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Definities
Onderstaande symbolen duiden op een WAARSCHUWING of op een situatie waarin om uw AANDACHT wordt gevraagd:

WAARSCHUWING Een “Waarschuwing” wijst u op een gevaar voor de veiligheid of op een onveilige
handeling die, wanneer ze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig letsel of tot de dood.
LET OP Een situatie waarin om uw aandacht wordt gevraagd (“Let op”), wijst u op een gevaar dat, wanneer
het niet wordt vermeden, kan leiden tot kleinere of grotere verwondingen bij uzelf of bij de patiënt of tot
beschadiging van het Posey Bed.
De volgende woorden in deze handleiding hebben een speciale betekenis:
“BIOGEVAAR” verwijst naar vervuiling met menselijk bloed of weefsel, bepaalde lichaamsvloeistoffen, recombinant
DNA of pathogenen. Raadpleeg de arts van de patiënt wanneer u vragen hebt over dit gevaar.
“ZORGPLAN” verwijst naar het persoonlijke zorgplan van de patiënt, opgesteld door het medisch team (zie hieronder).
“BEKNELLING” wijst op een situatie waarin de patiënt bekneld, gevangen of verward zit in een besloten
ruimte. Dit kan leiden tot verstikking, compressie of het ontbreken van een goede doorbloeding, met ernstige
verwondingen of de dood tot gevolg.
“MEDISCH TEAM” verwijst naar het interdisciplinaire zorgteam dat het ZORGPLAN opstelt en dat toezicht houdt
op de verzorging van de patiënt. Dit team kan, onder andere, bestaan uit artsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten,
fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers.

Doel van het hulpmiddel (indicatie)

Het Posey Bed 8080 is een ziekenhuisbed met een tent en een matrassysteem, ontwikkeld om een veilige,
gecontroleerde omgeving te bieden voor patiënten die een groot risico lopen op verwondingen wanneer ze uit
bed vallen of wanneer ze het bed zonder hulp verlaten. Het Posey Bed is een passief alternatief voor directe
beperkingen, zoals riemen, vesten of jassen. Het bed is bedoeld voor volwassen en pediatrische patiënten met een
lengte van ten minste 117 centimeter en een gewicht van 21 tot 165kg. LET OP! Bij pediatrische patiënten het bed in
de vlakke stand zetten. Het bed is een vrijheidsbeperkende interventie en dient voorgeschreven te worden door
een gediplomeerd arts of door de autoriteit die wettelijk is bevoegd om medische hulpmiddelenvoor te schrijven.
Het bed mag alleen gebruikt worden onder direct toezicht en directe autoriteit van het medisch team.

Goedgekeurd zorgplan

Elke patiënt moet over een goedgekeurd ZORGPLAN beschikken voor het Posey Bed mag worden gebruikt.
Het Posey Bed dient gebruikt te worden overeenkomstig de normen voor patiëntzorg en het beleid van een wettelijk
geregistreerde medische faciliteit. Ook moet aan alle toepasselijke lokale, regionale, nationale en Europese
richtlijnen worden voldaan.
De volgende patiënten kunnen baat hebben bij het gebruik van het Posey Bed:
• Patiënten met ernstige osteoporose;
• Patiënten met een groot risico op fracturen als gevolg van de klinische omstandigheden;
• Patiënten met onvoldoende spier- en vetweefsel en subcutaan weefsel om de schok van een val op te vangen;
• Patiënten die een antistollingsmiddel gebruiken;
• Patiënten die in het verleden ernstige trauma’s hebben gehad als gevolg van een eerdere val.

Klinische voorwaarden

Ook bepaalde risicogroepen kunnen baat hebben bij het gebruik van het Posey Bed. Dit kunnen patiënten met
gedragsproblemen en fysieke en mentale problemen zijn en patiënten met andere symptomen die door een arts of
door het medisch team werden vastgesteld, zoals:
• Musculoskeletale problemen die een onvaste gang veroorzaken of de kracht of biomechanica van patiënten aantasten;
• Een verlaagd bewustzijn als gevolg van medicatie of neurale ziekten waardoor de alertheid en balans worden
aangetast en/of als gevolg van dementie;1
• Visuele of perifere zenuwaandoeningen die van invloed zijn op het bewustzijn of de waarneming van de
huidige positie.

1

Dementerende patiënten lopen een extra groot risico op valpartijen. Dit kan het gevolg zijn van aantasting van hun beoordelingsvermogen, hun onvaste gang en/of hun
zintuiglijke tekorten. Ellelt, Anne. “Keeping Dementia Residents Safe” Assisted Living Consult, september/oktober 2007, pagina 20.
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Tent en bed in één

• De tent van het Posey Bed 8080 is uitsluitend ontworpen voor gebruik op een daarvoor aangepast model van
Elbur-model PB528 Posey en mag daarom niet op een ander bedplatform worden gebruikt.

Beschrijving van het hulpmiddel

• Volledig electrisch verstelbaar ziekenhuisbed, geproduceerd en geleverd door Elbur Vertriebs GmbH. (Elbur
model PB526II Posey of PB528 Posey). Het matras kan zakken tot een hoogte van 53 centimeter, zodat de patiënt
eenvoudig kan worden transfereert en zodat het bed veilig is wanneer er geen toezicht is op de patiënt. Bovendien
kan het bed worden verhoogd tot een hoogte van 95 centimeter om het risico op rugklachten of verwondingen
van de zorgverlener tijdens het verzorgen van de patiënt te verminderen.
• Ingesloten matrascompartiment met een hoogte van 15 centimeter. Helpt het risico op beknelling van
de patiënt onder het matras te voorkomen.
• Nylontent. Het bed wordt omgeven door een rechthoekige groene tent met een inhoud van twee kubieke
meter. Het nylonmateriaal is licht en huidvriendelijk. De tent bevat vier (4) toegangspanelen, zodat zorgverleners
gemakkelijk bij de patiënt kunnen. Bovendien zijn er meerdere openingen voor bijv. intraveneuze lijnen en voor
de oproepknop. Voor de veiligheid van de patiënt zijn de ritsen voorzien van snelsluitingen.
• Randbescherming. Aan weerszijden van het bed is een zachte zijrail bevestigd. Deze rail vermindert de kans dat
patiënten vallen wanneer een “U”-vormig zijpaneel wordt geopend op het moment dat de patiënt wordt verzorgd.

Wanneer het hulpmiddel niet mag worden gebruikt (contra-indicaties)

Het Posey Bed is niet bedoeld voor gebruik voor:
• Patiënten die lichter zijn dan 21 kilogram of korter dan 117 centimeter. Deze patiënten lopen een risico op
ernstige verwondingen en op de dood. Het Posey Bed 8080 is niet getest voor gebruik door dergelijke patiënten;
• Patiënten die zwaarder zijn dan 165kg Dit is de maximale laadcapaciteit van het bed;
• Patiënten die zijn gediagnosticeerd op enige conditie die tot gewelddadig of zelfdestructief gedrag kan leiden.
Dit kan resulteren in zelfverwonding en/of in beschadiging van het Posey Bed. Wanneer patiënten gewelddadig
heen en weer rollen, kan het Posey Bed kantelen of naar een positie bewegen waarin de patiënt in aanraking komt
met een voorwerp in de ruimte. De patiënt kan daardoor gewond raken;
• Patiënten met een overmatige Pica-eetstoornis. Deze patiënten kunnen proberen de tent of voering van het
Posey Bed op te eten. Tot de patiëntengroep die last heeft van deze stoornis, behoren ook volwassenen. De ziekte
is de meest voorkomende eetstoornis onder kinderen met een ontwikkelingsstoornis;
• Patiënten die claustrofobisch zijn of claustrofobisch worden wanneer ze op een Posey Bed worden gelegd.
Vanwege de aard van de diagnoses, het activiteitsniveau of de ongecontroleerde bewegingen van patiënten is het
Posey Bed niet voor iedere patiënt geschikt.

Voordelen en risico’s
Voordelen

Het Posey Bed werd ontwikkeld om de volgende voordelen te bieden:
• Een gecontroleerde omgeving voor de patiënt;
• Een kalmerend effect voor bepaalde patiënten;
• Vermindering van het risico op het zelfstandig verlaten van het bed;
• Vermindering van valpartijen door patiënten;
• Vermijding van het risico op beknelling van patiënten onder het matras;
• Uitbanning van de noodzaak voor zijrails wanneer er geen toezicht op de patiënt is. Hiermee wordt voorkomen dat
de patiënt bekneld raakt tussen zijrails of tussen het matras en de zijrails.

Risico’s

Het onjuiste gebruik van het Posey Bed kan resulteren in ernstige verwondingen of in de dood. Er dient, overeenkomstig
het ziekenhuisprotocol en het ZORGPLAN van de patiënt, te worden gezorgd voor patiëntbewaking.
Raadpleeg “Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen” op pagina’s 9-11 om de volgende risico’s te verminderen of
te vermijden:
• BEKNELLING;
• Verstikking;
• Versmoring;
• Valpartijen.
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Risico’s op beknelling

Alle ziekenhuisbedden brengen veiligheidsrisico’s en beknellingsrisico’s met zich mee. Het
Amerikaanse Ministerie voor Voedsel en medicijnen (Food and Drug Administration; FDA)
ontving in een periode van 21 jaar, vanaf 1 januari 1985 tot 1 januari 20062, circa 691 rapporten
over BEKNELLING in gewone ziekenhuisbedden in de VS.2 Om dit risico in kaart te brengen,
werd de Hospital Bed Safety Workgroup (“HSBW”) in het leven geroepen. Deze werkgroep
bracht een rapport uit met daarin zeven beknellingszones. U vindt het rapport van HSBW
op http://www.fda.gov/cdrh/beds/modguide.html. In reactie op het rapport werd het
Posey Bed 8080 ontwikkeld. Het bed is ontwikkeld om alle beknellingszones uit te bannen
wanneer het hoofdeinde omlaag en het matras vlak is.
Het gepatenteerde matrascompartiment van het Posey Bed 8080 voorkomt dat een patiënt
.2kunnen
onder het matras bekneld raakt. Het Posey Bed werd ontworpen zonder zijrails, zodat patiënten niet bekneld
raken tussen zijrails of tussen het matras en de zijrails.
Er dient echter speciale zorg besteed te worden aan patiënten die proberen te ontsnappen of die kruipen naar
de ruimte of het gat tussen het matras en de tent dat ontstaat wanneer de hoofdsteun omhoog wordt gebracht.
Deze patiënten lopen een groot risico op BEKNELLING.
De risico’s op BEKNELLING worden, samen met mogelijke manieren om deze risico’s te verminderen, uitgebreid
beschreven in “Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen” op pagina 9.

Mogelijke bijwerkingen

Hoewel het Posey Bed een passieve beperking biedt, kan het bed bij bepaalde patiënten emotionele, psychologische of
fysieke problemen oproepen. Voorbeelden hiervan zijn:
• Een aanzienlijke verandering in de mentale status, zoals claustrofobie of depressie;
• Plotselinge stemmingswisselingen die kunnen leiden tot veranderingen in de medische toestand;
• Een toename van agressie of zelfdestructief gedrag;
Raadpleeg de arts of het MEDISCH TEAM wanneer u symptomen van deze problemen waarneemt en wanneer deze
symptomen niet verbeteren wanneer de patiënt aan het Posey Bed gewend raakt. U moet in dat geval wellicht een
andere behandelmethode zoeken.

Bijwerkingen

Alle verwondingen bij patiënten of zorgverleners die gerelateerd KUNNEN zijn aan het gebruik van het Posey Bed of aan
storingen van het product, dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk vijf werkdagen na het voorval aan IT FITS te worden
gemeld. We willen ook graag van u weten welke activiteit of welk type product een risico op verwondingen of op
storingen met zich meebrengt. Verstrek a.u.b. informatie over elke verwonding of storing en deel ook uw andere zorgen
met ons.
Tot de bekende en mogelijke bijwerkingen van besloten bedden behoren onder andere de volgende situaties, ongeacht
of er wel of geen sprake is van verwondingen bij patiënten of zorgverleners:
• Risico op BEKNELLING, voortkomend uit de toestand van de patiënt, de positie van het bed of het
activiteitenniveau van de patiënt, wat kan leiden tot verstikking of compressie of tot een gebrekkige doorbloeding;
• Een val als gevolg van een gebroken of beschadigde rits of een gescheurde tent, waardoor het bed verlaten
kan worden;
• De mogelijkheid voor patiënten om panelen of ritsen te openen;
• Een val tijdens verzorging van de patiënt, wanneer een paneel is geopend;
• Onverwachte beweging van het bed terwijl de zwenkwielen vergrendeld zijn;
• Belemmerde doorstroming van leiding(en) of lijn(en);
• Huidirritatie na contact met de stof van het bed of als gevolg van overmatig schuren;
• Ademhalingsproblemen als gevolg van BEKNELLING of na contact met de tent of met het beddengoed.
Deze handleiding bevat instructies, WAARSCHUWINGEN en AANWIJZINGEN. Alle labels op het Posey Bed zijn bedoeld
om de kans op deze en andere bijwerkingen te vermijden of te verminderen.
Meld alle problemen met betrekking tot de veiligheid of prestaties, evenals storingen van het product of mogelijke
risico’s op verwondingen of storingen in relatie tot het Posey Bed. Bel uw lokale bevoegde Posey Bed-dealer.

