
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Handleiding  power unit TS-506  
 

De  TS -506 is een dynamisch matrasvervangend systeem. De nylon gecoate 

luchtkussens zijn van hoge kwaliteit, waardoor schuifkrachten worden opgevangen. De 

alternerende werking heeft een cyclus van 5-10-15 of 20 minuten. 

De power unit heeft een CPR mogelijkheid voor het snel leeg laten lopen van het matras 

en de matras heeft een CPR flap. De semipermeabele hoes voorkomt schuifkrachten en 

complicaties bij incontinentie. De hoes heeft een ademend vermogen en een goede 

vochtopname en vochtafgifte. De hoes neutraliseert tevens geurtjes en voorkomt 

schimmelvorming en bacteriegroei.  

 

Installatie 

 
1. Leg het TS-506 matras op het bedframe met de luchtslang aansluiting aan het 

voeteneind. 

2. Hang de power unit met de daarvoor bestemde haken aan het voeteneind van het 

bed. 

3. Sluit de luchtslang aan de zijaansluiting van de power unit en controleer of de 

slang geen knikken bevat. 

4. Bevestig de hoes over de luchtcellen. 

5. Steek de stekker in het stopcontact. Druk op de toets ‘AAN’ om de power unit in 

te schakelen. 

6. Het matras wordt gevuld  

7. Plaats de cliënt nu op het matras en stel het juiste gewicht in  

 

Reanimatie 

Ontkoppel bij een reanimatie de slang  (CPR) van de power unit en/of bij het matras 

Het matras zal binnen 15 seconden leeg zijn. 

 

 

Voor de afnemer / gebruiker van onze  power units, behorende bij AD systemen geldt: 

 

Modificaties*  door afnemer / gebruiker en het gebruik van niet-originele onderdelen**  

zijn niet toegestaan. In beide gevallen vervalt per direct zowel de (fabrieks)garantie als 

de aansprakelijkheid van Joerns als leverancier.  

 

*Modificaties mogen uitsluitend door Joerns service- en onderhoudsmedewerkers of door 

Joerns gecertificeerde technici worden uitgevoerd. 

**Het gebruik van niet-originele accu’s is toegestaan mits deze dezelfde specificaties 

hebben als de originele accu. 



 
 

Problemen oplossen 
 

Geen of lage druk 

in het matras 

 Controleer of de slangen goed bevestigd zijn en of er geen 

knikken in zitten. 

 Maak de slangen los van de power unit en kijk of er lucht uit de 

power unit komt. 

 Als het probleem blijft bestaan, moet de power unit door de 

servicedienst van de leverancier geïnspecteerd worden. 

Slechts 1 serie 

luchtcellen wordt 

gevuld 

 Controleer of de slangen goed bevestigd zijn en of er geen 

knikken in zitten. 

 Maak de slangen los van de power unit en kijk of er lucht uit de 

power unit komt. 

 Als het probleem blijft bestaan, moet de power unit door de 

servicedienst van de leverancier geïnspecteerd worden. 

De powerunit 

maakt teveel 

geluid 

 De power unit “resoneert” op het schuteind van het bed. Een 

demping tussen power unit en bedeind kan uitkomst bieden. Het 

aanzuigrooster moet echter vrij blijven. 

 Als het probleem blijft bestaan, moet de power unit door de 

servicedienst van de leverancier geïnspecteerd worden. 

De powerunit 

krijgt geen power 

 Controleer of het netsnoer goed ingeplugd is in de power unit en 

in het stopcontact. 

 Als het probleem blijft bestaan, moet de power unit door de 

servicedienst van de leverancier geïnspecteerd worden. 

De cliënt geeft 

aan het matras te 

zacht is en/of 

zakt er te diep in 

weg 

 Door de automatische drukverdeling ‘geeft het matras toe aan 

druk’ hetgeen juist belangrijk is voor de behandeling. 

 Eventueel een verpleegkundige van de cliënt contact op laten 

nemen met de verpleegkundig consulent van Joerns Healthcare. 

 

 

Einde gebruik 
 

1. Het gebruik dient te worden afgemeld bij de leverancier. Bel hiervoor met: 

Joerns Healthcare 

(030) 63 63 700 

2. Wanneer het mogelijk is om het matras op te ruimen volgt u de volgende 

stappen:  

a. Neem bij het afnemen van het bed de gebruikelijke hygiëne richtlijnen in 

acht  

(o.a. gebruik van niet-steriele handschoenen). 

b. De eventueel meegeleverde losse hoezen in een plastic zak (vuilniszak) 

deponeren.  

c. Het matras leeg laten lopen door de slangen van de powerunit te 

ontkoppelen. 

d. De TS kan leeg simpel worden opgerold. Niet vouwen!! 

3. Wanneer het niet mogelijk is om het matras op te ruimen zal de servicedienst 

medewerker van Joerns Healthcare hiervoor zorgdragen. 

 
Heeft u vragen hebt of is er sprake van een storing, 

 Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met  
Joerns Healthcare B.V.  (030) 63 63 700  

24 uur per dag / 7 dagen per week 
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