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Belangrijke voorzorgsmaatregelen: 

Let op: de producten dienen te worden geïnstalleerd en 
gebruikt op de wijze zoals bedoeld.  De technische 
dienst c.q. gebruiker zijn verantwoordelijk voor het 

lezen en begrijpen van deze handleiding.  

Bij vragen of onduidelijkheden: neem contact op met 
Joerns Healthcare.  

Joerns Healthcare kan niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor schade of letsels tengevolge van het 
niet opvolgen van instructies en voorzorgsmaatregelen 

uit deze handleiding. 

 

Let op: De anti-decubitus systemen van Joerns 
Healthcare zijn matrasvervangende systemen. Er 
bestaat risico op beknelling als het matras op een te 
ruim bedframe wordt geplaatst en er ruimtes 

overblijven tussen matras en hoofd- of voetbord en 

zijhekken. 

Is dit het geval dan mag het systeem NIET worden 
gebruikt.  De technische dienst c.q. gebruiker zijn 
ervoor verantwoordelijk dat alle matrassen goed op het 
bed passen. Joerns Healthcare is niet verantwoordelijk 
voor de plaatsing van de systemen op bedframes die te 
groot zijn waardoor tussenruimtes ontstaan die gevaar 

opleveren voor de patiënt.   

 

Let op: Per individuele patiënt dient een arts of 
zorgverlener de juiste inschatting te maken v.w.b. inzet 
van het anti-decubitus / bed systeem om maximale 
veiligheid te kunnen bieden. Eén en ander dient in 

overeenstemming te zijn met de heersende 
overheidsmaatregelen en richtlijnen. 

Zorg dat de patiënt altijd juist is gepositioneerd en 
binnen de bedomtrek blijft. Er mogen geen 
lichaamsdelen uitsteken buiten de bedrand of tussen de 
bedhekken als het matras in gebruik is. De Joerns 
bedden en matrassystemen voldoen aan de richtlijnen 

ter voorkoming van beknellingen. 

 

Ontploffingsgevaar: Gebruik het systeem niet in de 

buurt van ontvlambare gassen. Niet gebruiken bij 

smeulend of open vuur. De lucht die door het matras 

stroomt zal ontbranding bevorderen.  

Gevaar voor electrische schok: Om het risico van 
een electrische schok te verkleinen dienen de volgende 

instructies te worden opgevolgd. Nalatigheid hierin kan 
leiden tot persoonlijk letsel en schade aan apparatuur. 

Haal ná gebruik van het Dolphin FIS systeem direct de 
stekker uit het stopcontact. 

 Plaats het product nooit zodanig dat het in bad 
of wastafel zou kunnen vallen. 

 Het product mag niet in water worden 
geplaatst.  Laat het product niet in het water   
of andere vloeistof vallen. 

 De achterzijde van de power unit  niet zelf 
verwijderen.              
Bij onderhoud: doorverwijzen naar Joerns. 

 

Waarschuwing: Om gevaar van verbranding, 

electrische schok, brand of lichamelijk letsel te 
verkleinen dienen de volgende instructies te worden 

opgevolgd. Nalatigheid hierin kan leiden tot persoonlijk 
letsel en schade aan apparatuur. 

1. gebruik dit product uitsluitend voor de bedoelde 
toepassing zoals beschreven in deze handleiding. 
gebruik uitsluitend accessoires en toebehoren zoals 
voorgeschreven door de leverancier. 

2.  zijn snoer of stekker beschadigd, niet goed werkend 
of in het water gevallen: deze niet meer gebruiken. 
retourneren aan Joerns voor onderzoek / reparatie. 

3. houd snoer en power unit uit de buurt van verhitte 
oppervlakken of hete lucht verwarming. 

4. luchtopeningen nooit afsluiten. plaats de power unit 
nooit op een zachte ondergrond zoals een bed of een 

bank. hierdoor zouden de luchtopeningen en filter 
compartiment aan de achterkant afgesloten kunnen 
raken. houd de openingen vrij van pluizen en haren. 

5. breng geen voorwerpen in systeem openingen of      
-slangen. 

6. mors geen eten of drinken op de power unit. 
wanneer dit gebeurt, schakel de power unit dan uit, 

haal de stekker uit het stopcontact en laat tenminste 24 
uur drogen. 

7. gebruik het systeem niet buiten of bij gebruik van 
producten met drijfgassen. 

8. sluit het product uitsluitend aan op een geaard 
stopcontact. 

9. zorg ervoor dat er geen voorwerpen op het snoer 

worden geplaatst, zorg dat het snoer geen gevaar 
oplevert en er niet over gestruikeld kan worden. 

10. probeer de power unit niet zelf te repareren. neem 
contact op met Joerns bij verzoek om onderhoud.  

11. de hoes van het product is niet luchtdoorlatend en 
kan risico op verstikking vormen. de zorgverlener is 

verantwoordelijk voor een veilig gebruik van het 
systeem door de patiënt 

 

 

nt. 

http://www.dolphinfis.com/index.php
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Introductie. 