2

Guidance for Industry and FDA Staff – Hospital Bed System Dimensional and Assessment Guidance to Reduce ENTRAPMENT, 10 maart 2006.
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Herbeoordeling

LET OP Beoordeel de noodzaak van het gebruik van het Posey Bed opnieuw wanneer de mentale of fysieke
toestand of status van de patiënt verandert. Gebruik het Posey Bed alleen wanneer er geen minder beperkend
alternatief is. Gebruik ALTIJD het minst beperkende hulpmiddel gedurende de kortst mogelijke periode en zoek altijd
naar een minder beperkend alternatief.

Alternatieven voor vrijheidsbeperking

Beoordeel de mentale en fysieke status van de patiënt regelmatig om te controleren of de voordelen van het gebruik
van het Posey Bed opwegen tegen de risico’s. Veilig gebruik vereist dat:
• U de oorzaak van de symptomen die vrijheidsbeperking vereisen definieert en, indien mogelijk, verwijdert. Dit
kan inhouden dat u zorg verleent overeenkomstig de persoonlijke behoeften en op basis van routines, dat u extra
revalideert, dat u herstellende verzorging biedt, dat u de omgeving aanpast of dat u meer toezicht houdt;
• U interventies afstemt op de persoonlijke behoeften van de patiënt, nadat u factoren zoals de staat, gedragingen,
geschiedenis en omgeving van de patiënt hebt afgewogen.
Schakel, indien mogelijk, de hulp van familieleden in. Afhankelijk van de toestand van de patiënt kunnen de volgende
alternatieven voor vrijheidsbeperking mogelijk zijn:
• Een metgezel aan bed;
• Valalarmen;
• Valmatten;
• Verlaging van het volume van de tv;
• Het laten zakken van rolgordijnen of het dimmen van verlichting;
• Zachte muziek.
Zoals voor alle vrijheidsbeperkingen geldt, mag het Posey Bed NOOIT worden gebruikt om de zorgverlening
te vereenvoudigen.

Incidenten

De meeste valpartijen leiden niet tot ernstige verwondingen of tot de dood. De twee meest voorkomende ernstige
verwondingen zijn heupfracturen en hoofdtrauma’s.3 De meeste valpartijen vinden plaats op neurologische en medische
afdelingen. Het grootste aantal valpartijen vindt plaats op oncologieafdelingen. De valcijfers kunnen hoger zijn op
afdelingen waarin sprake is van een groter aantal patiënten per zorgverlener.4 (onderzoeksbron Amerika)

3
4

Clugston, David. “Falls by Older Adults” Advance for Nurse Practitioners, april 2007, pagina 62.
Hitcho, Eileen B. et al., “Characteristics and Circumstances of Falls in a Hospital Setting” JGIM, Volume 19, juli 2004.
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De componenten van het Posey Bed 8080
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Besloten matrascompartiment. Biedt ruimte voor een matras met een hoogte van 15 centimeter.
Nylontent. Het nylonmateriaal is licht van gewicht, huidvriendelijk en waterafstotend.
Twee “U”-vormige zijpanelen. Aan beide zijden één paneel met één rits voor gemakkelijke toegang tot de patiënt.
Bevestigingsring voor de bediening van het bed. Voor de bevestiging van de bediening van het bed.
Toegangspanelen aan het hoofdeinde (5a) en voeteneinde (5b). Bieden eenvoudig toegang tot het hoofd- en
voeteneinde van het bed. De panelen zijn voorzien van één rits.
Snelsluitingen. Vergroten de veiligheid van de patiënt doordat de snelsluitingen aan de treklipjes van de ritsen
kunnen worden bevestigd.
Randbescherming. Functioneert als zachte zijrails voor tijdelijk gebruik tijdens het verlenen van zorg aan de
patiënt. De randbescherming dient te worden losgemaakt wanneer de zijpanelen zijn gesloten.
Beschermingsmateriaal van schuim. Het frame waaraan de tent is bevestigd, is voorzien van tien beschermende
schuimdelen om het risico op verwondingen na contact met het frame te verminderen.
Klittenband. Bevestig de “U”-vormige zijpanelen aan het bovenste paneel van de tent wanneer de zijpanelen
zijn geopend.
Drainageopeningen. De tent bevat aan beide zijden van het voeteneinde een opening waardoor leidingen naar
de patiëntruimte gevoerd kunnen worden.
Opbergzakje voor instructies. In het opbergzakje kunt u alle producthandleidingen en de “Snelcontrole 10”
bewaren, zodat u er gemakkelijk bij kunt.
Vergrendelbare zwenkwielen. U kunt de zwenkwielen vergrendelen, zodat het bed niet beweegt wanneer
patiënten worden overgeplaatst van en naar het bed en wanneer er geen toezicht op de patiënt is.
Drainageopeningen. Twee openingen aan weerszijden van het hoofdeinde van het bed.
CPR hendels. De ontgrendelingshendels bevinden zich aan weerzijden van het bed en stellen zorgverleners in staat
om snel in te grijpen in geval van nood.
Reserveaccu. De reserveaccu biedt noodstroom, zodat het bed kan worden bediend in noodgevallen.
7. Randbescherming

8. Beschermmaterialen
van schuim

9. Lipje voor haken en ogen

6. Snelsluitingen
10. Openingen
voor leidingen
5a. Toegangspaneel
aan hoofdeinde
4. Bevestigingsring
voor bediening
van het bed
5b. Toegangspaneel
aan voeteneinde

3. “U”-vormig
zijpaneel
van nylon
2. Nylontent
11. Opbergzakje
voor instructies

1. Matrascompartiment
14. Ontgrendelingshendel
13. Afvoeropening

15. Reserveaccu

12. Vergrendelbaar
zwenkwiel

Afbeelding 1 Functies van het Posey Bed 8080 (het ziekenhuisbed en het matras zijn los te koop bij IT FITS)
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Plichten van alle zorgverleners (procedure voor het hulpmiddel)
Vóór het Posey Bed wordt gebruikt

• Het Posey Bed moet worden voorgeschreven door een gediplomeerde arts of door de autoriteit die wettelijk is
bevoegd om medische middelen voor te schrijven;
• Alle zorgverleners moeten voorafgaand aan het gebruik van het Posey Bed volledig worden getraind in het gebruik
van het bed. Raadpleeg ook “Training van zorgverleners” op pagina 13;
• Zorg dat u het ZORGPLAN van de patiënt kent en dat u weet hoe nauwkeurig en hoe vaak u de patiënt
moet controleren;
• Volg alle instructies, waarschuwingen en aanwijzingen in deze handleiding en alle labels op het Posey Bed.

Tijdens het gebruik van het Posey Bed

• Doorloop steeds de “Snelcontrole 10” op pagina 15 voor u de patiënt alleen laat;
• Controleer de patiënt zorgvuldig om vast te stellen of het Posey Bed aan de behoeften van de patiënt voldoet.
Controleer of de patiënt comfortabel ligt en goed op het Posey Bed reageert;
• Beoordeel de noodzaak van het gebruik van het Posey Bed opnieuw wanneer de mentale of fysieke toestand of
status van de patiënt verandert. Gebruik het Posey Bed alleen wanneer er geen minder beperkend alternatief is.
Gebruik ALTIJD het minst beperkende hulpmiddel gedurende de kortst mogelijke periode en zoek altijd naar een
minder beperkend alternatief;
• Haal patiënten die claustrofobisch zijn of worden uit het Posey Bed;
• Haal de patiënt onmiddellijk uit het Posey bed wanneer er een risico op zelfverwonding of verwonding van anderen
bestaat, wanneer het bed kantelt of wanneer de patiënt het Posey Bed probeert te beschadigen.

Beëindiging van het gebruik

• Voor de patiënt wordt overgeplaatst naar een gewoon bed of naar een ziekenhuisbed moet hij worden beoordeeld
en gecontroleerd;
• Raadpleeg de medische verklaring medische verklaring, het zorgplan, het medisch team of het beleid van de
instelling voor instructies voor het transfereren van de patiënt.
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Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING Risico op beknelling (voor bepaalde risicogroepen) Openingen in de tent
Wanneer het hoofdeinde van het Posey Bed omhoog wordt gebracht, ontstaan er
openingen of ruimtes tussen het hoofdeinde en de tent. Bepaalde risicogroepen lopen
daardoor een zeer groot risico op ernstige verwondingen of op de dood als gevolg van
BEKNELLING. Breng het hoofdeinde van het Posey Bed NOOIT omhoog wanneer u het
bed voor bepaalde risicogroepen gebruikt, tenzij u de opvulkussens van Posey ( OND 8021,
pagina 25) gebruikt. Houd risicogroepen ALTIJD in de gaten overeenkomstig het beleid van
de instelling en zorg dat de patiënten de opvulkussens van Posey niet verwijderen.

Risicogroepen

.2

• Kleine kinderen en zwakke volwassenen die zichzelf, vanwege een mentale of fysieke beperking, niet kunnen
transfereren uit een besloten ruimte in het bed;
• Patiënten die proberen tussen het omhoog gebrachte hoofdeinde van het bed en het gaas van de tent te komen;
• Alle andere patiënten waarvan door de arts, in het ZORGPLAN of door het medisch team is vastgesteld dat
voor hen een risico op beknelling bestaat in de ruimten die ontstaan wanneer het hoofdeinde van het bed zich
OMHOOG bevindt;
• Patiënten die proberen te ontsnappen.

Het risico op beknelling verminderen

Houd het hoofdeinde van het bed OMLAAG. Wanneer een patiënt uit een risicogroep
onbewaakt wordt achtergelaten, dient u het hoofdeinde van het bed te laten zakken
tot het matras vlak ligt. Wanneer u het hoofd of de borst van de patiënt omhoog
moet brengen (om hem/haar tv te laten kijken of omdat de arts dat in het ZORGPLAN
voorschrijft), raadt Posey u aan om het matras vlak te laten liggen en om het Torsokussen
van Posey ( OND 8025, pagina 25) te gebruiken om de patiënt te positioneren.
De opvulkussens van Posey. Wanneer u het hoofdeinde van het bed OMHOOG dient
te houden wanneer een patiënt uit een risicogroep onbewaakt wordt achtergelaten,
dient u de opvulkussens van Posey ( OND 8021, pagina 25) te gebruiken om het risico op
BEKNELLING te verminderen.
Extra controle. Controleer overeenkomstig het beleid van de instelling of ten minste
eens per uur of de opvulkussens van Posey nog op hun plaats liggen en of de patiënt uit
de risicogroep niet onder of rond de opvulkussens van Posey kruipt.
Raadpleeg de arts of het medisch team om een alternatieve behandelwijze te vinden
voor patiënten uit een risicogroep die in staat zijn om de opvulkussens van Posey te
verwijderen of die onder de opvulkussens kruipen. Alternatieve methoden om het risico
op BEKNELLING te verminderen, zijn: het laten zaken van het hoofdeinde van het bed tot
het matras vlak ligt, het verwijderen van de opvulkussens van Posey en het gebruiken van
een torsokussen van Posey om de patiënt te ondersteunen.

Borstkussen
van
Posey

Opvulkussens
van Posey

WAARSCHUWING Risico op verstikking
Plaats NOOIT een matras in de patiëntruimte. Hierdoor kan de patiënt onder het matras kruipen en stikken. U dient
het matras altijd volledig in het matrascompartiment te plaatsen. Ook moet de rits van het matrascompartiment
gesloten zijn.
Voorkom het risico op verstikking:
• Voorkom vuil en vreemde voorwerpen op het Posey Bed, waardoor het risico op zelfverwonding of verstikking
kan ontstaan;
• Lijnen van bewakingsapparaten en van de oproepknop mogen alleen in het Posey Bed worden geplaatst wanneer
het ZORGPLAN daarvoor toestemming geeft;
• Hang en bevestig NOOIT speelgoed of andere voorwerpen aan het net of aan de tent.

Posey Bed 8080
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WAARSCHUWING Risico op valpartijen en op het onbegeleid verlaten van het bed
Gebruik het Posey Bed NOOIT wanneer de tent, toegangspanelen of ritsen zijn beschadigd. Wanneer u deze
waarschuwing niet naleeft, kan de patiënt uit het bed ontsnappen of het bed onbegeleid verlaten. Dit kan resulteren in
een valpartij met ernstige verwondingen of de dood tot gevolg. Controleer ALTIJD de tent en ritsen voor u de patiënt
onbewaakt achterlaat. Zo voorkomt u het risico op een valpartij of op het onbegeleid verlaten van het bed.

