
HANDLEIDING MMO 5000   VERSIE 1.1    3-2016          Page 1 of 21 

 
 

 

MMO 5000 ziekenhuis bed extra laag - Handleiding 
 



HANDLEIDING MMO 5000   VERSIE 1.1    3-2016          Page 2 of 21 

INHOUDSOPGAVE         BLZ.   
 

 
1  GEBRUIKTE SYMBOLEN / ICONEN      3 

 

2  TOEPASSING VAN HET BED        4 

 

3  ALGEMENE INFORMATIE        4 

3.1  Algemene voorzorgsmaatregelen      4 

3.1.2 Risico's          6 

3.2  Vervoer en opslag          7 

3.3  Installatie en in werking stellen       7 

3.3.1  Identificatie van labels        7 

3.4  Garantietermijn en service        9 

3.5  Gekwalificeerde eigenschappen      10 

 

4  REINIGING          10 

4.1  Aanbevelingen        10 

4.2  Procedure         11 

 

5  ALGEMENE PRESENTATIE VAN HET BED      13 

5.1  Symbolen en pictogrammen op handbediening    14 

5.2  Plaatsing van accessoires / toebehoren     16 

5.3  Hoofd- en voetschotten       16 

5.4  Bedhekken          16 

 

6  PRODUCTBESCHRIJVING        16 

6.1  Kenmerken - afmetingen         17 

6.2  Kenmerken - technisch        18 

 

7  GEBRUIK VAN DE DIVERSE FUNCTIES     19 

7.1  Hoog-laag functie          19 

7.2  Bewegende delen van het ligvlak      19 

7.2.1  Elektrisch rugsegment       19 

7.2.2  EleKtrisch bovenbeen segment, handmatig onderbeen segment  20 

7.3  Instellingen opslaan in geheugen      20 

7.4  Trendelenburg / anti-Trendelenburg      21 

7.5  Remsystemen         21 

7.6  Bedhekken          21 



HANDLEIDING MMO 5000   VERSIE 1.1    3-2016          Page 3 of 21 

 

1 – GEBRUIKTE SYMBOLEN / ICONEN  

 

 

   LET OP, volg veiligheidsinstructie op ! 

 

    

   Waterbestendigheid van de elektrische componenten 

 

 

   Bescherming tegen electrische schok: klasse B volgens EN 60601-1  

 

 

    

   Gelijkstroom 

 

 

   Wisselstroom  

    

 

 

    

   250kg =  Veilig belastbaar tot 250kg 

 

 

250 kg: Symbol 

 

215 kg: Symbol  215kg = maximum patiëntengewicht 215kg  

(c        ca. 35kg voor matrassen en accessoires 

 

  ) 

Device   Klasse II dubbel geïsoleerd 

 

 

 

   Risico op beknellen van voeten  

 

    

 

   Risico op beknellen van handen  

 

 

 

 

   Raadpleeg de handleiding  

 

 

 

   Maximale belasting in Kg 

 

 

  

Dimens  Matrasmaat  
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    Volgens Europese richtlijn  no. 93/42/EEC  

 

 

2 - TOEPASSING VAN HET BED 

 

Dit bed is ontwikkeld voor gebruik binnen medische instellingen zoals ziekenhuizen en 

verzorgings-/ c.q. verpleeghuizen.  

 

2.1 Het verschaft naast optimale nachtrust ook onbelemmerde mobilisatie van de gebruiker 

en gemak voor de zorgverlener.  

Het gebruik is bedoeld onder medisch toezicht om de situatie van de patiënt te verbeteren. 

 

  
 

 

 

 

3- ALGEMENE INFORMATIE 

 

Alvorens het bed in gebruik te nemen adviseren wij u deze handleiding aandachtig door te 

nemen. Hierdoor wordt optimaal gebruik en de hoogste veiligheid verkregen. 

 

De onderdelen van het bed die direct of indirect in contact komen met weefsel of 

lichaamsvloeistoffen zijn hiervoor ongevoelig. Het betreft de hoofd- en voetborden en de 

bedhekken. Deze zijn dus veilig voor patiënt en verzorgende. 