Het Dolphin Fluid Immersion Simulation®  (FIS) 
systeem is een geavanceerd anti-decubitus systeem, 

ontwikkeld om state-of-the-art drukverdeling te 
verschaffen door het effect te simuleren van een 
lichaam, ondergedompeld in een vloeistof. Het Dolphin 
systeem omvat drie belangrijke componenten:  

1. gepatenteerde software die de Dolphin FIS 
protocollen en algoritmen bevatten 

2. de Dolphin AutoVector®  microprocessor- gestuurde 

bedieningsmodule 

3. het geavanceerde Dolphin anti-decubitus systeem 

Het Dolphin systeem meet automatisch de specifieke 
lichaamseigenschappen van de individuele patiënt op 
het systeem. Uitgaande van actieve feedback meting, 
volgt de Dolphin AutoVector module meer dan 100x per 
seconde alle veranderingen op het anti-decubitus 

systeem en in de bewegingen van de patiënt.  De 

software integreert deze specifieke data m.b.t. gewicht 
en lichaamscontouren en geeft automatische 
aanpassingen door om een optimale 3-dimensionale 
ondersteunende omgeving te behouden. Dit resulteert 
in een patiënt-specifiek immersie profiel, gebaseerd op 

de persoonlijke maten en bewegingen. 

Het Dolphin FIS systeem biedt de belangrijkste 
voordelen van lucht-wisseldruk zoals de drie-
dimensionale berekeningen en de eliminatie van 
toenemende frictiekrachten. Hierdoor worden positieve 
resultaten bereikt in het geval van doorligplekken,  
huidflappen en - transplantaten.  De Dolphin 

technologie zorgt voor minimale verstoring van het 
lichaam en laat de verhoudingen van bot- spier- en 
subcutaan weefsel intact. Het Dolphin FIS systeem 
heeft de kans op ontstaan van decubitus aantoonbaar 

verkleind, als onderdeel van protocollen voor decubitus 
-preventie en -behandeling. 

Het Dolphin FIS systeem is ontwikkeld als anti-
decubitus matras voor patiënten met een gewicht tot 
454 kg.* Het kan worden aangepast aan bedframes, 
inclusief obesitas bedden to 120 cm. breed. 

Het Dolphin FIS pediatric systeem is geschikt voor 
patiënten met een gewicht tot 136 kg.* 

Het Dolphin Systeem is ook beschikbaar voor overige 

toepassingen, bv. op brancard of in rolstoel voor 
patiënten met een maximaal gewicht van 113 kg.* 

LET OP:  Er bestaat risico op beknelling wanneer het 
systeem op een bed wordt geplaatst waarbij openingen 
blijven (zelfs al bij slechts enkele centimeters), tussen 

matras en hoofd- of voetschotten of de zijhekken. In 
die gevallen mag het systeem niet worden gebruikt. Zie 
ook hoofdstuk "belangrijke voorzorgsmaatregelen" 

* uiteraard mag maximaal gewicht de door de leverancier 
aangegeven maximale belasting van brancard of rolstoel niet 
overschrijden.  

Het Joerns Dolphin systeem is geschikt voor 
behandeling en preventie van alle categorieën 
decubitus. voor risico patiënten en voor patiënten met 
een recent huidtransplantaat of huidflap.  

Het Dolphin systeem is geruisloos, gebruiksvriendelijk 

en eenvoudig te bedienen en te installeren door één 
verzorgende.... 

Het systeem werkt automatisch en vergt geen extra 
handeling of instelling om gewenste comfort te 
bereiken. Handmatige aanpassing van de instelling is 
mogelijk om aan patiëntenvoorkeur te beantwoorden.  

Na aanpassing zal de Dolphin bedieningsmodule het 

immersieprofiel automatisch aanpassen aan de nieuwe 
instelling. 

Daarbij resulteren de gladde materialen gecombineerd 
met de verminderde frictiewerking van de FIS techniek 
in een anti-decubitus systeem dat  zowel de  
horizontale als verticale frictiekrachten effectief 

beheerst. Het Dolphin FIS systeem kan worden ingezet 
om aan de klinische behoeften te voldoenvan patiënten 
tot 454 kg.* (113 kg bij zitkussen*) 

Wij hebben ervoor gezorgd dat het Dolphin FIS 
systeem gericht is op de drie belangrijkste aspecten ter 
behandeling van de aangetaste huid: 

1. drukverdeling  

2. vermindering van schuifkrachten 

3. vermindering van frictiekrachten 

Verminderde schuif- en frictiekrachten. 

Schuifkrachten ontstaan wanneer de huid van de 
patiënt tegen een ander oppervlak wrijft. Frictie letsel 
ontstaat als de huid zelf niet beweegt, maar de 
onderliggende weefsels en bloedvaten worden 

opgerekt en beschadigd.  

De hoes van het Dolphin FIS systeem is vervaardigd 
uit een zeer gladde nylonsoort met lage schuif- en 
frictie eigenschappen. Hierdoor wordt de huid van de 
patiënt beschermd tegen deze schadelijke krachten. 

Indicatie voor gebruik: 

LET OP:  De keuze voor een drukverdelend systeem 
dient per individuele patiënt gebaseerd te zijn op de 
klinische situatie, conditie en diagnose. Keuze en 
gebruik van het systeem is een belangrijke factor 
binnen de totale wondpreventie en -behandeling. 

Letsels aan wervelkolom: het Dolphin FIS systeem 
kan worden ingezet bij patiënten met letsel aan de 

wervelkolom zodra het trauma is gestabiliseerd en de 
behandelend specialist toestemming heeft gegeven.   
Het Dolphin FIS systeem is niet geschikt voor gebruik 
bij patiënten met een instabiele fractuur van de 
wervelkolom. 