CONTROLEER DE TENT

Controleer of er geen sprake is van slijtage, gaten of dunne plekken in de nylonpanelen of netten en controleer of de
tent en het frame veilig en op de juiste wijze aan het ziekenhuisbed zijn bevestigd.

Controleer de ritsen

Inspecteer de ritsen op kronkels of foutieve uitlijning (zie Afbeelding 2). Test of alle ritsen gemakkelijk geopend en
veilig gesloten kunnen worden en of er geen ruimtes
of openingen zijn wanneer er druk op de rits wordt
toegepast. Gebruik ALTIJD de treklipjes van de ritsen
om de toegangspanelen te openen en te sluiten
(zie Afbeelding 8 op pagina 16).
Trek NOOIT een paneel open (zie Afbeelding 2A):
hierdoor kunnen het toegangspaneel en de runner
beschadigd raken (zie Afbeelding 3A). Ritsen met een
beschadigde runner of kapotte tanden kunnen niet meer
goed worden gesloten. Daardoor kan de patiënt het
Afbeelding 2 Kronkels in rits
paneel openen, waarna hij/zij uit bed valt.
• Gebruik het bed NOOIT wanneer een runner
Afbeelding 2A Trek de panelen
NIET open
opengebogen of beschadigd is (zie Afbeelding 3A).
Dit kan erin resulteren dat de
rits niet meer goed sluit;
Geopend
• Gebruik het bed NOOIT
Handgreep
wanneer een runner
is opengebogen of wanneer
het treklipje ontbreekt of is
Treklipje
gebroken;
• Verlaat het bed van de patiënt
Romp
NOOIT wanneer niet alle
ritsen van de panelen goed
Afbeelding 3 Onbeschadigde Afbeelding 3A Runner beschadigd
Afbeelding 4 Test ALTIJD of de
zijn gesloten. Test alle ritsen
door het opentrekken van het
runner
rits veilig is gesloten door over de
over de gehele lengte door
toegangspaneel
gehele lengte tegen de gesloten
op het paneel naast de rits te
rits
te duwen om te controleren
duwen. Zo kunt u controleren
of het toegangspaneel niet onder
of ze goed zijn gesloten en of
druk wordt geopend
het toegangspaneel niet onder
druk wordt geopend (zie
Afbeelding 4). De snelsluitingen dienen aan de vier ritsen van het toegangspaneel te worden bevestigd vóór u de
patiënt onbewaakt achterlaat (zie Afbeelding 20 op pagina 18).
• Gebruik het bed NOOIT wanneer een rits gebogen of onjuist gesloten is of wanneer de rits niet goed sluit.
Haal de patiënt uit het bed wanneer een rits is beschadigd of wanneer u een paneel niet goed kunt sluiten. Bel uw
lokale bevoegde Posey Bed-dealer voor informatie over reparatie of vervanging van de rits, van het toegangspaneel of
van de tent.

.2

Voorzorgsmaatregelen tijdens transfer en zorgverlening

VERMIJD risico’s op valpartijen en onverwachte bewegingen van het bed. Transfers vergroten het risico op verwonding
van uzelf en van de patiënt. Volg deze stappen voor iedere transfer om het risico op verwondingen als gevolg van
valpartijen en onverwachte bewegingen van het bed te voorkomen:
• Controleer de ruimte rondom het Posey Bed op struikelgevaren;
• Controleer vóór u de patiënt transfereert en vóór u de patiënt onbewaakt achterlaat of alle vier de zwenkwielen
zijn vergrendeld (zie “Vergrendelbare zwenkwielen” op pagina 17);
• Zorg dat het bed VLAK is. Het Posey Bed kan tot 95 cm worden verhoogd om het transfereren van patiënten te
vereenvoudigen.
• Gebruik ALLEEN een tillift om patiënten over te transfereren, als er is gecontroleerd of er genoeg ruimte onder het
frame van de tent is om de lift veilig te gebruiken. De afmetingen van het toegangspaneel aan de openingszijde zijn
97 cm x 117 cm (H x B) aan de onderzijde (zie Afbeelding 5 op pagina 13).
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Toegangspanelen. De patiënt kan vallen wanneer één of meer toegangspanelen zijn geopend tijdens het verlenen
van zorg aan de patiënt. Controleer voor u een toegangspaneel opent of de patiënt zich in een veilige positie op het
matras bevindt. U kunt het risico als volgt verminderen:
• Maak ALTIJD de randbescherming van het geopende “U”-vormige zijpaneel los wanneer u zorg aan de patiënt
verleent (zie “Randbescherming” op pagina 18). Houd de patiënt goed in de gaten en laat een patiënt NOOIT
onbewaakt achter wanneer de randbescherming wordt gebruikt of wanneer de tent is geopend;
• Controleer vóór u het toegangspaneel aan het hoofdeinde van het bed opent of het matras VLAK ligt en of
de patiënt zich op een veilige afstand van het paneel bevindt. Vanwege de extra afstand kunnen er ernstige
verwondingen ontstaan wanneer patiënt valt terwijl het hoofdeinde van het bed omhoog is gebracht;
• Plaats uw lichaam zo dat u de ruimte in het geopende “U”-vormige paneel blokkeert en het risico op valpartijen
tijdens het verlenen van zorg vermindert.

WAARSCHUWING Geagiteerde of agressieve patiënten
Laat een patiënt NOOIT in het Posey Bed achter wanneer er een risico op zelfverwonding of verwonding van anderen
bestaat, wanneer het bed kantelt of wanneer de patiënt het Posey Bed probeert te beschadigen.
• Bent u er zich van bewust dat plotselinge stemmingswisselingen tot geagiteerd of agressief gedrag kunnen leiden.
Volg voor dergelijke patiënten het veiligheidsbeleid van uw instelling, het ZORGPLAN of de medische verklaring;
• Een geagiteerde of agressieve patiënt moet voortdurend bewaakt worden. Ook kan het nodig zijn dat er naar een
alternatieve methode voor vrijheidsbeperking wordt gezocht;
• Er is geen enkel bewakingsniveau dat het risico op ernstige verwondingen bij bepaalde geagiteerde of agressieve
patiënten kan voorkomen;
• Het gebruik van het Posey Bed voor geagiteerde patiënten of voor patiënten die proberen te ontsnappen, dient
te worden goedgekeurd door de arts of door het MEDISCH TEAM wanneer er lijnen worden gebruikt. Er is een
risico op ernstige verwondingen of op de dood wanneer de patiënt verstrengeld raakt of wanneer de patiënt
de integriteit van een leiding of bewakingslijn onderbreekt. Raadpleeg de arts, het zorgplan, het MEDISCH TEAM
of het beleid van de instelling voor instructies voor extra bewaking van een dergelijke patiënt;
• Let op symptomen van claustrofobie of op een aanzienlijke toename van stress of fysieke bewegingen. Verwijder
deze patiënten ONMIDDELLIJK uit het Posey Bed en meld de situatie bij de arts. U moet in dat geval wellicht een
andere behandelmethode zoeken.

Belang van naleving van een Zorgplan

WAARSCHUWING Het niet opvolgen van de medische verklaring, van het ZORGPLAN van de patiënt of van
instructies, waarschuwingen en aanwijzingen in deze handleiding en op de labels op het Posey Bed, kan resulteren in
ernstige verwondingen bij of in de dood van de patiënt.
Controleer de toestand van de patiënt overeenkomstig het veiligheidsbeleid van uw instelling, de medische verklaring
of het ZORGPLAN.
WAARSCHUWING Belang van patiëntcontrole
Laat een patiënt NOOIT onbewaakt achter zonder goede bewaking. Wanneer u de toestand van de patiënt niet
controleert overeenkomstig het veiligheidsbeleid van uw instelling, de medische verklaring of het ZORGPLAN, kan dat
resulteren in ernstige verwondingen bij of in de dood van de patiënt.
Bij het eerste gebruik:
• Controleer de patiënt gedurende de eerste uren zorgvuldig om vast te stellen of het Posey Bed aan de behoeften
van de patiënt voldoet. Controleer of de patiënt comfortabel ligt en goed op het Posey Bed reageert;
• Posey beveelt controle aan in de kamer gedurende de eerste twee uur en ononderbroken geluidscontrole of
visuele controle gedurende de daaropvolgende twee uur.
Beleid voor dagelijkse controle en vrijheid van de patiënt. Controleer de toestand van de patiënt overeenkomstig
het veiligheidsbeleid van uw instelling, de medische verklaring of het ZORGPLAN. Leg aan de patiënt en aan de familie
van de patiënt uit hoe de oproepknop werkt.
Volg de instructies in het ZORGPLAN met betrekking tot het bieden van dagelijkse vrije momenten voor de patiënt.
Houd rekening met de patiëntbehoeften ten aanzien van:
• Voeding;
• Bewegingsbereik;
• Wandelen;
• Ontspanning;
• Toiletbezoek;
• Herstellende verzorging.

Posey Bed 8080
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Informatie over het gebruik
Instructies voor instellen en gebruik
Om veilige montage en veilig gebruik te garanderen, bevat ieder Posey Bed:
• Montage-instructies (M6263);
• Deze Handleiding voor gebruikers (M6264);
• “Snelcontrole 10”-controlelijst (MK1441).
Bewaar deze documenten in het opbergzakje aan het voeteneinde van het bed, zodat u ze in de toekomst kunt
raadplegen. U kunt extra exemplaren aanvragen via uw lokale bevoegde Posey Bed-dealer. De documenten zijn ook te
downloaden via www.posey.com.

Montage van het bed

LET OP Neem de montage-instructies iedere keer door wanneer u het bed monteert of wanneer u de tent na
een reinigingsbeurt terugplaatst. Wanneer het Posey Bed niet op de juiste wijze wordt gemonteerd, kunnen er
verwondingen bij de patiënt ontstaan.

Aanpassing van het Posey Bed
WAARSCHUWING Pas het Posey Bed NOOIT om enige reden aan.
• Voeg NOOIT zijrails of planken aan het hoofd- of voeteneinde van het Posey Bed toe. Hiermee vergroot u het
risico op BEKNELLING en ernstige verwonding van geagiteerde of agressieve patiënten die in aanraking komen met
deze onderdelen;
• Gebruik NOOIT een hulpmiddel, zoals een sluitstrip of hangslot, om de ritsen van de panelen dicht te maken.
Gebruik alleen de snelsluitingen van Posey. U dient ALTIJD snel bij de patiënt te kunnen in een noodgeval;
• Voeg GEEN andere dan de door Posey aanbevolen accessoires aan het Posey Bed toe (zie pagina 25 voor een
overzicht van accessoires).

Controlelijst voor eerste gebruik

Controleer ALTIJD of het Posey Bed goed functioneert. Voer een volledige visuele inspectie van het bed uit voor u
patiënten voor het eerst op het bed plaatst. Controleer of:
• Het bed schoon en niet bevuild is;
• Het bed goed is gemonteerd en of alle onderdelen in goede staat zijn;
• Het tentframe niet is gebogen of gebroken;
• Alle ritsen gemakkelijk kunnen worden geopend en veilig kunnen worden gesloten en of er geen ruimtes of
openingen zijn wanneer er druk op de rits wordt toegepast;
• Het metalen tentframe volledig is beschermd en of alle schuimdelen op hun plaats zijn en onbeschadigd zijn;
• De tent niet is gescheurd en of de panelen geen slijtage, dunne plekken of kapotte stiksels vertonen;
• Het netsnoer (indien gebruikt) zo is opgeruimd dat er geen struikelgevaar is.

WAARSCHUWING Gebruik het Posey Bed NOOIT wanneer het tentframe is gebogen of gebroken, wanneer
de tent is versleten of beschadigd en wanneer de ritsen niet gemakkelijk geopend en goed gesloten kunnen worden.
Dit kan resulteren in een val of in verlating van het bed zonder toezicht, met ernstige verwondingen of de dood
tot gevolg.
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Training van de zorgverlener

Zorg dat iedere zorgverlener vóór hij/zij het Posey Bed gebruikt, volledig is opgeleid in alle toepasselijke beleidsregels van
het ziekenhuis met betrekking tot vrijheidsbeperking. Neem kennis van en volg alle:
• Instructies voor de gebruikers in deze handleiding;
• Waarschuwingen en aanwijzingen in deze handleiding;
• Labels op het Posey Bed;
Posey raadt u aan om de hierboven genoemde items gedurende de eerste maand wekelijks door te nemen. Neem ze
vervolgens ten minste één keer per maand door tot u ze uit uw hoofd kent.

Locatie van het bed

Zorg dat de kamer groot genoeg is om ruimte te bieden aan het Posey Bed 8080:
• U dient in noodgevallen voldoende ruimte te hebben om eenvoudig bij het bed te kunnen en om de patiënt
eenvoudig van het bed te kunnen halen;
• Plaats het Posey Bed zo dat de patiënt zichzelf niet kan verwonden aan muren, meubels of andere voorwerpen
wanneer hij/zij zich binnen de tent bevindt;
• Zorg dat het netsnoer niet in de weg ligt en geen struikelgevaar vormt.