 

De in het bed gebruikte matrassen dienen te voldoen aan de ISO regelgeving.  

 

 

3.1 Algemene voorzorgsmaatregelen.  

Het gebruik en hanteren van een medisch hoog-laag bed kan letsel veroorzaken. 

Het is van belang dat degene die het bed hanteert gekwalificeerd en opgeleid is- 

de gevolgen van alle handelingen dienen bekend te zijn, evenals het voorkomen van  

ongewenste situaties. 
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Onderhoud mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.  

 

Zorg voor voldoende ruimte wanneer het bed in de ruimte wordt geplaatst. 

 

Om brand te voorkomen bij langdurig gebruik van de motoren: veiligheidsmodus wordt  

ingeschakeld en bed schakelt uit. Het bed functioneert weer normaal zodra normale 

temperatuur weer is bereikt. Dit kan enkele uren in beslag nemen. Veilige temperatuur  

is bij ca. 10% gebruik = 2 minuten per 18 minuten gebruik.  

 

GEVAARLIJK: Het MMO bed is een elektrisch hulpmiddel en kan een schok veroorzaken. 

Personeel dat het bed bedient moeten geïnformeerd worden en getraind zijn op de risico's 

die elektrische apparaten met zich meebrengen.  

 

Het is van belang de werking van het bed te kennen en hoe de gewenste instellingen te  

bereiken. De aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen uit deze handleiding dienen te worden 

nageleefd voor de veiligheid van de verschillende gebruikers.  

 

Het bed mag niet worden gebruikt in ruimtes met explosiegevaar.  

Elektrische mechanismen kunnen ernstig letsel veroorzaken: steek geen armen of benen 

door de bedhekken.  

Bij gebruik van de hoog-laag motor mogen zich geen personen of voorwerpen onder het bed 

bevinden.  

Volg specifieke veiligheidsmaatregelen als het bed wordt gebruikt door verwarde patiënten: 

( laagste stand, valmatras, bedhekbeschermers, verhoogde controle)  

bedhekken volledig omhoog en vergrendeld of geheel weggeklapt om beknelling te 

voorkomen.  

Voorkom te zachte of ongelijke vloerbedekking - het bed zou hier beschadiging kunnen 

veroorzaken.  

 

WAARSCHUWING: Controleer compatibiliteit alvorens het bed met overige medische 

apparatuur te gebruiken. Alle apparatuur dienen te voldoen aan de geldende medische 

normen. Zorg dat de stekker altijd binnen bereik is om deze bij noodsituaties snel uit het 

stopcontact te kunnen verwijderen. 

 

 

HET WORDT STERK AFGERADEN OM: 

• in bed te roken, 

• het bed te gebruiken voor kinderen jonger dan 12 jaar of kleiner dan 146 cm. 

• op het bed te zitten als bodem en matras niet vlak liggen. 

• het bed méér dan 250kg te belasten en in werking te stellen. 

• de accu's continu of te lang te gebruiken zonder in acht neming van advies gebruik 10%    

   of 6 minuten per uur. 

• zonder toestemming onderdelen te gebruiken die niet van de leverancier afkomstig zijn. 

• netsnoer door bewegende delen te leiden (bv wielen) om beknelling /doorsnijden te     

   voorkomen. 

• het bed te gebruiken als netsnoer is beschadigd. 

• het bed met een hogedruk reiniger te behandelen.  

• onderhoud aan het bed of reiniging uit te voeren met stekker nog in het stopcontact.  

• elektrische functies van het bed te gebruiken bij aanwezigheid van ontvlambaar gas 

   (bv. anesthesie). 

• elektrische functies van het bed te gebruiken in de operatiekamer. 

• het bed te gebruiken bij mechanische of elektrische storingen.  
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3.1.2 . Gevaar voor beknellen van voeten / vingers.  