       Joerns gebruikershandleiding Dolphin FIS®  
 

 

Gebruiksaanwijzing Dolphin FIS versie juni 2016 Pagina 5 van 15  

 Drukverdeling: 

Amputaties Huidtransplantaten 

Brandwonden Neurologie 

Dermatologie Decubitus 

Huidflap Herstel 

 

Pijnbestrijding: 

AIDS   Artritis  Oncologie 

Het Dolphin FIS systeem is een state-of-the-art 

drukverdelende technologie die is ontwikkeld om 
verticale frictiekrachten te verminderen. 

De therapeutische matrassen en kussens passen zich 
aan volgens de specifieke vormen van de patiënt. 
Vervorming en verstoring van de zachte weefsels 

worden tot een minimum beperkt.  Vergeleken met de 
gebruikelijke systemen geeft dit minder kans op druk 

van botdelen in de spierweefsels en wordt een betere  
bloeddoorstroming bereikt. 

 

LET OP:  Drukverdeling en pijnbestrijding zijn condities 
waarvoor het Dolphin FIS systeem geïndiceerd kan zijn. 
Bij orthopedische en neurologische patiënten kan het 
echter voorkomen dat handhaving van een specifieke 

lichaamshouding/ positie vereist is. Gebruik van het 
Dolphin FIS systeem bij dergelijke patiënten dient 
individueel beoordeeld te worden door de behandelend 
specialist, die tevens toestemming voor gebruik moet 
geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenmerken: 

Het Dolphin FIS systeem bestaat uit twee elementen: 

 Bediening / controle power unit 

 Therapeutisch matras of kussen 

Bediening / controle power unit (afbeelding 1) 

 Eenvoudig af te lezen en te bedienen 

 Modus: Kies de stand ‘bed’ als patiënt op matras 

ligt. Kies de stand ‘chair/stretcher’ als de power 

unit wordt ingezet bij een Dolphin brancard- of 

rolstoelkussen. 

 Handmatige invoer van gegevens niet nodig, 

automatische aanpassing naar lichaam en gewicht 

van de patiënt om 'drijvende' omgeving met 

driedimensionale ondersteuning te bereiken. 

 Microprocessor en gepatenteerde software 

analyseren gewicht en profiel van de patiënt in een 

driedimensionaal format.  

 Continue monitoring - méér dan 100x /sec. van  

bewegingen van de patiënt. 

 Comfort adjust indicator: deze geeft de handmatig 

gekozen instelling aan. Aanpassen van de 

matrasinstelling: Wij adviseren bij aanpassen de 

instelling met één led lampje te verhogen of 

verlagen om het gewenste comfort te bereiken. 

Weegt de patiënt méér dan 113 kg, dan kan 

verhoging met één led lampje meer comfort bieden. 

Weegt de patiënt minder dan 45 kg, kan instelling 

van één lampje onder de Autofeedback meer 

comfort bieden. 

 Autofirm: dit is de vereiste instelling in geval van 

patiënten transfer, overige verzorgings procedures 

en bij aanvang van het systeemgebruik. Het 

systeem keert na ca. 15 minuten automatisch terug 

naar de vorige instelling 

 Alarm: bij storing gaat het alarm af en led lampje 

brandt. Het alarm kan maximaal 30 minuten 

worden uitgezet door de alarmknop in te drukken  

 Accu: indicator knippert als de power unit geen 

stroom krijgt en op de accu werkt. Het ‘battery low’ 

lampje knippert als de accu bijna leeg is. Bij 

stroomstoring zal de oplaadbare accu de power unit 

gedurende 12 uur van stroom blijven voorzien. De 

power unit blijft functioneren en houdt het systeem 

in werking. Zodra de stroomvoorziening is hersteld, 

zal de accu weer opladen.   

 Opladen schakelaar: deze bevindt zich bij de 

snoeruitgang.Zet de knop op ‘battery on’ als power 

unit in gebruik is om de accu op te laden. 
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 Overige kenmerken: 

 

LET OP:  Er bestaat brandgevaar. Het product kan 

worden toegepast in combinatie met apparatuur voor 
zuurstoftoediening via neus, masker of zuurstoftent 
over de helft van de bedlengte. Om letsel of schade te 
voorkomen moet erop worden toegezien dat de 
zuurstoftent niet langer is dan het matras.  

 

CPR: 

Leeglopen van het matras: Draai het CPR ventiel van 

het matras open. Het matras zal snel leeglopen. Hoe 

snel is afhankelijk van patiënten gewicht en omvang. 

Accu 

In geval van stroomstoring: de 12V oplaadbare accu 

voorziet het systeem automatisch van stroom 

gedurende 12 uur. De power unit blijft functioneren     

en houdt het systeem in werking. Hierdoor kan een 

patiënt worden vervoerd zonder aangesloten netsnoer. 

Zodra de stroomvoorziening is hersteld of netsnoer 

weer is aangesloten, zal de accu weer opladen.   

 LET OP:  Opladen schakelaar: deze bevindt zich bij 

de snoeruitgang.Zet de knop op ‘battery on’ als 

power unit in gebruik is om de accu op te laden. 

 

 

Transfer 

Om patiënt met bed te vervoeren: haal de stekker uit 

het stopcontact. De accu blijft het systeem gedurende 

ca. 12 uur van stroom voorzien. 

 

 

 

     

 

 

                         

Therapeutisch matras of kussen 

 

 State-of-the-art drukverdelende technologie om 

verticale frictiekrachten te verminderen. 

 Therapeutisch matras is te gebruiken in elk 
gangbaar ziekenhuisbed, inclusief obesitas bed tot 
120 cm breed. 