WAARSCHUWING Roken en hoge temperaturen
• VERBIED roken in een ruimte waarin het Posey Bed wordt gebruikt. Hoewel
de onderdelen van het bed vlamvertragend zijn overeenkomstig DIN EN 1021-1,
EN 1021-2, BS 7177 en BS5438, dient een strikt “Niet roken”-beleid nageleefd
te worden;
• Stel het Posey Bed en het beddengoed NOOIT bloot aan open vuur, rookmiddelen
of hittebronnen. Houd vloerkachels, verwarmingen en andere mobiele kachels altijd
uit de buurt van het bed.

.2

Transfer naar het Posey Bed

Help de patiënt in en uit het bed. Praat vriendelijk en vertel de patiënt dat het Posey Bed voor zijn of haar eigen
bescherming is. Zet muziek aan of schakel de tv in om verveling te voorkomen. Laat de patiënt NIET alleen achter tenzij u
zeker weet dat de patiënt veilig is, zich comfortabel voelt en goed op het Posey Bed reageert.
LET OP Voor veilige transfer naar en verzorging van patiënten in het
Onderzijde van de bovenste rail
Posey Bed dient rekening te worden gehouden met een aantal factoren,
waaronder de omvang, medische toestand, beperking en mobiliteit van de
142cm
patiënt. De transfer naar het Posey Bed is anders voor patiënten die kunnen
staan dan voor patiënten die naar of van het bed moeten worden getild.
97cm
Gebruik ALLEEN een tillift om patiënten over te transfereren, als er is
117cm
gecontroleerd of er genoeg ruimte onder het frame van de tent is om de lift
veilig te gebruiken. De afmetingen van het toegangspaneel aan de openingszijde
Bovenzijde matras
zijn 97 cm x 117 cm (H x B) aan de onderzijde (zie Afbeelding 5).
Zorg dat u het beleid van uw instelling, het ZORGPLAN en de medische
verklaring opvolgt, zodat u aan de specifieke behoeften van iedere afzonderlijke
patiënt voldoet.
Afbeelding 5 Openingsruimte
in toegangspaneel
1. Controleer de ruimte rondom het bed op struikelgevaren. Zorg dat
u de overdracht veilig en eenvoudig kunt uitvoeren.
2. Controleer of alle zwenkwielen zijn vergrendeld, zodat het risico op ongewenste bewegingen van het bed wordt
verminderd. Druk de rem omlaag om de zwenkwielen te vergrendelen.
3. Zorg dat het bed VLAK is. Het Posey Bed kan tot 95 cm worden verhoogd om het transfereren van patiënten
te vereenvoudigen.
4. Maak de snelsluitingen los en rits het “U”-vormige zijpaneel los, zodat de patiënt in bed kan. Maak het paneel met
behulp van de haken en ogen vast aan de bovenzijde van de tent.
5. U kunt de patiënt nu naar een veilige positie op het matras transfereren. Afhankelijk van de omvang en het gewicht
van de patiënt dient u wellicht extra personen in te schakelen om de patiënt veilig te transfereren.
6. Praat vriendelijk en vertel de patiënt dat het Posey Bed voor zijn of haar eigen bescherming is.
7. Als de medische verklaring of het Zorgplan van de patiënt IV-leidingen, afvoerbuizen of bewakingslijnen of een
oproepknop voorschrijft, dient u deze op de juiste wijze aan te sluiten via de ingebouwde opening(en).

WAARSCHUWING Gebruik van lijnen en infusen bij geagiteerde of agressieve patiënten
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Transer naar het Posey Bed (vervolg)

Wanneer er leidingen of lijnen worden gebruikt, dient het gebruik van het Posey Bed voor geagiteerde patiënten
of voor patiënten die proberen te ontsnappen, te worden goedgekeurd door de arts of door het MEDISCH TEAM.
Er is een risico op ernstige verwondingen of op de dood wanneer de patiënt verstrengeld raakt of wanneer
de patiënt de integriteit van een leiding of bewakingslijn onderbreekt. Raadpleeg de arts, het zorgplan, het
MEDISCH TEAM of het beleid van de instelling voor instructies voor extra bewaking van een dergelijke patiënt;
8. Maak, wanneer u klaar bent om de tent te sluiten, het “U”-vormige zijpaneel aan de bovenzijde van de tent los
door de haken en ogen los te maken. Sluit het “U”-vormige zijpaneel met behulp van de treklipjes aan de ritsen.
Maak de runner vast met de snelsluiting (zie Afbeelding 20 op pagina 18). Test alle ritsen over de gehele lengte
door op het paneel naast de rits te duwen om te controleren of ze goed zijn gesloten en of het toegangspaneel
niet onder druk wordt geopend (zie Afbeelding 4 op pagina 10).
9. Lees en volg alle stappen in de “Snelcontrole 10” op pagina 15 en zorg dat het bed zich in de laagste stand
bevindt vóór u de patiënt onbewaakt achterlaat.

Toegang voor de zorgverlener

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

WAARSCHUWING Controleer vóór u het toegangspaneel aan het hoofdeinde van het bed opent of het
matras VLAK ligt en of de patiënt zich op een veilige afstand van het paneel bevindt. Vanwege de extra afstand
kunnen er ernstige verwondingen ontstaan wanneer patiënt valt terwijl het hoofdeinde van het bed omhoog
is gebracht;
Controleer de ruimte rondom het bed op struikelgevaren.
Controleer of alle zwenkwielen zijn vergrendeld, zodat het risico op ongewenste bewegingen van het bed wordt
verminderd. Druk de rem omlaag om de zwenkwielen te vergrendelen (zie Afbeeldingen 16 en 17 op pagina 17).
Maak de snelsluitingen los en open het “U”-vormige zijpaneel om toegang tot het bed te krijgen. Controleer of
de patiënt zich in een veilige positie bevindt en of hij/zij niet kan vallen.
Maak het paneel met behulp van de haken en ogen vast aan de bovenzijde van de tent.
Maak de randbescherming van het geopende “U”-vormige zijpaneel ALTIJD met behulp van de ritsen en
snelsluitingen aan de bovenzijde vast wanneer u zorg aan de patiënt verleent (zie Afbeelding 19 op pagina 18).
Houd de patiënt goed in de gaten en laat een patiënt NOOIT onbewaakt achter wanneer de randbescherming
wordt gebruikt of wanneer de tent is geopend (zie Pagina 18).
Controleer of de patiënt niet het risico loopt om uit bed te vallen wanneer u zorg aan de patiënt verleent en
klaar bent om de tent te openen. Verplaats de patiënt voorzichtig naar een veilige positie op het matras.
Rits de randbescherming los en laat deze zakken.
Sluit het “U”-vormige toegangspaneel aan de zijkant en maak het vast met de snelsluiting. Controleer of het bed
zich in de laagste positie bevindt.
Lees en volg vóór u de patiënt onbewaakt achterlaat alle stappen in de “Snelcontrole 10” (zie pagina 15).

Transfer vanaf het Posey Bed
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Controleer de ruimte rondom het bed op struikelgevaren. Zorg dat u de overdracht veilig en eenvoudig
kunt uitvoeren.
Zorg dat het bed in de VLAKKE positie is. Het Posey Bed kan tot 95 cm worden verhoogd om het transfereren
van patiënten te vereenvoudigen. Vergrendel ALTIJD de remmen van alle vier de zwenkwielen (zie Afbeeldingen
16 en 17 op pagina 17).
Maak de snelsluitingen los en open het “U”-vormige zijpaneel om toegang tot het bed te krijgen. Controleer
of de patiënt zich in een veilige positie bevindt en of hij/zij niet kan vallen.
Maak het paneel met behulp van de haken en ogen vast aan de bovenzijde van de tent.
Help de patiënt in een zittende positie. Help de patiënt zo nodig om beide benen naar de rand van het bed
te transfereren en om te gaan zitten. Let op: liggende patiënten kunnen last hebben van evenwichtsproblemen.
Wees dus voorbereid en zorg dat u steun kunt bieden.
Pas deze stappen zo nodig aan om patiënten die uit het bed getild moeten worden veiliger te transfereren.
Afhankelijk van de omvang en het gewicht van de patiënt dient u wellicht extra personen in te schakelen om
de patiënt veilig te transfereren. Raadpleeg het beleid van uw instelling voor het veilig transfereren van patiënten.

Hulp aan patiënten in noodgevallen

Maak de snelsluitingen los en rits het “U”-vormige zijpaneel los om de patiënt snel uit het bed te helpen.
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“Snelcontrole 10” (voor u de patiënt alleen laat)
WAARSCHUWING Zorg dat u het ZORGPLAN en de medische verklaring van de patiënt kent en dat u weet hoe
nauwkeurig en hoe vaak u de patiënt moet controleren.
1. Tent en netten. Controleer of er geen sprake is van slijtage, gaten of dunne plekken in de nylonpanelen of gaas.
Controleer of de tent en het frame veilig en op de juiste wijze aan het ziekenhuisbed zijn bevestigd en dat het
metalen frame volledig is beschermd door het schuim. Controleer ook of het schuim in goede staat is.
2. Matras. Het matras dient zich altijd in een volledig afgesloten matrascompartiment te bevinden. Plaats NOOIT
een matras in de patiëntruimte (zie Afbeelding 18 op pagina 18). (Alleen het opdekmatras 8007 is toegestaan).
De patiënt kan onder het matras kruipen en bekneld raken.

3. Hygiëne. Zorg dat het bed schoon is en geen rommel of vreemde voorwerpen bevat die het risico op
zelfverwonding of verstikking kunnen vergroten.

4. Hoogte van het bed en bediening van het bed. Zorg dat het bed zich in de laagste positie bevindt. Zo verkleint
u de kans dat het bed kantelt wanneer de patiënt geagiteerd of agressief wordt. Laat de bediening van het bed
NOOIT achter in de patiëntruimte wanneer de patiënt onbewaakt wordt achtergelaten.

5. Verhoging van het hoofdeinde. Laat het matras bij patiënten in risicogroepen VLAKliggen en zorg dat het

hoofdeinde van het bed OMLAAG is (zie pagina 9). Wanneer u het hoofd of de borst van een patiënt omhoog
dient te houden wanneer een patiënt uit een risicogroep onbewaakt wordt achtergelaten, moet u de opvulkussens
van Posey ( OND 8025, pagina 25) gebruiken om het risico op BEKNELLING te verminderen (zie “Waarschuwingen en
voorzorgsmaatregelen” op pagina 9). Wanneer u het hoofdeinde van het bed omhoog dient te houden bij patiënten
die het risico lopen om BEKNELD te raken, moet u de opvulkussens van Posey ( OND 8021, pagina 25) gebruiken om
het risico te verminderen. Controleer overeenkomstig het beleid van de instelling of minimaal één keer per uur of
de opvulkussens van Posey nog op hun plaats liggen.

6. Vergrendelbare zwenkwielen. Om het risico op ongewenste beweging van het bed te verminderen, dienen

alle vier de vergrendelbare zwenkwielen volledig te zijn geblokkeerd wanneer de patiënt zich in bed bevindt
(zie Afbeeldingen 16 en 17 op pagina 17).

7. Ritsen en snelsluitingen. Test of alle ritsen gemakkelijk geopend en veilig gesloten kunnen worden en of er geen

ruimtes of openingen zijn wanneer er druk op de rits wordt toegepast. Test alle ritsen over de gehele lengte door
op het paneel of op de tent naast de rits te duwen. Zo kunt u controleren of ze goed zijn gesloten. Gebruik ALTIJD
de treklipjes van de rits en maak de snelsluitingen op alle toegangspanelen vast (zie Afbeelding 7).

8. Openingen voor Lijnen of infusen. Zorg dat alle ritsen helemaal zijn gesloten wanneer de openingen niet

gebruikt worden. Controleer, wanneer u de openingen gebruikt, of de doorstroming niet wordt belemmerd
(zie Afbeeldingen 22 en 23 op pagina 19).

9. Randbescherming. Controleer of beide randbeschermingen los zijn (zie pagina 18). U moet in een noodgeval altijd
snel bij de patiënt kunnen.

10. Oproepknop. Wanneer het ZORGPLAN gebruik van een oproepknop door een patiënt toestaat, dient u te zorgen
dat de patiënt goed bij de knop kan.