 

     AANGEZIEN HET BED IS GEPRODUCEERD VOLGENS DE  

     ISO 60601 NORMEN IS ER GEEN GROOT RISICO OP  

     LETSEL. TOCH BLIJFT EEN KLEINE KANS OP LETSEL, 

MAAR     ZONDER ERNSTIGE CONSEQUENTIES.  

      

 

 

     de ruimte tussen vloer en de as van het bedhek is < 12cm 

 

 

de ruimte tussen onder- en bovenbeen     de ruimte tussen bed en rail bij 

segment is < 2,5cm         4-rails bedhek is < 2,5cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

de ruimte tussen vloer en de onderkant      de ruimte tussen as van het bedhek en   

van het bedhek is < 12cm        onderste rail van het bedhek is < 2,5cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de ruimte tussen beensegment      de ruimte tussen rem pedaal  

en voetschot is < 2,5cm                 en de vloer is < 2,5cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     de ruimte tussen matrasstopper en bedhek is < 2,5cm 
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3.2 Vervoer en opslag 

 

Omgevingstemperatuur voor functioneren, vervoer en opslag van het bed moet tussen 5 °C 

en 40 °C liggen. Op transport: ligvlak plat in de laagste stand, alle functies vergrendeld 

en wielen beremd.  

 

Bescherm het bed tegen stoten en schuren. Het dient vastgebonden te zijn. 

Maak geen gebruik van een heftruck. Gebruik beschermers. Stapel de bedden niet op elkaar. 

Het bed mag gedurende de opslag op generlei wijze worden belast. 

 

Het wordt aangeraden het bed na een periode van opslag eerst op kamertemperatuur  

te laten komen alvorens de werking te controleren. 

 

 

3.3 Installatie en in werking stellen  

 

Voor de werking van het bed is een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 40 °C vereist. 

Het bed wordt geleverd met het ligvlak en accessoires gedemonteerd en separaat gezekerd 

en verpakt. Bij installatie door de gebruiker i.p.v. door de leverancier: ga als volgt te werk:  

 

1/ Verwijder de beschermende verpakking en klembanden.  

2/ Plaats ligvlak en accessoires zoals beschreven in de bijbehorende hoofdstukken.  

3/ Steek de stekker in het stopcontact 230V/50Hz of 60 Hz.  

4/ Controleer alle verbindingen, zorg dat de kabels niet knel zitten en dat het netsnoer niet  

    te strak staat.  

5/ Reinig het bed grondig alvorens het voor het eerst te gebruiken. (zie paragr. 'reiniging')  

6/ Bij plaatsing van het bed in de kamer, zorg dat er voldoende ruimte is om het bed te 

kunnen bewegen en beschadigingen aan de ruimte of letsel aan personen te voorkomen.  

 

Aansluiten op stroomnetwerk: 

Controleer dat de stroomvoorziening in lijn is met de bijbehorende veiligheidsvoorschriften, 

vooral als de toevoer 230V/50Hz + / - 10V bedraagt. 

Zorg dat de stekker goed in het stopcontact steekt.  

Onder het ligvlak bevindt zich een gelijkstroom poort om het bed te kunnen aarden. 

 

 

3.3-1 Identificatie van labels.  

       
 

 

Referentie, model, producent 
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h  houd 35cm afstand tussen  

    muur en hoofdschot 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze labels geven de vereiste afstand tot de muur aan  

en identificeren demontabele onderdelen (hoofd- en voetschotten) 

 

 

 

MATRASMATEN 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogte: Bij 3-rail bedhek 17cm     Bij 4-rail bedhek 26 cm 

Lengte : 200cm 

Breedte:  90cm 

 

gevaar voor beknellen van voeten 

gevaar voor beknellen van vingers 
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etikettering demontabel onderdeel (bedhek). 

 

 

Voorzorgsmaatregelen dienen te worden genomen : het bed dient geïnstalleerd te worden 

volgens de EMC (ElectroMagnetic Compatibility) richtlijnen.  