 De therapeutische matrassen en kussens passen 
zich aan volgens de specifieke vormen van de 

patiënt. Vervorming en verstoring van de zachte 
weefsels worden tot een minimum beperkt.  
Vergeleken met de gebruikelijke systemen geeft dit 
minder kans op druk van botdelen in de spier-
weefsels en wordt een betere bloedvoorziening 
bereikt. 

 

             

 

 Inzetbaar bij patiënten tot 454 kg* (i.g.v. matras) 

of 136 kg* in geval van pediatric uitvoering. 

 Patiënten tot 113 kg* in geval van rolstoelkussen. 

 CPR ventiel op matras, zodat dit snel leeg loopt 

 

Hoes 

 Vervaardigd uit een zeer gladde nylonsoort met 
lage schuif- en frictie eigenschappen. Hierdoor 
wordt de huid van de patiënt beschermd tegen  
deze schadelijke krachten. 

 Ademend, dampdoorlatend materiaal: lucht 
circuleert onder kussen en voert overtollig vocht af. 

 Patiënt blijft droger, dit helpt huidmaceratie  te 

voorkomen.  

 

* uiteraard mag maximaal gewicht de door de leverancier 

aangegeven maximale belasting van brancard of rolstoel niet 

overschrijden 
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Functies van het bedieningspaneel: 

LET OP:  Bij gebruik van het Dolphin matras moet het 
hoofd van de patiënt in het midden van het hoofdeinde 

liggen. Zorg dat de patiënt altijd juist is gepositioneerd 
en binnen de bedomtrek blijft. Er mogen geen 
lichaamsdelen uitsteken buiten de bedrand of tussen de 
bedhekken als het matras in gebruik is. De Joerns 
bedden en matrassystemen voldoen aan de richtlijnen 
voor preventie van beknellingen. 

Opladen schakelaar(afbeelding 2): deze bevindt 

zich bij de snoeruitgang aan de onderkant van de 

power unit. Zet de knop op ‘battery on’ als power unit 

in gebruik is en om de accu op te laden. Zet de knop op 

'storage mode' als de power unit niet in gebruik is. 

       

   afbeelding 2 

Aan/uit knop (afbeelding 3): wordt gebruikt om  de 

power unit aan / uit te zetten. 

Modus (afbeelding 3): stel deze in op de stand ‘bed’ 

als patiënt op matras ligt. Als de power unit wordt 

ingezet bij een Dolphin brancard- of rolstoelkussen, kies 

de stand ‘chair/stretcher’ voor een aangepaste werking. 

Deze modus maakt het mogelijk het systeem te 

verplaatsen van ziekenhuisbed naar stoel of rolstoel, 

terwijl de functionaliteit intact blijft. 

Alarm (afbeelding 4):  

Bij storing treedt het waarschuwingssysteem in 

werking, dat bestaat uit led lampjes en een piepsignaal. 

Onder 'storing' wordt het volgende verstaan: 

 Te hoge druk gedurende méér dan 10 seconden 

 Te lage druk gedurende méér dan 30 minuten 

 Vergissing in gebruik 'comfort adjust setting' en 

'autofeedback' gedurende méér dan 30 minuten 

Het alarmsignaal kan handmatig maximaal 30 minuten 

worden uitgezet door de gele alarmknop in te drukken. 

Dit voorkomt ergernis terwijl de storing wordt 

verholpen. Echter het signaal treedt automatisch weer 

in werking na 30 minuten als de storing niet is 

verholpen. De led lampjes blijven normaal functioneren, 

ongeacht of het alarm aan of uit staat.  

 

afbeelding 3 
 

 

afbeelding 4 
  

Lock (afbeelding 4): deze vergrendeling en 

bijbehorende led lampjes blokkeren en beveiligen het 

bedieningspaneel tegen onbedoeld gebruik. Bij 

vergrendeling: knop nogmaals indrukken om te 

deblokkeren.- de led indicator gaat uit- 

 

Accu indicator (afbeelding 4): 'battery on' indicator 

knippert als de power unit geen stroom krijgt en op de 
accu werkt. Het ‘battery low’ lampje knippert als de accu 
bijna leeg is.  Herstel de stroomtoevoer zo snel mogelijk 
om normale werking te hervatten. Zodra de 
stroomvoorziening is hersteld, zal de accu weer opladen.   

 

Let op: Om zeker te zijn dat de accu oplaadt als de 

stroom weer is aangesloten, moet de 'opladen'  

schakelaar op 'battery on' worden gezet.  
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afbeelding 5 

 

afbeelding 6  

 

Autofeedback: deze wordt door 10 led lampjes 

weergegeven en omvat het totale instellingsbereik van 

‘zacht’ naar ‘hard’.  

Binnen reguliere parameters brandt het lampje geel. 

Buiten het normale bereik brandt het lampje rood, dit 

geeft aan dat de instelling mogelijk aangepast dient te 

worden met de ‘pijltjestoets’. 

 

Het is normaal dat de 'Autofeedback' led naar rood 

wijzigt als de patiënt op het matras van houding 

verandert.  Het systeem heeft even tijd nodig om de 

optimale stand te herberekenen en in te stellen. Blijft 

de led indicator nog rood, nadat het systeem de 

gelegenheid voor herberekenen heeft gekregen:  

comfort handmatig instellen met behulp van de 

pijltjestoetsen. 

 

 

Immersie profiel (afbeelding 5) : 

Het immersie profiel geeft aan hoe het systeem  

reageert op de initiële / veranderende positie en de 
bewegingen van de patiënt. 