Opvulkussens van Posey
Snelsluitingen

Treklipje

Afbeelding 6 Opvulkussens bij een omhoog gebracht hoofdeinde

Posey Bed 8080

Afbeelding 7 Snelsluitingen met veilig
gesloten rits
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Componenten van het Posey Bed 8080 (raadpleeg Afbeelding 1 op pagina 7)
Toegangspanelen
Het Posey Bed is voorzien van vier
toegangspanelen met ritsen: twee “U”-vormige
zijpanelen, een paneel aan het hoofdeinde en
een paneel aan het voeteneinde. Alle panelen
zijn duidelijk gelabeld. Elke rits is voorzien van
een treklipje waarmee u de rits kunt openen
en sluiten. Iedere rits bevat bovendien een
snelsluiting (zie Afbeelding 1 op pagina 7).
Afbeelding 9 Lipje voor haken en ogen op
Afbeelding 8 Treklipje van rits
De “U”-vormige zijpanelen kunnen volledig
het paneel aan de bovenzijde
worden geopend, zodat u eenvoudig bij de
patiënt kunt. Het paneel aan de bovenzijde bevat haken en ogen. U kunt deze gebruiken om de “U”-vormige zijpanelen
omhoog te houden wanneer ze zijn geopend.

Bediening van het bed

Het Posey Bed is voorzien van een elektronische handbediening. U kunt het matras
laten zakken tot een hoogte van 53 centimeter, zodat u de patiënt eenvoudig kunt
transfereren naar het bed. Ook kunt u het bed in deze stand plaatsen wanneer de
patiënt onbewaakt achterblijft. Bovendien kan het bed worden verhoogd tot een
hoogte van 95 centimeter om het risico op rugklachten of verwondingen van de
zorgverlener tijdens het verzorgen van de patiënt te verminderen.

WAARSCHUWING Laat het matras bij patiënten in risicogroepen
VLAK liggen en zorg dat het hoofdeinde van het bed OMLAAG is wanneer de
patiënt onbewaakt wordt achtergelaten. Wanneer u het hoofd of de borst van
de patiënt omhoog moet brengen (om hem/haar tv te laten kijken of omdat
de arts of het ZORGPLAN dat voorschrijft), kunt u het torsokussen van Posey
( OND 8025, pagina 25) gebruiken.
Afbeelding 10 Bevestigingsring voor
bediening van het bed
Zie het gedeelte over risico’s op BEKNELLING op pagina 9 voor meer informatie
en voor veiligheidsmaatregelen met betrekking tot beknelling.
Houd de bediening van het bed buiten het bereik van de patiënt. De beugel aan de achterzijde van de bediening van
het bed kan worden gebruikt om de bediening in een eenvoudig te bereiken positie aan de bevestigingsriem te hangen
(zie Afbeelding 10).

Werking van de handbediening van het bed

Controleer vóór u de bediening van het bed gebruikt of het bed is aangesloten op een voedingsbron en of de bediening
onbeschadigd is. U kunt elke activiteit vergrendelen om te voorkomen dat het bed zonder toestemming versteld wordt
(zie Afbeelding 11). Om een beweging van het bed te vergrendelen of ontgrendelen, heeft u de speciale sleutel nodig.
Deze wordt bij het bed geleverd en kan worden gebruikt om het mechanisme te vergrendelen of ontgrendelen. Raadpleeg
de pictogrammen op de bediening voor meer informatie. Wanneer het bed is ontgrendeld, ziet u een groen lampje boven
het vergrendelingsmechanisme. Wanneer het bed is vergrendeld, ziet u een geel lampje. Neem contact op met IT FITS als
u reservesleutels nodig heeft.
HET BED
OMHOOG
VERSTELLEN

Afbeelding 11 Sleutel om de bediening
van het bed te vergrendelen/
ontgrendelen
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HET BED
OMLAAG
VERSTELLEN

1

2

3

4

5

6

7

8

Afbeelding 11A De bediening van het
bed gebruiken

BEDIENING VAN HET HOOFDEINDE:
1 - Hoofdeinde omhoog
2 - Hoofdeinde omlaag
BEDIENING VAN HET BEDFRAME:
3 - Bedframe omhoog
4 - Bedframe omlaag
BEDIENING VAN HET VOETENEINDE:
5 - Voeteneinde omhoog
6 - Voeteneinde omlaag
GECOMBINEERDE BEDIENING VAN HET
HOOFDEINDE EN VOETENEINDE:
7 - Hoofd- en voeteneinde tegelijkertijd omhoog
8 - Hoofd- en voeteneinde tegelijkertijd omlaag

Posey Bed 8080

Tentriem

LET OP Bevestig beide riemen voor de tent aan de beweegbare BOVENdelen van het bedframe. Wanneer u de
riemen aan een ander deel van het bedframe bevestigt, kan het matrascompartiment tijdens het verhogen of verlagen
van het bed beschadigd raken.
Volg deze stappen:
1. Plaats de riem door een beweegbaar deel van het BOVENSTE bedframe (zie Afbeelding 12).
2. Voer de riem door de metalen D-ring (zie Afbeelding 13).
3. Voer de riem omlaag door de tweede metalen D-ring (zie Afbeelding 14).
4. Trek aan de riem om deze vast te maken (zie Afbeelding 15).
5. Herhaal deze stappen aan de andere zijde van het bed.

Afbeelding 12 Bedriem door
het bedframe

Afbeelding 13 Bedriem door
de D-ring

Afbeelding 14 Bedriem door
de tweede D-ring

Afbeelding 15 Bedriem voor
de tent aan het bedframe

Vergrendelbare zwenkwielen
Het Posey Bed is voorzien van vier vergrendelbare zwenkwielen. Vergrendel de zwenkwielen vóór u patiënten transfereert,
zodat het risico op ongewenste bewegingen van het bed wordt verminderd. Ontgrendel de zwenkwielen om het bed
te verrijden (zie Afbeelding 16). Draai de zwenkwielen richting de matrassteun onder het bed om ze te vergrendelen.
Druk vervolgens aan het hoofdeinde van het bed met uw voet op de rem om de vier zwenkwielen te vergrendelen
(zie Afbeelding 17). Druk de rem met uw voet omhoog om de zwenkwielen te ontgrendelen.

LET OP Zorg dat alle vier de zwenkwielen tijdens het verzorgen van de patiënt en tijdens het transfereren van

patiënten van en naar het bed zijn vergrendeld.

Afbeelding 16 Zwenkwiel, ontgrendeld

Afbeelding 17 Zwenkwiel, vergrendeld

Matrascompartiment
Het Posey Bed is voorzien van een gesloten matrascompartiment
(zie Afbeelding 18). Het compartiment biedt ruimte voor een matras
met de volgende afmetingen: 15 cm x 90 cm x 200 cm. Het matras
compartiment heeft een waterbestendige hoes met een rits. U dient
deze hoes NIET te verwijderen. Het Posey Bed 8080 is NIET compatibel
met luchtmatrassen.
Afbeelding 18 Het matras in het
matrascompartiment plaatsen

Posey Bed 8080
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WAARSCHUWING U kunt het risico op BEKNELLING of verstikking als volgt verminderen:
• Gebruik NOOIT een matras met andere afmetingen dan die waarvoor het compartiment werd ontworpen. Wanneer
u een kleiner matras gebruikt, ontstaan er openingen tussen de tent en het matras. Wanneer u een groter matras
gebruikt, wordt de stof uitgerekt, waardoor de rits beschadigd raakt;
• U dient het matras altijd volledig in het gesloten matrascompartiment te plaatsen wanneer de patiënt zich in het
Posey Bed bevindt;
• Open of sluit het matrascompartiment NOOIT wanneer het hoofdeinde of het kniegedeelte van het bed zich
OMHOOG bevindt. Hierdoor kunnen de stof en de rits beschadigd raken;
• Gebruik NOOIT een matras dat lager is dan vijftien centimeter;
• Plaats NOOIT een matras in de patiëntruimte. (ALLEEN het Posey opdekmatras 8007 is toegestaan)

Matrasaccessoires

Hoewel het nylon oppervlak van het Posey-matrascompartiment huidvriendelijk is, kunnen er toch afdekkingen of
incontinentievullingen nodig zijn om de patiënt extra comfort of huidbescherming te bieden.
• Wanneer het Zorgplan of het medische verklaring afdekkingen voorschrijft, kunt u het ondersteuningsoppervlak van
Posey ( OND 8007, pagina 25) in de tent gebruiken om de afdekkingen vast te maken en om extra comfort te bieden.
• Om de patiënt en het beddengoed te beschermen tegen gemorste urine, kunt u in de tent incontinentievullingen van
Posey ( OND 8005A, pagina 25) gebruiken.

Randbescherming

Het Posey Bed is aan weerszijden van de patiëntruimte voorzien van
randbescherming van nylon (zie Afbeelding 19). De randbescherming vormt
een tijdelijke belemmering die alleen is bedoeld om de kans op het vallen van
patiënten te verminderen wanneer een “U”-vormig zijpaneel wordt geopend
tijdens het verzorgen van de patiënt.

LET OP

• Houd de patiënt goed in de gaten en laat een patiënt NOOIT onbewaakt
achter wanneer er een toegangspaneel is geopend en wanneer er
randbescherming wordt gebruikt. De randbescherming voorkomt NIET dat
de patiënt uit het bed kan vallen.
• Controleer, wanneer de toegangspanelen zijn gesloten en wanneer de
patiënt zich in bed bevindt, of beide randbeschermingen los zijn. U moet in
een noodgeval altijd snel bij de patiënt kunnen.

Afbeelding 19 Juist gebruik van de
randbescherming van het Posey Bed tijdens het
verlenen van zorg aan de patiënt

Gebruik de transporthandgrepen

Wanneer u het bed van de ene locatie naar de andere transfereert,
dient u de transporthandgrepen te gebruiken. Voorbeelden van
gebruikstoepassingen zijn: het laden en lossen uit een transportvoertuig,
het vervoeren van het bed vanuit de opslagruimte van het ziekenhuis
naar de patiëntruimte en het transfereren van het bed van de ene ruimte
naar de andere.
U vindt de eenvoudig herkenbare, GELE, handgrepen op alle vier (4)
de hoeken.
U kunt de hoogte van de handgrepen aanpassen door de hoogte van
het bed aan te passen. Gebruik hiervoor de bediening. U kunt het bed al
duwend of trekkend transfereren.

Snelsluitingen

Iedere rits bevat een snelsluiting. Duw de twee zijden samen en trek aan de clip om de
snelsluitingen te openen. Duw de twee zijden om de snelsluitingen te sluiten. U hoort
een klikje wanneer de sluitingen zijn gesloten. Trek ALTIJD aan de clip nadat u de
snelsluiting gesloten hebt om te controleren of de snelsluiting daadwerkelijk dicht is
(zie Afbeelding 20). Beschadigde of niet werkende gespen dienen onmiddellijk te worden
vervangen. Bel uw lokale bevoegde Posey Bed-dealer voor een vervangend exemplaar.

WAARSCHUWING Controleer vóór u het bed verlaat of de snelsluitingen op
alle vier de toegangspanelen van het Posey Bed 8080 veilig zijn gesloten. Wanneer u dit
niet doet, kan de patiënt vallen of het bed zonder ondersteuning verlaten. Dat kan
ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben.
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Afbeelding 20 Snelsluitingen met
veilig gesloten rits

Posey Bed 8080

Drainageopeningen

Maak de rits van een opening los en voer een leiding of lijn door de opening naar de patiëntruimte om de leiding of lijn
in de patiëntruimte te plaatsen. Sluit de rits van de opening daarna.
• Controleer of de lijn is aangesloten en kijk of de rits zo ver mogelijk is gesloten. Zorg dat de stroming door de lijn niet
wordt belemmerd.
• Voer NOOIT een patiëntlijn door het net (zie Afbeelding 21). Gebruik ALTIJD de openingen voor de lijnen
(zie Afbeeldingen 22 en 23).
• Controleer tijdens het omhoog brengen en laten zakken van het bed of de lijnen niet klem zitten.

WAARSCHUWING Zorg dat alle ritsen helemaal zijn gesloten wanneer de openingen niet gebruikt worden.
Hiermee voorkomt u dat patiënten een opening openen of proberen te ontsnappen door hun hand of voet door
een opening te steken. Laat een ongebruikte opening NOOIT geopend achter wanneer de patiënt onbewaakt
wordt achtergelaten.

.2
23
Afbeelding 21 Voer lijn NIET door de netten

Afbeelding 22 De lijn in gebruik

Afbeelding 23 De lijn in gebruik

Ritsen en treklipjes

• Inspecteer de ritsen op kronkels of foutieve uitlijning (zie Afbeelding 24). Test
of alle ritsen gemakkelijk geopend en veilig gesloten kunnen worden en of er geen
ruimtes of openingen zijn wanneer er druk op de rits wordt toegepast.
• Wanneer een rits is beschadigd (zie Afbeelding 25A), kan deze wellicht niet goed
meer worden gesloten.
• Gebruik ALTIJD de treklipjes van de ritsen om panelen te openen en te sluiten
(zie Afbeelding 26). Trek de panelen NOOIT open: daardoor kunnen het stof en de
ritsen beschadigd raken (zie Afbeelding 26A).
• Gebruik het bed NOOIT wanneer een runner is opengebogen of wanneer het
treklipje ontbreekt of is gebroken; Bel uw lokale bevoegde Posey Bed-dealer voor
instructies over het repareren.
• Gebruik het bed NOOIT wanneer een rits gebogen of onjuist gesloten is.