 

Ongebruikte contactpunten moeten worden verzegeld/ geïsoleerd om schade door 

elektrische ontlading te voorkomen.  

 

De configuratie van het bed mag niet worden gewijzigd zonder toestemming van de 

producent.  

 

Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.  

 

Gebruikers (patiënten en hun familie) dienen op de hoogte te zijn van de 

veiligheidsvoorschriften tijdens gebruik van het bed.  

 

 

3.4 Garantietermijn en service  

 

Onze bedden hebben een garantie van 10 jaar op de constructie. 

Elektromechanische onderdelen, handbediening, afstandsbediening, wielen: 5 jaar garantie.  

Onze technische dienst is 24/7 bereikbaar om u te adviseren en problemen te helpen 

oplossen.  

De producent, monteur of installateur zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid, 

betrouwbaarheid en functies van het bed wanneer : 

- de elektrische installatie van het gebouw niet in overeenstemming is met de vereisten. 

- het bed niet volgens de gebruiksaanwijzing wordt behandeld.  

 

 

DE GELDIGHEID VAN DE GARANTIE KAN TENIET WORDEN GEDAAN WANNEER: 

 

- mechanische of elektrische onderdelen van het bed worden gedemonteerd zonder  

   toestemming van de producent 

- vervangende onderdelen worden gebruikt die niet door de producent worden geleverd 

- reparaties aan elektrische onderdelen of gascylinders 

- beschadiging van de lak of onderdelen tengevolge van stoten, krassen, schuren 

- oneigenlijk gebruik van het bed, niet volgens aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen, 

   resulterend in schade aan het bed of de omgeving 

- het gebruik van reiniging- en desinfectiemiddelen die door de producent worden afgeraden 

- gebruik van een wasstraat of hoge druk reiniger 

- afknellen of doorsnijden van netsnoer of snoer van handbediening 

- intensief gebruik van de bed na verstrijken van de gestelde termijn voor onderhoud 
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3.5  Gekwalificeerde eigenschapppen 

 

Gekwalificeerde eigenschappen zijn: veiligheid, electromagnetische compatibiliteit, 

mechanische veiligheid en geschiktheid van de patiënt voor gebruik  

van het bed en de accessoires.  

 

 

 
4 – REINIGING 

 
Het bed is niet ontwikkeld voor automatische reiniging maar uitsluitend voor handmatige 

reiniging. 

 

4.1. Aanbevelingen 

 

Bij reiniging van het bed is het raadzaam het volgende in acht te nemen: 

 

Trek de stekker uit het stopcontact of vergrendel alle functies van het bed als het op de 

accu loopt. Zorg ervoor dat de stekker niet met vocht in aanraking komt. 

Controleer alle elektrische aansluitingen. 

Controleer of de elektrische componenten geen slijtage vertonen waardoor vocht kan 

binnendringen 

Reinig het bed niet in een wasstraat of met een hoge druk reiniger 

Voorkom dat delen die elektrische componenten of verbindingen bevatten te nat worden 

Droog deze delen zorgvuldig en voorkom dat vocht achterblijft, vooral bij elektrische 

aansluitingen 

 

Als er twijfel bestaat over binnendringen van vocht in de elektrische circuits, raden wij af het 

bed weer op de netstroom aan te sluiten. Waarschuw de technische dienst. 

 

 

• Reinig de oppervlakken met een zachte doek, warm water en een mild reinigingsmiddel      

  Gebruik de binnen de instelling toegepaste middelen nauwgezet volgens voorschrift. 

• Gebruik geen agressieve of schurende middelen.  

• Producten die zuur, alkali of chloorbevattende oplosmiddelen kunnen het oppervlak  

  onherstelbaar beschadigen. 

• Gekleurde vlekken van bv. betadine of etensresten dienen zo snel mogelijk te worden  

  verwijderd om permanente verkleuring te voorkomen.  

• Hardnekkige vervuiling kan met een pure desinfectans worden behandeld, zolang  

   uitsluitend op het vervuilde gebied volgend de voorschriften wordt aangebracht.  