Bij optimale positie brandt het groene led lampje. Als 
het systeem de situatie herberekent, brandt het rode of 
gele led lampje. Het Dolphin FIS systeem zal weer het 
optimale profiel instellen, gebaseerd op de specifieke 

lichaamskenmerken van de patiënt. Handmatige 
aanpassing is hierbij niet nodig. 

 

Comfort instelling (afbeelding 6):   

Autofirm: dit is de vereiste instelling in geval van 
patiënten transfer, overige verzorgings procedures en 

bij aanvang van het systeemgebruik. Om de 'Autofirm' 

instelling uit te schakelen: druk nogmaals op de knop.  

Met de Autofirm knop wordt het matras of kussen 
maximaal opgepompt. Het systeem keert na ca. 15 
minuten automatisch terug naar de vorige instelling. 

In de 'Autofirm' stand zal de 'Comfort adjust' led 
indicator de gebruikelijke instelling blijven aangeven die 
het systeem weer zal innemen na 15 minuten.   

In de 'Autofirm' stand zal de 'Comfort adjust' led 
indicator geel knipperen bij 'firm'.   

Na het verlaten van de 'Autofirm' stand kan deze altijd 
weer worden ingesteld, hiervoor zijn geen beperkingen. 
De 'comfort adjust indicator' geeft de m.b.v. de 
pijltjestoetsen handmatig gekozen instelling aan. 

 

Comfort adjust indicator: Wij adviseren de 

verzorgenden het immersie profiel door het Dolphin FIS 

systeem te laten bepalen en instellen. Echter, bij 

behoefte aan individuele aanpassing kan de 

verzorgende de instelling met de pijltjestoetsen 

wijzigen om het gewenste comfort te bereiken. Wij 

adviseren met slechts één led lampje te verhogen of te  

verlagen.   

 

Let op*: Weegt de patiënt méér dan 113 kg, dan kan 

verhoging met één led lampje meer comfort bieden. 

Weegt de patiënt minder dan 45 kg, kan instelling van 

één lampje onder de Autofeedback meer comfort 

bieden. 

* bij gebruik van matras. 
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3. Hand controle: Plaats uw hand verticaal tussen 

de luchtbanen (onder de stuit): 
Tussen de stuit en de bodem van het matras 

dient ongeveer een ruimte aanwezig te zijn van 3 
à 4 vingers dikte.   3 vingers als hoofdeinde 30° 
of meer,  4 vingers als hoofdeinde minder dan 
30°. 
de pink rust op het ondermatras. 
 

4. Verlaag vervolgens de hardheid van het matras 
tot het punt waarbij de vingers met minimale 
weerstand kunnen bewegen tussen stuit en 
ondermatras. Dit is de juiste Comfort instelling 
qua hardheid voor deze patiënt, waarbij inzakken 
van het matras wordt voorkomen. 
 

5. Noteer de Comfort instelling voor deze patiënt 
zodat deze altijd is terug te vinden. Als de situatie 
van de patiënt dit vergt: opnieuw checken via 

hand controle. 
 

      Rolstoelkussen c.q. overige uitvoeringen: 

 Haal het bestaande kussen uit de rolstoel. 

 Leg het Dolphin kussen in de rolstoel met de 
slangaansluiting naar de achterkant  en de 
luchtcellen naar boven gericht. Bevestig de 
lussen van het kussen aan de zitting van het 
rolstoel frame.  

 Breng indien nodig de hoes aan om het 

kussen en sluit de ritssluiting rondom. 

 Hang de power unit aan de achterkant van de 
rolstoel rugleuning.  

 Sluit de slangen van het kussen stevig aan op 

de power unit. De koppelingen klikken dan op 
hun plaats. 

 Zet de 'opladen schakelaar' (onderaan de 

power unit bij de snoeruitgang) op 'battery 
on'. 

 Sluit de power unit aan op stopcontact, het 
gele 'stand by' lampje zal gaan branden. Druk 
op de aan/uit knop en zet het systeem aan. 
Het groene lampje brandt. Laat de power unit 
ingeschakeld zolang de patiënt het kussen  

gebruikt. Let op: de accu moet regelmatig 
worden opgeladen. voor instructies: zie pag. 
7. 

 De 'modus' knop op de power unit moet op 
chair/stretcher worden gezet in geval van een 

rolstoelkussen. 

 Pomp het kussen op met de Autofirm knop. 
Het kussen is volledig opgepompt  en 
gebruiksklaar zodra het immersie profiel in 
groen wordt weergegeven. 

 Plaats de patiënt op het kussen en laat het 
systeem de optimale ondersteuning 
berekenen.  

 

                                  

 

Installeren 

Let op:              
voor belangrijke voorzorgsmaatregelen, zie pagina 2. 

Voorzichtig:                                                              
-  power unit niet op de grond plaatsen.                       
-  zorg dat men niet over het snoer kan struikelen. 

Matras: 

 Haal het bestaande matras van het bed. 

 Leg het therapeutisch matras op het bed met 

de slangaansluiting aan het voeteneind en de 
luchtcellen naar boven gericht. Bevestig de 
lussen van het matras aan het bedframe. 

 Breng indien nodig de hoes aan om het matras 
en sluit de ritssluiting rondom. 

 Hang de power unit aan de buitenkant van het 

voeteneind. 

 Sluit de slangen van het matras stevig aan op 
de power unit. De koppelingen klikken dan op 
hun plaats. 

 Zet de 'opladen schakelaar' (onderaan de power 
unit bij de snoeruitgang) op 'battery on'. 