Handgreep

Afbeelding 24 Kronkels in rits

Geopend

Treklipje
Romp

Afbeelding 25 Onbeschadigde
runner

Posey Bed 8080

Afbeelding 25A Runner
beschadigd door het
opentrekken van het
toegangspaneel

Afbeelding 26 Gebruik ALTIJD Afbeelding 26A
Ruk de panelen
.2
de treklipjes van de ritsen om
NIET openen: daardoor
de toegangspanelen te openen
wordt de runner beschadigd
en te sluiten access panels
(zie Afbeelding 25A) en kan de rits
niet goed meer worden gesloten
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Ritsen en treklipjes (vervolg)
WAARSCHUWING Verlaat het bed van de patiënt NOOIT wanneer niet alle ritsen

van de panelen goed zijn gesloten. Test alle ritsen over de gehele lengte door op het
paneel naast de rits te duwen. Zo kunt u controleren of ze goed zijn gesloten en of het
toegangspaneel niet onder druk wordt geopend (zie Afbeelding 27). Wanneer u deze
waarschuwing negeert, kan dat resulteren in een val of in verlating van het bed zonder
ondersteuning. Dat kan ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben. Raadpleeg
“Controleer de ritsen” op pagina 10.
Test ALTIJD of de rits veilig is gesloten door over de gehele lengte tegen de gesloten
rits te duwen om te controleren of het toegangspaneel niet onder druk wordt geopend
(zie Afbeelding 27).

Afbeelding 27

Ontgrendelingshendels

Aan weerszijden van het bed, tussen de hoofdsteun en het midden van het bed, zijn
ontgrendelingshendels aangebracht (zie Afbeelding 28). Met deze hendels kan de
zorgverlener het hoofdeinde van het bed snel handmatig laten zakken tot de vlakke
positie om direct in te grijpen als dat nodig is.
Druk de hendel in om de vergrendeling te ontgrendelen. Het bed zakt nu automatisch tot
de vlakke positie.
NB: Wanneer de hendel wordt gebruikt terwijl het hoofdeinde omhoog of omlaag
wordt gebracht via de handbediening, zal het aandrijfmechanisme blokkeren. Dat heeft
Afbeelding 28
geen gevolgen voor de handmatige ontgrendeling maar wel voor de elektronische bediening.
Druk op de knop “Hoofdeinde laten zakken” op de handbediening (zie “Werking van de
bediening van het bed” op pagina 16) tot de aandrijving weer wordt ingeschakeld. Wanneer u op de knop “Voeteneinde
laten zakken” op de handbediening drukt, beweegt het aandrijfmechanisme naar binnen, waardoor u het mechanisme weer
kunt inschakelen.

Reserveaccu

Er is een Linak BA18-accu aanwezig. Deze reserveaccu biedt noodstroom, zodat het bed kan worden bediend in
noodgevallen. De accu bevindt zich onder het platform, ter hoogte van het hoofdeinde.
Kenmerken van de Linak BA18-accu:
• Rechte kabel met gelijkstroomstekker van 5,5 x 2,5 (Max. lengte = 1,3 meter);
• Standaard beveiligingsklasse: IPX4;
• De BA18-accu kan worden verwisseld zonder de CB te openen (de BA18 bevindt zich in
een aparte behuizing);
• Nominale vermogen: 1,3 Ah, 24 V;
• Oplaadstroom: max. 500 mA;
• Bedieningstemperatuur: +5 °C tot +45 °C.
Steek de stekker van het bed in het stopcontact om de accu op te laden. De accu wordt
Afbeelding 29
alleen opgeladen wanneer de schakelkast is aangesloten op een externe voedingsbron. Het bed
moet dus zijn verbonden met een stopcontact. De BA18-accu kan niet worden opgeladen met
een externe oplader.
U dient de accu, voor u hem voor het eerst gebruikt, 24 uur op te laden, zodat hij goed functioneert en zodat hij zo lang
mogelijk meegaat. Volledig opgeladen accu’s in een omgeving van 25° C moeten om de 6 tot 7 maanden worden opgeladen.
De accu gaat het langst mee wanneer hij volledig opgeladen blijft.

LET OP U hoort een constante pieptoon wanneer de accu leegraakt. Er is dan nog circa 19 V +/- 5% aanwezig.
Om de best mogelijke acculevensduur te handhaven, dient u de accu direct op te laden zodra hij leegraakt.
LET OP Wanneer de accu een kritiek niveau bereikt, wordt het hele bedieningssysteem uitgeschakeld. Er is dan nog
circa 17,5 V +/- 5% aanwezig. Wanneer u het bed in deze kritieke toestand probeert te bedienen, kan het
aandrijfmechanisme beschadigd raken.
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Reinigingsinstructies

BESCHERMINGSTENTEN EN MATRAS VAN HET POSEY BED Vervang het schuimmatras en de beschermingstenten zo
nodig. Volg de instructies op pagina 24 om het matras te verwijderen wanneer het zeer vervuild raakt (BIOGEVAAR).

LET OP Verwijder het schuimmatras NIET uit de behuizing om het matras te reinigen. Reinig de  
    beschermingsmaterialen van schuim NIET. Hierdoor raakt het schuim beschadigd, waardoor het onbruikbaar wordt.
SNEL REINIGEN. Neem de stof van het Posey Bed af met een vochtige doek. U kunt zo nodig een verdund
desinfectiemiddel of antiseptisch middel op waterbasis gebruiken. Raadpleeg hiervoor de instructies op het
productlabel. Gebruik NOOIT een concentratie die hoger is dan door de fabrikant wordt aanbevolen. Spoel de stof af
met water om alle overtollige reinigingsmiddelen te verwijderen. Droog de stof af of laat de stof aan
de lucht drogen voor u hem weer gebruikt.
VOORBEREIDING OP WASBEURTEN:
1. Verwijder al het afval uit het Posey Bed.
2. Verwijder alle documenten uit het opbergzakje aan het voeteneinde van het bed.
3. Verwijder de bediening van het bed van de tent.
4. Verwijder het matras uit het matrascompartiment.
5. Verwijder de tent (zie Afbeeldingen 30-33A op pagina’s 21-22).
KLITTENBAND REINIGEN. Het klittenband kan na herhaald gebruik en/of wasbeurten vuil aantrekken, waardoor de
trekkracht van het klittenband kan afnemen. Test vóór elk gebruik of het klittenband nog goed werkt. Bevestig ALTIJD  
het klittenband voor u de bedtent uitwast. Ga af en toe met een stevige borstel over het haakje om vuil te verwijderen.
DE TENT VERWIJDEREN VOOR VERVANGING OF REINIGING. U kunt de “U”-vormige zijpanelen uit de tent
verwijderen en ze apart wassen om de omvang van de was te verminderen. Volg deze stappen om de “U”-vormige
zijpanelen te verwijderen:
1. Maak de snelsluiting los en verwijder de horizontale
haken en ogen aan de bovenzijde van de tent, ter hoogte
van het hoofdeinde van het bed. Maak de rits van het
hoofdeinde van het bed tot het voeteneinde van het bed
los (zie Afbeeldingen 30 en 30A).

Losritsen

Losritsen

Klittenband

Klittenband

Klittenband
Klittenband

Afbeelding 30

2. Open het klittenband aan de bovenzijde van de
tent, ter hoogte van het hoofdeinde van het bed.
Maak de rits van de bovenzijde van de tent, ter hoogte
van het hoofdeinde van het bed, tot het voeteneinde
van het bed los (zie Afbeeldingen 31 en 31A).

Afbeelding 30A

Losritsen

Afbeelding 31 A

Losritsen

Afbeelding 30

Zie Afbeeldingen
30/30A en 31/31A

Posey Bed 8080
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3. Verwijder de horizontale haken en ogen aan de
onderzijde van de tent, ter hoogte van het voeteneinde
van het bed. Maak de rits aan de onderzijde van de
tent los, vanaf het voeteneinde van het bed tot het
hoofdeinde van het bed (zie Afbeeldingen 32 en 32A).

Klittenband

4. Verwijder de verticale haken en ogen aan de onderzijde
van de tent, ter hoogte van het voeteneinde van het bed.
Maak de rits los aan de onderzijde van de tent, vanaf het
voeteneinde van het bed, tot het bovenzijde ter hoogte
van het voeteneinde van het bed (zie Afbeeldingen 33 en
33A). Het “U”-vormige zijpaneel moet nu los zijn.

Klittenband

Losritsen

Losritsen

Afbeelding 32

Afbeelding 32A

5. Herhaal de stappen 1 t/m 4 om het andere “U”-vormige zijpaneel
te verwijderen.
6. Verwijder de rest van de tent van het frame.

LET OP Sluit na het verwijderen van de “U”-vormige zijpanelen
en van de tent al het klittenband vóór u de tent uitwast. Anders kunnen
de stof en de strippen tijdens het wassen beschadigd raken.
HET “U”-ZIJPANEEL OPNIEUW BEVESTIGEN. Voer de hierboven
genoemde stappen in omgekeerde volgorde uit.

Losritsen

Klittenband

Afbeelding 33

Losritsen

Klittenband
Afbeelding 33A

Zie
Afbeeldingen
30/30A en
31/31A

De tent uitwassen
WAARSCHUWING Was de tent ALTIJD uit wanneer verschillende patiënten het bed gebruiken. Zo voorkomt

u infecties en de overdracht van infectieziekten.
• Was de tent gedurende circa 25 minuten uit op de zachtste cyclus in KOUD water (18 tot 30 °C);
• Gebruik een zacht wasmiddel, zoals aanbevolen op het wasmiddelreservoir;
• Plaats de panelen niet te dicht op elkaar gepakt in de wasmachine, zodat ze goed kunnen
worden gereinigd;
18°C
• Spoel de panelen goed af met water;

30°C

LET OP

• Gebruik GEEN industriële wasmachines met afzuigsystemen. De ritsen en gespen kunnen door de druk van het
afzuigsysteem beschadigd raken;
• Gebruik NOOIT bleekmiddelen, agressieve reinigingsmiddelen of oplosmiddelen. Deze producten kunnen ertoe leiden
dat de achterzijde van de stof loslaat, waardoor de waterafstotende eigenschap van de stof verloren gaat;
• Voorkom beschadiging van de stof en gebruik alleen wasmiddelen die bedoeld zijn voor wasmachines;
• Bevestig ALTIJD het klittenband voor u de bedtent uitwast. Het klittenband kan tijdens het wassen schade aan het net
veroorzaken en vuil aantrekken.
DROGEN. Hang de tenten in een ruimte en laat ze op kamertemperatuur drogen of stop ze in een wasdroger waarin ze
alleen met lucht (dus zonder warmte) worden gedroogd.

LET OP

• Warmte kan ertoe leiden dat de achterzijde van de stof loslaat, waardoor de waterafstotende eigenschap van de stof
verloren gaat.
• Controleer na het drogen of er pluisjes op het klittenband zijn achtergebleven. Verwijder eventuele pluisjes met een
stugge borstel.
HET BEDFRAME REINIGEN. Het onderstel van het bedframe kan worden afgenomen met een vochtige, goed
uitgewrongen doek. Zorg dat de doek vochtig maar niet nat is. Overmatig water in of rond de motoren of rond de
bediening van het bed kan ertoe leiden dat deze componenten beschadigd raken.

LET OP Schokgevaar. Verwijder het netsnoer uit het wandstopcontact vóór u het bedframe reinigt.
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De tent bevestigen na het uitwassen
1.

Vouw de tent (onderdeel K) over het bed en zorg
dat het opbergzakje voor de instructies voor het
Posey Bed zich aan het voeteneinde van het bed
bevindt (zie Afbeelding 34).

LET OP

Opbergzakje

Bevestig de tent ALTIJD op de juiste wijze aan het bedframe,
voor instructies
zodat het opbergzakje voor de instructies voor het Posey Bed
zich aan het voeteneinde van het bed bevindt. Wanneer u
dit niet doet, kan de tent of de bedmotor beschadigd raken
K
wanneer de hoofdsteun van het bed omhoog wordt gebracht.
HOOFDEINDE
VOETENEINDE
2. Maak alle ritsen voor de bovenste rail (aan de lange en
korte zijden) los.
3. Begin aan één lange zijde en wikkel het gedeelte
Afbeelding 34 Richting van de tent over het bedframe
voor de bovenste rail om het schuim. Trek daarna
de tentonderdelen naar elkaar toe en doe de rits dicht (zie Afbeelding 35). Herhaal deze stap aan de
tegenoverliggende zijde.