• Diepe krassen dienen te worden gerepareerd om binnendringen van vuil en verdere       

   beschadiging te voorkomen.  
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4.2 Procedure 

 

• Gezondheidsorganisaties worden onderverdeeld naar infectie risico. 

• De frequentie en methodiek van reiniging/desinfectie worden aangepast aan het   

  vastgestelde risico. 

• Het niveau van infectie risico in een kamer waarin een patiënt wordt verzorgd is laag. 

  Het wordt hoger zodra de patiënt een duidelijk infectiegevaar vormt.  

• Reiniging en desinfectie van een ziekenhuisbed  - in het bijzonder bij beschadiging - dient  

  geregeld te worden uitgevoerd, zelfs als ze niet in direct contact komen met de patiënt.       

  Bepaalde delen van het bed zijn meer onderhevig aan vervuiling gezien het veelvuldige    

  contact met de handen van verzorgers en patiënt.  

  Het bed kan worden onderverdeeld in 3 gebieden  

 

• Hoge mate van vervuiling:  

  spijlen van hoofd-en voetschotten 

  bedhekken 

  mechanische en elektrische bedieningen  

  accessoires: ( papegaai, infuusstandaard, urinaalhouder  etc ) 

 

• Matige vervuiling:  

   hoofd- en voetschotten 

   bovenste oppervlak van het bed 

   rempedalen  

   hoekbeschermers 

 

• Geringe vervuiling: 

   bedframe 

   binnenkant bed 

   elektrische motoren 

   wielen 

 

Bronnen van vervuiling / besmetting zijn : stof van het bedlinnen, etensresten, braaksel, 

urine, faeces etc.  

Het is daarom noodzakelijk 3 vormen van reinigen/desinfecteren of bio-reiniging te 

overwegen.  

- dagelijkse bio-reiniging voor de gebieden met hoog risico op vervuiling 

- bij opname en na transfer van de patiënt en minimaal 1x per maand voor gebieden met 

  hoge en matige vervuilling  

- volledige bio-reiniging van het bed na vertrek van een patiënt met besmettingsgevaar  

  en minimaal 1x per twee maanden.  

 

DAGELIJKSE BIO-REINIGING  

Kan worden uitgevoerd terwijl de patiënt in bed ligt. Het doel is optimale hygiëne te 

verkrijgen voor die delen van het bed die regelmatig in contact zijn met de handen. 

 

Reinig de spijlen van hoofd- en voetschotten voorzichtig, alsmede de bedhekken, handels, 

afstandsbedieningen en snoer, papegaai, infuusstandaard,urinaalhouder etc.  

Verwijder alle zichtbare vuil van overige delen van het bed. Het gebruik van reiniging/ 

desinfectiemiddelen kan risico met zich meebrengen. Draag huishoudhandschoenen, volg de 

gebruiksaanwijzing en meng de producten niet onderling.  
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BIO-REINIGING MAANDELIJKS - OF NA ONTSLAG VAN DE PATIËNT  

• Kan alleen worden uitgevoerd zonder patiënt in bed. Het doel is desinfectie van die delen    

  van het bed die regelmatig in contact zijn met de handen, alsmede de gebieden die zijn  

  vervuild door lichaamsvloeistoffen, stof en etensresten. 

 

• Gebruik een werkdoek en een toegelaten reiniging/ desinfectiemiddel.  

• Plaats het bed en de bodem in vlakke positie op heuphoogte. Haal de stekker uit het   

  stopcontact en vergrendel alle elektrische functies. Zet de rem vrij en verplaats het bed   

  van de wand af om rondom voldoende ruimte te hebben, zet het bed weer op de rem.  

• Reinig de onderste delen van het bed, het voetschot, het frame onder het voetschot,  

  de matrasstoppers,  afstandsbedieningen en bedtafel. 

• Til de helft van het matras op en vouw deze over de andere helft. Reinig de bovenkant van   

  het bed, evenals de zijkanten van het bed en de onderkant van het matras. 

