kg
toegestaan!
OPMERKING Gelieve de aanwijzingen in de uitvoerige
gebruiksaanwijzing na te leven!
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5. Verschuiven onderbeengedeelte
•		 Ontgrendel de hendel aan het onderframe van het
onderbeengedeelte en verschuif het onderbeengedeelte
in de gewenste richting.
•		 Daarbij worden de benen van de hulpbehoevende
persoon afzonderlijk naar de zijkant bewogen en achter
elkaar op de grond gezet.

B. Echt zitten in Vis-a-Vis
1. Individuele positionering
Het is belangrijk dat de hulpbehoevende personen vast
contact met de grond hebben.
•		 Verstel hiervoor het ruggedeelte overeenkomstig de
mogelijkheden van de hulpbehoevende persoon.
•		 Stel de helling van het zitvlak met de toets „bovenbeengedeelte” in. Dit zorgt ervoor dat echt zitten mogelijk is
en voorkomt dat de hulpbehoevende persoon wegglijdt.
•		 Aanvullend kunt u het bekken met materiaal ondersteunen.
2. Armsteunen (optie) instellen
•		 Voor de verdere verbetering van de zitpositie en de
bevordering van de waarneming kunt u de armsteunen
(optie) naast de hulpbehoevende persoon plaatsen.
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Instructies voor de Vis-a-Vis
C. Transfer van de hulpbehoevende persoon

D. Terugtransfer en van zitten naar liggen

1. Impulsen voor het overeind komen geven
Om de transfer fysiologisch goed uit te voeren, wordt het
gewicht van de persoon op de voeten gezet. Deze functies
van het vis-a-vis ondersteunen u hierbij:

1. Terugtransfer in het Vis-a-Vis bed

•		 Druk op de toets „Anti-Trendelenburg-ligging”, om het
bedframe aan de hoofdzijde omhoog te zetten.
•		 Zet het onderbeengedeelte zo ver als mogelijk omlaag.

2. Geef ondersteuning bij het overeind komen
Naar gelang van behoefte van de hulpbehoevende persoon kunt u de volgende hulp bieden:
•		 Bied de vaste ondersteuning van het voetgedeelte aan of
zet de zijbeveiliging aan het onderbeengedeelte omhoog.
•		 Aanvullend kunt u dichter bij de hulpbehoevende persoon gaan staan, om meer veiligheid te bieden (indien
nodig verwijdert u de armsteunen (optie) uit het bed).
•		 Voor de optimale veiligheid kunt u van de boven
genoemde hulp gebruik maken en met ondersteuning
van een tweede persoon een andere transfertechniek
toepassen.

•		 Breng de hulpbehoevende persoon met inachtneming van
de situatie weer terug in een zittende houding op het bed.
•		 Beweeg het ligvlak door te drukken op de toets in de
laagste positie.
2. Verschuif het onderbeengedeelte
•		 Leg de beide benen één voor één weer terug op het
ligvlak. Trek het onderbeengedeelte manueel weer tot de
aanslag terug.
•		 Vergrendel daarna het onderbeengedeelte door terugschuiven van de hendel. OPMERKING Bij niet correcte
vergrendeling is de ligvlakverschuiving niet mogelijk.

3. Breng de hulpbehoevende persoon in ligpositie
•		 Beweeg het ligvlak met behulp van de toets „ligvlakverschuiving terug” tot aan het eindpunt terug. OPMERKING
Nu pas is de hoogteverstelling van het ligvlak ontgrendeld.
•		 Beweeg het ruggedeelte langzaam in de gewenste helling terug.
•		 Zet indien nodig de bedhekken omlaag.
•		 Verwijder de armsteunen (optie) uit het bed.
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