 Sluit de power unit aan op stopcontact, het gele 
'stand by' lampje zal gaan branden. Druk op de 

aan/uit knop en zet het systeem aan. Het 
groene lampje brandt. Laat de power unit 
ingeschakeld zolang de patiënt het matras 
gebruikt.  

 De 'modus' knop op de power unit moet op 
'bed' worden gezet in geval van een matras.   

Kies de chair/stretcher modus wanneer een 

ander product wordt gebruikt zoals bv. een 
rolstoelkussen. 

 Pomp het matras op met de Autofirm knop. Het 
matras is volledig opgepompt als het immersie 
profiel in groen wordt weergegeven. 

 Leg de patiënt op het matras en laat het 

systeem de optimale ondersteuning berekenen. 
Let op*: Weegt de patiënt méér dan 113 kg,  
dan kan verhoging met één led lampje meer 
comfort bieden. Weegt de patiënt minder dan 
45 kg, kan instelling van één lampje onder de 
Autofeedback meer comfort bieden.* bij matras 

 Werkt het Dolphin Fis systeem naar behoren is 

het niet noodzakelijk een handmatige controle 
uit te voeren. Indien noodzakelijk echter kan 

een handmatige controle als volgt worden 
uitgevoerd: 

 1. zet het ruggedeelte van het bed in de 
 vereiste positie, uitgaande van de situatie van 

 de patiënt. 

 2. kies de hoogste of hardste instelling met de 
 Comfort Adjust knop. 
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PROBLEMEN OPLOSSEN: 

Matras kan niet worden opgepompt:  

• Zorg dat de stekker van de power unit in het 

stopcontact steekt of dat deze via de accu van 

stroom wordt voorzien. 

• Controleer of de slangen van het matras goed aan 
de power unit zijn bevestigd. De koppelingen 
klikken dan op hun plaats. 

• ‘Standby’ lampje mag niet branden. Druk op aan/uit 

knop als dit lampje brandt. 

• De luchtbanen dienen met elkaar verbonden te zijn. 

• Let op dat de juiste 'modus' is ingesteld, bv 'bed' in 

geval van matras.   

• De opladen schakelaar moet op 'battery on' staan. 

• Zorg dat het CPR ventiel gesloten is. 

• Als de power unit continu werkt maar het optimale 

immersie profiel kan niet worden bereikt: controleer 

de koppelingen, check op lekkage van de 

luchtcellen of beschadigingen van de power unit. 

• Blijft de Autofeedback led indicator rood branden, 

controleer of correct is opgepompt en check de 

werking van de power unit. 

Instellingen niet aan te passen: 

• Controleer of de 'lock' functie is geactiveerd. 

Ontgrendel de ‘lock’ functie door de ‘lock’ knop in te 

drukken. 

Werkwijze voor verpleging. 

Beddengoed: 

Speciaal beddengoed is niet noodzakelijk bij de Dolphin 

FIS matras. Een onderlaken is niet nodig aangezien de 

hoes de luchtcellen altijd bedekt. De patiënt mag nooit 

direct op de luchtcellen zitten of liggen. Afhankelijk van 

de behoefte van de patiënt kan het volgende 

beddengoed worden gebruikt: 

 glijzeil om makkelijker te verplaatsen en schuif- en 

frictiekrachten verder te verminderen. 

 absorberende/ incontinentie onderlegger bij 

patiënten die urine- of feces incontinent zijn of bij 

sterk lekkende wonden. 

 houd de hoeveelheid materiaal tussen matrashoes 

en patiënt zo beperkt mogelijk. te veel 

onderleggers, materiaal of lakens tussen hoes en 

patiënt kunnen de werking negatief beïnvloeden 

 bovenlaken, deken of sprei naar behoefte van de 

patiënt. 

 

 

 

Positionering en comfort van de patiënt. 

Herpositionering in het algemeen: 

Patiënten dienen te worden gekeerd en opnieuw 

gepositioneerd volgens specifieke, individueel 
afgestemde wisselligging  - of volgens protocollen/ 
procedures van de instelling.   

Voor herpositionering kan het helpen om de 
'Autofirm' modus voor het matras te activeren en 
daardoor een stevige ondergrond te hebben. 

Na ca. 15 minuten springt de power unit terug naar 
de stand vóórdat de 'Autofirm' werd ingeschakeld. 
Eventueel kan deze stand ook weer handmatig 
worden ingesteld nadat de patiënt is 
ge(her)positioneerd. 

Tenzij anders bepaald, is het wenselijk om het 
ruggedeelte van het bed horizontaal te laten om 

optimale drukverdeling te bereiken en de kans op 
weefselletsels door frictie te minimaliseren. 

 

Patiënt omhoog brengen naar zithouding. 

De specifieke eigenschappen van het Dolphin FIS 
systeem verminderen het risico op schuif- en 
frictiekrachten die ontstaan als het hoofeinde van een 

systeem omhoog wordt gebracht.     

Zoals bij ieder oppervlak, zal er sprake zijn van 
glijden. Daarom dient de patiënt hierna opnieuw te 
worden gepositioneerd. Knieknik of voeteneind dienen 
hiertoe eerst omhoog gebracht te worden om glijden 
te voorkomen wanneer het ruggedeelte omhoog 

wordt gezet.  

 

Incontinentie 

Vocht tegen de huid leidt tot maceratie of 
huidverweking. Om maceratie te voorkomen: gebruik 
incontinentiematerialen om overmatig vocht te 
absorberen. 