  Herhaal deze procedure voor de andere helft.  

• Reinig de bovenkant van het matras, de bedieningshendels  

• Reinig de bovenkant van het bed, het hoofdschot, frame onder het hoofdschot, de   

   infuusstandaard. 

• Zet de rem vrij, plaats het bed weer tegen de wand, zet het bed weer op de rem en reinig   

  de rempedalen. Sluit het bed aan op de netstroom, ontgrendel de elektrische functies.   

 

VOLLEDIGE BIO-REINIGING VAN HET BED 

• Kan alleen worden uitgevoerd zonder patiënt in bed. Het doel is desinfectie van het gehele   

  bed wanneer dit is gebruikt door een patiënt met besmettingsgevaar, dan wel elke twee  

  maanden.  

 

• Deze procedure moet ook worden uitgevoerd vóór de eerste in gebruik name van het bed.  

• Gebruik een werkdoek en een toegelaten reiniging/ desinfectiemiddel.  

• Verwijder het matras, de hoofd- en voetschotten en de kunststof segmenten van het  

  ligvlak. (let op : het middelste segment beschermt de elektrische voorzieningen,  

  connectoren en sensoren.  

• Plaats het bed met het ligvlak op heuphoogte. Zet alle bewegende delen omhoog met    

  behulp van de afstandsbediening. Haal de stekker uit het stopcontact en vergrendel alle  

  elektrische functies. Zet de rem vrij en verplaats het bed   van de wand af om rondom  

  voldoende ruimte te hebben, zet het bed weer op de rem.  

• Reinig de onderste delen van het bed, het voetschot, het frame onder het voetschot,  

  de matrasstoppers,  afstandsbedieningen, bedverlenging en bedtafel. 

• Reinig het frame, de bedbodem, de elektrische behuizing (zonder de sensoren te verstoren  

  of kabels los te trekken), de accu's, oranje handvatten, de urinaalhouder,  

  afstandsbediening en het snoer.  

• Reinig de bovenkant van het bed, het hoofdschot, frame onder het hoofdschot, de   

   infuusstandaard en de matrasstoppers. 

• Reinig het chassis, de hefarmen, wielen en stootdoppen.  

• Reinig boven- en onderkant van de diverse segmenten van het ligvlak en plaats ze terug  

  op de bedbodem.  

• Reinig hoofd- en voetschotten en monteer deze weer aan het bed.  

• Zet de rem vrij, plaats het bed weer tegen de wand, zet het bed weer op de rem en reinig   

  de rempedalen.  

• Sluit het bed aan op de netstroom, ontgrendel de elektrische functies.   

   Zet het bed weer in de vlakke positie met behulp van de afstandsbediening. 

• Reinig het matras en plaats dit weer op het bed.  
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5- ALGEMENE PRESENTATIE VAN HET BED 

 
Het bed kan op diverse wijzen worden uitgevoerd: 

 

 Rugsteun met CPR handmatig of elektrisch verstelbaar 

 Bovenbeensegment met handmatig of elektrisch verstelbaar onderbeensegment 

 The basic version has strait wheel 100mm on head and/ or mono bloc manual leg section  

 Afstandsbediening, optioneel draadloos infrarood uitvoering 

 Gewicht van het lege bed incl. bedhekken en hoofd-voetschotten type A: 123kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The bed is propose with different type of equipment 

• Manual or electric backrest with CPR function 

 

 

 

 

 

 

 

1 = Rugsegment 
2 = Bovenbeensegment 

3 = Onderbeensegment 
4 = Voetschot 

5 = Hoofdschot 

6 = Rempedaal 
7 = CPR handels 

8 = Bedhekken 
 
De basis uitvoering heeft 100mm wielen en een handmatig verstelbaar onderbeensegment. 
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5.1 Symbolen en pictogrammen handbediening 

 

 

 

Draadloze infrarood afstandsbediening       Handbediening met functievergrendeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP: De draadloze infrarood afstandsbediening is universeel. Deze is toepasbaar bij alle 

MMO bedden wanneer deze zijn uitgevoerd met een infrarood ontvanger.  