WAARSCHUWING
Zorg dat de tanden van de rits goed zijn gepositioneerd (zie Afbeeldingen 36 en 37). Wanneer de tanden niet goed zijn
gepositioneerd, kan de rits niet goed worden gesloten. Dit kan erin resulteren dat de patiënt zonder hulp het bed kan
verlaten en gewond kan raken.

LET OP

Trek de stof tijdens het dichtritsen van alle panelen goed naar elkaar toe om beschadiging van de ritsen of van de stof
te voorkomen.

.2
Afbeelding 35 Tent over het
bedframe dichtritsen

Afbeelding 36 Tanden van de rits
in de juiste positie

Afbeelding 37 Tanden van de rits NIET
in de juiste positie

4. Rits alle vier hoekpoten los.
5. Rits de twee korte rails aan bovenzijde dicht.
6. Wikkel de tent bij alle hoekpoten om het schuim. Trek daarna de

Hoekafdekking

tentonderdelen naar elkaar toe en doe de rits dicht. Zorg dat de tanden
van de rits goed zijn gepositioneerd (zie Afbeeldingen 36 en 37). Gebruik het
klittenband om de hoeken af te dekken (zie Afbeelding 38). Herhaal de stap aan
alle vier de zijden tot alle hoekpoten om het schuim van de tent zijn bevestigd.
Hoekpoot

Afbeelding 38 Hoekafdekking

Posey Bed 8080
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Onderhoud
Tent en frame

Het Posey Bed dient door uw onderhoudsafdeling te worden geïnspecteerd wanneer de tent is verwijderd om te
worden uitgewassen. Ook dient ten minste eens per maand te worden gecontroleerd of de tent en het frame intact
zijn en veilig kunnen worden gebruikt. Hebt u vragen over de staat van het Posey Bed? Neem dan contact op met uw
lokale bevoegde Posey Bed-dealer.

Het onderstel van het bedframe

Het Posey Bed 8080 maakt gebruik van een PB526II Posey of PB528 Posey die wordt geproduceerd door Elbur
Vertriebs GmbH.

LET OP Stel het bed onmiddellijk buiten gebruik wanneer u scheuren of gebroken lassen in het bedframe, in
het tentframe of in andere steundelen aantreft.

Maandelijkse visuele inspectie

Uw onderhoudsafdeling dient alle bewegende onderdelen van het bed ten minste eens per maand te inspecteren.
Controleer het bed op losse onderdelen en maak deze vast. Hebt u vragen over de staat van het Posey Bed? Neem dan
contact op met uw lokale bevoegde Posey Bed-dealer.

Opslag en gebruik

• Dit hulpmiddel werd ontwikkeld voor gebruik in normale binnenomgevingen.
• Dit hulpmiddel kan worden opgeslagen in magazijnen met een gewone omgevingstemperatuur en normale
luchtvochtigheid. Vermijd hoge vochtgehaltes en overmatig vocht: hierdoor kunnen de productmaterialen
beschadigd worden.

Gebruiksduur van de tent van het Posey Bed

De gebruiksduur van de tent van het Posey Bed varieert en is afhankelijk van:
• De gebruikte reinigingsmiddelen;
• De regelmaat waarmee de tent wordt gewassen;
• De wascondities;
• Het gebruik van het product.
Volg ALTIJD de Reinigingsinstructies op pagina 21-22 om de levensduur van het bed te optimaliseren. Wanneer een
onderdeel tijdens het gebruik ervan niet goed functioneert, dient u het bed ONMIDDELLIJK buiten gebruik te stellen.
Bel daarna uw lokale bevoegde Posey Bed-dealer voor een vervangend exemplaar of voor reparatie.

WAARSCHUWING Gebruik het Posey Bed NOOIT wanneer het tentframe is beschadigd, wanneer de ritsen
niet gemakkelijk geopend of goed gesloten kunnen worden, wanneer het frame is gebogen of beschadigd, wanneer
het frame niet goed aan het bed is bevestigd of wanneer er onderdelen ontbreken. Verwijder de patiënt onmiddellijk
uit het bed om ernstige verwondingen te voorkomen.

Instructies voor het veilig verwijderen van het hulpmiddel
Verwijdering van BIOGEVAARLIJK afval. Wanneer de stof of het beschermingsmateriaal van
schuim of het matras van het Posey Bed uiterst vervuild wordt met biogevaarlijke materialen,
dient u de bewuste onderdelen te verwijderen overeenkomstig het beleid van uw instelling en
overeenkomstig toepasselijke lokale, regionale, nationale of Europese regelgeving met betrekking
tot BIOGEVAARLIJKE materialen.

WAARSCHUWING Wanneer het Posey Bed niet op de juiste wijze wordt gereinigd
en/of BIOGEVAARLIJKE materialen niet op de juiste wijze worden verwijderd, kunnen patiënt
en/of zorgverleners daardoor ernstig gewond raken.
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Gebruik van de Posey-accessoires in combinatie met het Posey Bed 8080
We raden u aan om de volgende accessoires te gebruiken voor het Posey Bed 8080.

WAARSCHUWING Gebruik NOOIT andere dan de door Posey aanbevolen accessoires op het Posey Bed.
Wanneer u deze waarschuwing negeert, kan dat leiden tot ernstige verwondingen of de dood van patiënten.

Ondersteuningsoppervlak van Posey ( OND 8007)

Incontinentievulling voor het Posey Bed ( OND 8005A)

Opvulkussens van Posey ( OND 8021)

Torsokussen van Posey ( OND 8025)

Voor extra voering en om afdekkingen vast te zetten door
ze onder het ondersteuningsoppervlak te klemmen.

Ter voorkoming van het risico op verwondingen
als gevolg van beknelling in ruimtes die ontstaan
wanneer de hoofdsteun van het bed zich OMHOOG
bevindt terwijl patiënten uit bepaalde risicogroepen
onbewaakt worden achtergelaten.

Om het matras en beddengoed te beschermen tegen
urine. 8005A kan worden gebruikt in combinatie met het
ondersteuningsoppervlak van Posey.

Ter voorkoming van het risico op verwondingen
als gevolg van beknelling en om de patiënt een
comfortabele positie te bieden wanneer de
hoofdsteun van het bed zich OMLAAG bevindt.

Reishoes van Posey ( OND 8071)

Ter bescherming van het Posey Bed tijdens transport
en opslag.

Posey Bed 8080
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Informatie voor het oplossen van problemen en veelgestelde vragen
Tent
V:

1.

A:
2. V:
A:

Hoe weet ik of het zijpaneel in de juiste richting
is geplaatst nadat het is uitgewassen?
Zorg tijdens het terugplaatsen van het zijpaneel dat
de rits en de randbescherming naar buiten zijn gericht
(zie Afbeelding 39).
Waarom gaat de rits zo moeilijk open of dicht?
Dit kan meerdere redenen hebben:
a. Er zit stof, beddengoed of ander materiaal in de rits vast.
U kunt dit oplossen door de rits terug te trekken. Trek het
lipje achteruit in de tegenovergestelde richting tot de rits
weer vrij is. Controleer of de tent nog intact is en of er
geen sprake is van slijtage of gaten in de stof.
b. Controleer de tanden van de rits om te kijken of er geen
tanden gebroken zijn (zie Afbeelding 43).

Pen van ritsstop

Afbeelding 39 Rits en randbescherming

Pen die u in
de stop moet
plaatsen

Treklipje

Tanden
Ritsstof

Randbescherming

Handgreep

Bovenste
stop
Rits

Rits

Romp
Ritsstop

Afbeelding 41 De rits van dichtbij

Onderste
stop

Afbeelding 42 Onbeschadigde
runner

Afbeelding 43 Kapotte tanden
van rits
WAARSCHUWING

GEBRUIK
ALTIJD DE
TREKRITSEN.

Afbeelding 40 Ritsstof

TREK DE
PANELEN
NIET
OPEN!

c.   Trek de rits open met behulp van het treklipje. Alle ritsen van de toegangspanelen zijn
voorzien van een plastic label met waarschuwingen (zie Afbeelding 44). U dient het label
te vervangen wanneer het beschadigd raakt of onleesbaar wordt. Bel uw lokale bevoegde
Posey Bed-dealer en vraag om een gratis vervangend exemplaar (Onderdeelnummer #L9368).
Inspecteer de ritsen op kronkels of foutieve uitlijning
(zie Afbeelding 45). Test ALTIJD alle ritsen over de
gehele lengte door op het paneel naast de rits te
duwen, zodat u kunt controleren of ze goed gesloten
zijn en of het toegangspaneel niet onder druk wordt
geopend (zie Afbeelding 45A).

Afbeelding 45 Kronkels in rits
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CONTROLEER DE RITSSLUITINGEN
ALTIJD DOOR TEGEN DE PANELEN
TE DUWEN OM TE KIJKEN OF DE
RITS GOED DICHT ZIT. WANNEER
DE RITSSLUITINGEN OPEN ZIJN,
KUNNEN PATIËNTEN
ONTSNAPPEN. OOK KUNNEN
OPEN RITSSLUITINGEN LEIDEN TOT
ERNSTIG LETSEL EN TOT DE DOOD.

www.posey.com

L9368 061308

Afbeelding 44
Plastic label

Afbeelding 45A Test ALTIJD of de
rits veilig is gesloten door over de
gehele lengte tegen de gesloten rits
te duwen om te controleren of het
toegangspaneel niet onder druk kan
worden geopend

Posey Bed 8080

3. V: Waarom gaat de rits uit elkaar na het dichtritsen (zie Afbeelding 46)?
A: De slede is beschadigd en buigt de tanden niet goed in elkaar wanneer de rits wordt gesloten (zie Afbeelding 47).
Gebruik het Posey Bed NIET. Bel de Technische dienstverlening van Posey voor onderhoud. U kunt het probleem
vermijden door de rits ALTIJD te openen met behulp van het treklipje. Ruk het toegangspaneel NOOIT open:
hierdoor wordt de runner beschadigd (zie Afbeelding 48) en kan de rits niet meer worden goed gesloten.
Opened Up

Afbeelding 46 Loslatende rits

4. V:
A:
5. V:
A:
6. V:
A:
V:
A:
8. V:
A:
9. V:
A:

7.

10. V:
A:

Afbeelding 47 Runner beschadigd
door het opentrekken van
het toegangspaneel

Afbeelding 48 Trek de panelen
.2open
NIET
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Wat kan ik doen wanneer de patiënt langs het gaas krabt?
Haal de patiënt uit het Posey Bed en raadpleeg de arts of het ZORGPLAN voor informatie over de juiste verzorging.
Hoe reinig ik de tent wanneer deze vervuild raakt?
Raadpleeg de pagina’s 21-22 voor informatie over het reinigen.
Hoe verwijder ik pluisjes of vreemde materialen van het klittenband?
Verwijder alle pluisjes of vreemde materialen met een stugge borstel. Sluit, indien mogelijk, de haken en ogen voor
u de tent uitwast, zodat er geen pluisjes in de haken kunnen komen.
Waar vind ik extra trainingsmaterialen?
Neem contact op met uw bevoegde Posey Bed-dealer.
Waar breng ik de IV-lijnen aan?
Raadpleeg “Openingen voor infusen en lijnen” op pagina 19.
Kan ik een opblaasbaar matras gebruiken?
Nee. Het Posey Bed is bedoeld voor gebruik met standaardmatrassen. Uitzonderingen alleen mogelijk in
samenspraak Posey en uw lokale Posey bed dealer. U dient het matras altijd volledig in het matrascompartiment
te plaatsen. Ook moet de rits van het matrascompartiment gesloten zijn. Raadpleeg “Matrascompartiment”
op pagina 18.
Kan ik onze eigen matrassen gebruiken tijdens het reinigen van het matras van het Posey Bed?
Ja, mits de afmetingen overeenkomen met de afmetingen van het matrascompartiment van Posey. U dient het
matras altijd volledig in het matrascompartiment te plaatsen. Ook moet de rits van het matrascompartiment
gesloten zijn. Raadpleeg “Matrascompartiment” op pagina 18.

Frame

1.

V: Hoe ontgrendel ik de zwenkwielen, zodat ik het bed kan transfereren?
A: Druk met uw voet de rem aan het hoofd- of voeteneinde van het bed omhoog. Raadpleeg “Vergrendelbare
zwenkwielen” op pagina 17.

Posey Bed 8080
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Veelgestelde algemene vragen

V: Waar vind ik het serienummer van de Posey Bed-tent?
A: U vindt het label met het serienummer rechtsonder aan het hoofdeinde
van het bed (zie Afbeelding 48).

1.