In geval van incontinentie of overvloedige 
vochtlekkage: oppervlak schoonmaken volgens de 
richtlijnen in het hoofdstuk "Reiniging" van deze 
handleiding. 
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        INFORMATIE M.B.T. VEILIGHEID 

LET OP:  Bij gebruik van het Dolphin FIS systeem: 
Zorg dat de patiënt altijd juist is gepositioneerd en 

binnen de bedomtrek blijft. Er mogen geen 
lichaamsdelen uitsteken buiten de bedrand of tussen   
de bedhekken als het matras in gebruik is.  

Transfer van de patiënt: Speciale producten zijn 

ontwikkeld om vermindering of verdeling te 

bewerkstelligen van druk en schuif- en frictiekrachten 

op de huid van de patiënt. De eigenschappen van 

dergelijke producten kunnen leiden tot uit bed vallen, 

wegglijden of wegzinken in gevaarlijke houdingen of 

beknellingen. 

Tractie: In geval van tractie apparatuur of bij 

instabiele fracturen dient de door de arts 

voorgeschreven positionering gehandhaafd te blijven  

en te worden beschermd tegen gevolgen van transfer 

of onbedoeld leeglopen van matras/kussen. 

Huidverzorging: Inspecteer de conditie van de huid 

regelmatig, specifiek die delen waar incontinentie of 

wondlekkage optreedt of verzamelt. Overweeg  

mogelijke alternatieven voor hoog risico patiënten.  

Snel optreden kan van cruciaal belang zijn om ernstig 

huidletsel te voorkomen.  

Bedhoogte: Om het risico op vallen en letsels te 
minimaliseren, moet het ligvlak altijd in de laagste 
stand zijn gezet als de patiënt onbeheerd is.  
Alvorens de hoogte aan te passen: let op dat geen 

voorwerpen of lichaamsdelen bekneld kunnen raken.  

REINIGING 

Let op: haal de stekker van de power unit uit het 

stopcontact. blijft de stroomvoorziening gehandhaafd, 

dan kan lichamelijk letsel optreden of schade aan de 

apparatuur. 

 stel de power unit niet bloot aan overmatig vocht 

of vloeistoffen. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel 

of schade aan de apparatuur. 

 gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen zoals 

schuurspons, schuurmiddel, of oplosmiddelen 

zoals bv. aceton. Hierdoor kan schade aan de 

apparatuur ontstaan. 

Power unit: Maak deze stofvrij. Reinig de buitenkant 

van de behuizing indien nodig met een 

desinfecterende oplossing of een mild 

schoonmaakmiddel en een vochtige doek. Vervolgens 

nadrogen. 

Huishoudelijke reiniging: Is er geen sprake van 

zichtbare verontreiniging door bv. lichaams-

vloeistoffen, dan adviseren wij het matras of kussen 

te reinigen met een mild schoonmaakmiddel en warm 

water. zie verder:  'Desinfectie'.  

 Medische hulpmiddelen die niet in aanraking komen 

met slijmvliezen of huid van de patiënt kunnen licht 

gedesinfecteerd worden. Oppervlakte desinfectie 

met behulp van een correct samengesteld 

reining/desinfectiemiddel. 

 De behandeling van vervuilde medische 

hulpmiddelen dient plaats te vinden in een speciaal 

daarvoor aangewezen ruimte, waar geen contact 

mogelijk is met schone/steriele hulpmiddelen of 

voedsel(bereiding). 

 Reinigingsmiddelen of desinfectantia mogen niet 

met andere middelen worden gemengd. Gebruik in 

de juiste samenstelling/oplossing zorgt voor de 

meest effectieve bacteriedodende werking. 

 Was de handen vaak en grondig, ook na uitdoen 

van de handschoenen. 

 Medische hulpmiddelen die in isolatie/quarantaine 

zijn toegepast, dienen te worden gedesinfecteerd 

volgens de binnen de instelling geldende richtlijnen.  

DESINFECTIE 

Bij zichtbare verontreiniging en na  beëindiging gebruik 

door patiënt dienen power unit en matras / kussen 

gedesinfecteerd te worden met een tuberculocide 

desinfectans. Dit middel dient als zodanig geregistreerd 

te zijn.  

 Draag rubber handschoenen en een beschermende 

bril. 

 Bereid de desinfecterende oplossing ns volgens de 

aanwijzingen van de producent. 

 Matras/ kussen dient volledig leeg gelopen te zijn, 

reinig alle oppervlakken grondig, ook tussen de 

luchtcellen in. Aan de lucht laten drogen. 

 Bij stof- of vuilophoping op de luchtslang: vuil 

verwijderen met behulp van een in desinfectans 

gedrenkt wattenstaafje. Laat alle componenten aan 

de lucht drogen. Matras/ kussen in plastic 

verpakken en naar opslagruimte brengen. 

 Buitenkant van power unit goed afnemen en laten 

drogen. Verpakken en naar opslagruimte brengen. 

 Handschoenen uittrekken en weggooien, handen 

wassen. 

Rolstoelkussen: Afnemen met desinfectans of mild 

reinigingsmiddel.  Bij ernstige vervuiling wassen in de 

wasmachine op max. 50°C. Niet bleken. Nadrogen. 

Stoomreinigers: deze mogen niet worden gebruikt 

aangezien het vocht het mechanisme kan aantasten.  
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ONDERHOUD 

LET OP:  Preventief onderhoud mag uitsluitend  

worden uitgevoerd door bevoegd personeel, getraind 
door Joerns Healthcare. Preventief onderhoud door 
onbevoegden kan leiden tot persoonlijk letsel of 
schade.   

Onderhoud dat zonder toestemming van Joerns 
Healthcare is uitgevoerd, kan consequenties hebben 

voor de garantietermijn voor de Dolphin FIS 
producten. 

 

OPSLAG:  

Wanneer het systeem niet in gebruik is, berg het  

netsnoer dan correct op. Zo niet, dan kan dit  leiden 

tot lichamelijk letsel. 

NB: Reinig/ desinfecteer het Dolphin FIS systeem 

alvorens het naar de opslagruimte gaat.  

Power unit:  

Het netsnoer kan worden bewaard in het 

compartiment onderaan de unit. Wikkel de power unit 

in een plastic zak om deze stofvrij te houden. Daarna 

opslag in een ruimte die geschikt is voor electronische 

medische hulpmiddelen. Zet de opladen schakelaar 

aan de onderkant van de power unit op de stand 

'Storage mode'. 

Matras/ rolstoelkussen: 

Tijdelijke opslag: Voorzichtig oprollen zodat alle lucht 

eruit is verdwenen. 

In geval van langdurige opslag: Opgerold product 

bewaren in een schone plastic zak.  

 

SPECIFICATIES: 

Gewicht: 

Power unit:    4.5 kg 

Matras:   10.0 kg  

Rolstoelkussen:    2.3 kg 

 

Maximale belastbaarheid: 

Matras:   454 kg * 

Pediatric            136 kg  * 

Rolstoelkussen:  113 kg * 

 

 

* uiteraard mag maximaal gewicht de door de leverancier 

aangegeven maximale belasting van brancard of rolstoel niet 

overschrijden 

 

 

Afmetingen:   

 

Power unit:  

lxbxh = 15.2 x 29.2 x 31.8cm 

 

Standaard matras: 

lxbxh =  208 x   85 x 25 cm 

 

Pediatric matras: 

lxbxh =  125 x  70 x 10 cm 

lxbxh =  208 x  82 x 20 cm 

 

Rolstoelkussen: 

lxbxh = 43 x 43 x 10 cm       

                                       

 

Omgevingsvoorwaarden 

Bij werking: omgevingstemperatuur 10 - 40°    
Relatieve luchtvochtigheid 30 - 75% non condensing 

Bij opslag /vervoer: omgevingstemperatuur 10 - 40° C    
Relatieve luchtvochtigheid 10 - 100% 

 

Power unit: voldoet aan IEC 60601-1-2 
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 Uw leverancier: 
 

 

 
 
Joerns Healthcare BV 

Postbus 231 

3990 GA  HOUTEN 

Tel: 030 6363700 

Fax: 030 6363799 

www.joerns.nl 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GARANTIETERMIJN VOOR HET DOLPHIN FIS SYSTEEM: 

 

Joerns Healthcare verleent garantie op het Dolphin FIS systeem voor een periode van twee (2) jaar op het 
matras/ kussen en twee (2) jaar op de elektromechanische componenten zoals kleppen, compressoren, 
printplaten, slangen, koppelingen etc.  

Schade, ontstaan door onjuist gebruik, valt niet binnen deze garantie. Hieronder wordt o.a. verstaan:  

 brandgaten 

 nalatig of overmatig gebruik 

 onjuist onderhoud, behandeling en/of reiniging 

 overbelasting 

 lekkage, krassen of scheuren 

 verkeerde chemische producten 

 Schade, ontstaan door gebruik in een ongeschikte omgeving, verkeerd gebruik, achterstallig onderhoud of 
onderhoud dat niet volgens voorschriften uit deze handleiding wordt uitgevoerd, valt niet binnen deze garantie. 
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Problemen oplossen:  

   

Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 
Actie wanneer geen 
oplossing 

Matras wil niet 
vullen Slangen geknikt Haal de knik uit de slang Vervang matras 

stekker in WCD Pomp staat uit 

Controleer of het standby 

LED aan is 

Wanneer geen standby 

LED zie dan  

    
Druk vervolgens op power 
toets 

Pomp werkt niet sectie 
hieronder 

  Geen lucht uit pomp 
Controleer lucht uit de 
pomp. Zie ook Vervang pomp 

    

Pomp werkt niet sectie 

hieronder   

  Lekke cel of defecte slang 
Controleer cel en slangen en 
vervang Vervang matras 

    defecte onderdeel   

  
Slang of connector niet juist 
geplaatst 

Plaats slang of connector 
weer juist Vervang matras 

  
Pomp vult al 30 minuten, 
mogelijk slangen Controleer slangen of matras Vervang pomp en matras 

  of lek matras     

Pomp werkt niet 

en Pomp staat uit Zet pomp aan  Vervang pomp 

standby LED is aan       

Pomp werkt niet 
en Stekker niet juist gemonteerd Plaats stekker juist in WCD Vervang pomp 

standby LED is uit       

  Storage knop staat uit Plaats knop op batterij aan Vervang pomp 

  Geen spanning op WCD Controleer spanning WCD  Probeer een andere WCD 

Toetsen werken 
niet, geen 

Pomp staat in lock-out of 
toetsen Druk op lock-out toets Vervang pomp 

instelling meer paneel is defect     

mogelijk       

Lucht lekkage Lekke cel of defecte slang 
Controleer cel en slangen en 
vervang Vervang matras 

    defecte onderdeel   

  CPR open Draai CPR dicht Vervang matras 

  
Slang of connector niet juist 
geplaatst 

Plaats slang of connector 
weer juist Vervang matras 

Pomp gaat niet 
aan  Controleer stand storage knop Plaats knop op batterij aan Vervang pomp 

tijdens transport       

        

 
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.   