Afbeelding 48 Label met het serienummer

2. V: Waar bevinden de zijrails zich?
A: Het Posey Bed 8080 heeft geen zijrails. Gebruik NOOIT een zijrail op het
Posey Bed: daardoor neemt het risico op BEKNELLING toe. Het Posey Bed
is voorzien van randbescherming. Deze fungeert als “zachte” zijrails om de
kans op het vallen van patiënten te verminderen wanneer een “U”-vormig
zijpaneel wordt geopend tijdens het verzorgen van de patiënt. Raadpleeg
“Randbescherming” op pagina 18 voor informatie over het juiste gebruik.
3.. V: Kan ik een tillift gebruiken bij het Posey Bed 8080?
A: Ja, gebruik echter NOOIT een tillift om patiënten te transfereren,
tenzij er is gecontroleerd of er genoeg ruimte onder het tentframe is
om de lift veilig te gebruiken. De afmetingen van het toegangspaneel
aan de openingszijde zijn 97 cm x 117 cm (H x B) aan de onderzijde
(zie Afbeelding 49).

Onderzijde van de bovenste rail
142cm

97cm

117cm
Bovenzijde matras

Afbeelding 49 Openingsruimte
in toegangspaneel

Bedmotor en bedieningselement

Wanneer de elektriciteit niet meer functioneert

LET OP Wanneer de elektriciteit niet meer functioneert, dient u de patiënt onmiddellijk uit het Posey Bed

te verwijderen.

Voer de volgende stappen uit wanneer de elektriciteit niet meer functioneert of wanneer de bediening van het bed niet
meer reageert:
1. Controleer alle snoeren, waaronder de snoeren van de bediening van het bed, de snoeren van de motors en de
stroomkabel. Controleer of ze op de juiste wijze zijn aangesloten en of ze niet zijn beschadigd.
2. Vervang de bediening van het bed door een nieuw exemplaar waarvan u zeker weet dat het goed functioneert.
3. Bel uw lokale Posey Bed-dealer wanneer u het probleem hiermee niet oplost.
Bel uw lokale Posey Bed-dealer om een motor van een bedframe te verwijderen voor onderhoudswerkzaamheden
of voor vervanging.

Aanvullende informatie
Informatie over ziektes en zelfhulp

Om de kans op het overdragen van infectieziekten te verminderen, dienen alle zorgverleners hun handen te wassen nadat
ze een patiënt hebben verzorgd.

Reizen of internationaal gebruik

Het Posey Bed 8080 is bedoeld voor gebruik binnen Europa. Het Posey Bed is voorzien van een 230 VAC/50 Hz-aansluiting.
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Technische specificaties
Gaas van bovenzijde tot onderzijde - 108 cm

Net van hoofdeinde tot voeteneinde - 203 cm
Hoogte:
165cm

Net van zijde
tot zijde - 91 cm

Bovenzijde matras
Hoogte:
53 cm
Lengte: 216 cm
Laagste stand
Hoogste stand

Hoogte:
206 cm

Bovenzijde matras

Hoogte:
95 cm

Technische specificaties/
afmetingen

Breedte: 104 cm

Oppervlak: 2,23 vierkante meter Volume (binnenzijde): 2 kubieke meter
Totaalgewicht indien volledig gemonteerd
(bedframe en tent): 148,5 kg
Totaalgewicht van de tent: 8 kg
Maximale rughoek: 70° tot horizontaal
Maximale kniehoek: 20° tot horizontaal

Elektrische specificaties bed:
•
•
•
•

Stroom: 230 VAC
Frequentie: 50 Hz
Beschermingsgraad: IPX4
Veiligheidsklasse: II

Posey Bed 8080
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Vervangende onderdelen
Neem contact op met uw bevoegde Posey Bed-dealer wanneer u vervangende onderdelen wilt bestellen.

VERVANGENDE ONDERDELEN VOOR DE 8080 VAN POSEY
Omschrijving
Aantal OND nr.
Beschermingsmaterialen van schuim, kort
1
RP8080FMS
Beschermingsmaterialen van schuim, lang
1
RP8080FML
Tent, compleet
1
8080T-ENG
Paneel, tent, rechterzijde
1
RP8080PRT-ENG
Paneel, tent, linkerzijde
1
RP8080PLT-ENG
Snelsluiting met riem
1
RP8080QRB
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Beperkte garantie van Posey
NB:
De tent van het Posey Bed is uitsluitend ontworpen voor gebruik op een daarvoor aangepast model van Elbur-model
PB526II Posey of PB528 Posey en mag daarom niet op een ander bedplatform worden gebruikt.
Neem contact op met uw lokale Posey Bed-dealer voor informatie over de garantie op het ziekenhuisbed, frame
en matras.
Wat valt er onder de garantie van Posey?
Posey garandeert de originele koper dat de tent voor het Posey Bed 8080 geen materiële defecten of productiefouten
bevat. Wanneer er desondanks materiële defecten of productiefouten worden aangetroffen, herstellen of vervangen
we naar ons eigen goeddunken de betreffende materialen kosteloos. Eventuele transport- en reinigingskosten zijn niet
voor rekening van Posey.
Hoe lang geldt de garantie?
De garantie van Posey geldt tot één (1) jaar na de datum waarop de tent werd gekocht. Vanaf 1 maart 2014
repareert Posey niet langer tenten die ouder zijn dan 5 jaar. De leeftijd van een tent wordt vastgesteld op basis van
de productiedatum.
Wat valt NIET onder deze garantie?
• Schade aan de nylontent of aan andere componenten als gevolg van:
1. Gebruik in ongeschikte omstandigheden of het niet monteren of onderhouden van het product
overeenkomstig onze gebruiks- en onderhoudsinstructies.
2. Foutief gebruik (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door patiënten), misbruik, aanpassing, blootstelling
aan extreme warmte of schade als gevolg van natuurkrachten of overmacht (zoals overstromingen
of brand).
• Aanpassing, wijziging of reparatie, tenzij deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Posey;
• Gevolgschade of incidentele schade, inclusief, maar niet beperkt tot, derving van inkomsten of winsten, worden
niet gedekt. In sommige landen is uitsluiting van dergelijke schades wettelijk niet toegestaan. In dat geval is deze
beperking niet op u van toepassing.
Onderhoud.
Neem voor onderhoud of reparatie aan de nylontent contact op met uw lokale bevoegde Posey Bed-dealer.
Vervanging van het frame of van de tent wordt lokaal afgehandeld door uw dealer. Neem voor reparatie van de tent
contact op met uw Posey Bed-dealer. Retourneer de tent NIET aan Posey wanneer de tent niet goed is gereinigd.
Vuile tenten kunnen, als het gevolg van regelgeving op het gebied van sanitair, niet worden gereinigd, geïnspecteerd
of gerepareerd.
Kosten voor reiniging en verzending.
• Alle kosten voor het verzenden van producten naar Posey of naar uw lokale bevoegde Posey Bed-dealer dienen
door u te worden voorgeschoten;
• Posey betaalt de kosten voor het retourneren per zeevracht, tenzij anders is overeengekomen.
Hoe zijn de wetten in uw land van toepassing?
Deze garantie valt onder de wetgeving van de staat Californië, VS en verleent u bepaalde wettelijke rechten. U kunt
nog andere rechten hebben, die per land verschillen. Deze garantie is niet van invloed op eventuele andere rechten
die u hebt op grond van de wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumentenproducten.
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Neem contact op met uw bevoegde Posey Bed-dealer voor werkzaamheden of reparaties die onder de garantie
vallen. Uw bevoegde dealer geeft u instructies over retouren en/of reparaties.

Technische service
Verzending:
Stuur uw Posey Bed voor reparaties terug naar uw bevoegde Posey Bed-dealer. Producten die niet door uw dealer
kunnen worden gerepareerd, zullen naar Posey worden gestuurd.
Reparatie van tenten. Reinig de tent en sluit alle ritsen om beschadigingen tijdens de verzending te voorkomen.
Reparatie onder de garantie:
Stuur het product schoon naar uw bevoegde Posey Bed-dealer en betaal de kosten voor de verzending zelf.*
Vergeet niet om een aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum mee te sturen.
Reparatie buiten de garantie:
1. Stuur het product schoon naar uw bevoegde Posey Bed-dealer en betaal de kosten voor de verzending zelf.*
2. We bieden een offerte voor reparatie per product. Alle offertes zijn gebaseerd op de kosten voor onderdelen
en arbeid.
3. Wanneer na de eerste schatting extra rep-aratiewerkzaamheden nodig zijn, neemt Posey binnen tien (10)
werkdagen na ontvangst van het product contact op met uw lokale Posey Bed-dealer om goedkeuring voor
de meerprijs te verkrijgen.
Retournering na reparatie.
Voor producten die naar Posey moeten worden geretourneerd geldt een retourperiode van 2 maanden vanaf
de ontvangst. Wanneer u meerdere producten retourneert, dient u per product één week extra te rekenen.
We retourneren alle producten in één keer per zeevracht, tenzij anders is overeengekomen.

* Tenten die vuil of stinkend worden ontvangen, worden onmiddellijk teruggestuurd en niet geïnspecteerd of gerepareerd.
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Speciale opmerking over thuisgebruik
Het Posey Bed mag alleen worden gebruikt voor thuiszorgdoeleinden:

• Voor de duur waarin het gebruik ervan wordt voorgeschreven door een gediplomeerd arts;
• Indien alle toepasselijke lokale, regionale, nationale en Europese wetten en regels met betrekking tot
vrijheidsbeperking worden nageleefd;
• Indien de zorgverlener ALLE instructies en waarschuwingen ten aanzien van veilig thuisgebruik in deze volledige
handleiding voor gebruikers heeft doorgenomen en begrepen. Neem ze door tot u ze uit uw hoofd kent;
• Indien er in huis een persoon aanwezig is die volledig is getraind in het gebruik van het Posey Bed en die de patiënt
bewaakt wanneer deze zich in bed bevindt.

MEDISCHE VERKLARING: U dient de medische verklaring en het door het medisch team opgestelde ZORGPLAN op te
volgen wanneer u bij een patiënt in een Posey Bed bent. Onder het advies en het zorgplan vallen ook alle adviezen met
betrekking tot het bewaken van en het bieden van vrijheid aan de patiënt.
EEN OPMERKING OVER HET ZORGPLAN: Wanneer uw patiënt tijdens de ziekenhuisopname of in het verpleeghuis
gebruikmaakte van een Posey Bed, dient u de betreffende instelling om een kopie van het ZORGPLAN te vragen.
Dit zorgplan kan u helpen om het Posey Bed op een veilige manier te gebruiken. Raadpleeg de arts wanneer u twijfelt
of er een ZORGPLAN nodig is om aan de speciale behoeften van uw patiënt te voldoen.
SPECIALE OPMERKING OVER RISICO’S OP BEKNELLING (RAADPLEEG PAGINA 9):
Bij patiënten in bepaalde risicogroepen ontstaat een risico op BEKNELLING wanneer het
hoofeinde van het bed omhoog wordt gebracht. Wanneer het hoofdeinde van het Posey Bed
omhoog wordt gebracht, ontstaan er openingen of ruimtes tussen het hoofdeinde en
de tent. Patiënten in risicogroepen die speciale aandacht nodig hebben om dit risico te
verminderen zijn:
• Patiënten die proberen te ontsnappen of die zich begraven. Dit betreft patiënten die
proberen tussen het omhoog gebrachte hoofdeinde van het bed en het gaas van de
tent te komen;
• Kleine kinderen, zwakke volwassenen en andere patiënten die zichzelf niet kunnen
transfereren of die zichzelf niet uit een besloten ruimte kunnen verwijderen.

.2

Gebruik voor patiënten in risicogroepen ALTIJD opvulkussens van Posey ( OND 8021, zie pagina 25). Raadpleeg pagina 9
in deze handleiding voor gedetailleerde informatie over het beperken van risico’s op BEKNELLING, inclusief het gebruik
van de opvulkussens van Posey.
WANNEER EEN PATIËNT IN NOOD IS dient u altijd onmiddellijk de behoeften van de patiënt te beoordelen of de patiënt
uit het bed te halen. Neem vervolgens contact op met uw arts of met uw lokale noodhulpdiensten.

WAARSCHUWING
BELANG VAN PATIËNTCONTROLE: Posey beveelt aan dat de zorgverlener, indien mogelijk, in dezelfde ruimte slaapt.
Wanneer u op bepaalde momenten niet fysiek aanwezig kunt zijn om de patiënt te bewaken, MOET u een apparaat,
zoals een babyfoon, plaatsen om over VOORTDURENDE audio- of audio/video-bewaking te beschikken. Test de
apparatuur om te controleren of u lage activiteitenniveaus in de ruimte kunt waarnemen. Wanneer u dit niet doet,
kan dat resulteren in ernstige verwondingen of in de dood.
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Handleiding voor gebruikers

Uw lokale bevoegde
Posey Bed-dealer:

Posey Products, LLC • 5635 Peck Road, Arcadia, CA 91006-0020 VS
Telefoonnummer: +1.800.447.6739 • Fax: +1.800.767.3933 • www.posey.com
E-mailadres: TechnicalServices@posey.com

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Duitsland

© 2017 Posey Products, LLC. Alle rechten voorbehouden.
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