Het is tevens mogelijk beide typen afstandsbediening bij hetzelfde bed te gebruiken. 

 

WAARSCHUWING: Gebruik de draadloze infrarood afstandsbediening niet in een kamer met 

meerdere bedden. Als 2 bedden met infrarood ontvangst in dezelfde kamer staan zullen ze 

beide tegelijk reageren op de afstandsbediening. Het risico bestaat dat een patiënt hierdoor 

uit bed valt als de bedienend verpleegkundige geen zicht heeft. 

 

Voor een correcte werking mag er geen obstakel zijn tussen de draadloze afstandsbediening 

en de infrarood ontvanger aan het hoofdeinde van het bed. Richt de afstandsbediening op 

het hoofdschot.  

Is er geen toezicht dan is het raadzaam om het bed in de laagste stand te zetten om het 

valgevaar van de patiënt zoveel mogelijk te beperken. 

 

 

Vergrendel zonodig de functies via de handbediening en houd deze vervolgens buiten bereik 

van de patiënt. 

 

 Kinderslot 

 

 

Rugsteun 

 

Bovenbeen 

 

 

Hoog-laag 

 

Stoelstand 

 

Trendelenburg 

 

  

 Kinderslot 

 

 

Rugsteun 

 

Bovenbeen 

 

 

Hoog-laag 

 

Stoelstand 

 

Trendelenburg 

 

  

Rugsteun 

 

Hoog-laag 

 

 

Bovenbeen 

 

Stoelstand 

 

 

Trendelenburg 
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Selectieve functievergrendeling. 

 

De handbediening biedt de mogelijkheid voor vergrendeling  

van de elektrische bedfuncties. 

Elke functie kan afzonderlijk worden vergrendeld  

en ontgrendeld. 

 

 

Gebruik hiervoor de bijgeleverde vergrendelsleutel. 

Plaats deze in de uitsparing boven elk logo en draai in wijzerrichting (slotje gesloten) 

om de gekozen functie te vergrendelen.  Draai in tegenwijzerrichting (slotje geopend)  

om de vergrendeling op te heffen.  

 

 

 

 

De vergrendeling werkt uitsluitend op de handbediening. De vergrendelde functies kunnen 

met de draadloze infrarood afstandsbediening alsnog worden gebruikt. 

 

Is er geen toezicht dan is het raadzaam om het bed in de laagste stand te zetten om het 

valgevaar van de patiënt zoveel mogelijk te beperken. Dit vooral in het geval van verwarde 

patiënten. 

 

Vergrendel de functies via de handbediening en neem deze weg. Houd draadloze 

infrarood afstandsbediening (optioneel) buiten bereik van de patiënt. 

 

 

 

 

 

5.2 Plaatsing van accessoires / toebehoren 

 

Het bed is uitgerust met:  

 

2 houders tussen hoofdbord en rugsteun t.b.v. papegaai en infuusstandaard  

 

           

 

                Houder    Houder 

                                                                                                        algemeen  papegaai  

 

4 Ø 16mm houders voor infuusstandaard, 2 aan hoofdeind en 2 aan voeteneind. 

Deze houders zijn bedoeld voor de accessoires van de leveranciers. Gebruik met producten  

van overige leveranciers is niet gegarandeerd. 
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5.3 Hoofd- en voetschotten. 

 

5.3.1 De kunststof hoofd- en voetschotten kunnen eenvoudig worden verwijderd 

door ze in verticale richting op te trekken. Schroefloos: Pak het schot met beide 

handen vast en trek naar boven (fig.1) 

Om ze terug te plaatsen: plaats de metalen pin in de houder en druk het  

schot helemaal naar beneden. (fig.2) 

 

 

5.3.2 Bij verwarde patiënten kan het noodzakelijk zijn het voetschot aan  

het frame te fixeren. Daarvoor is een voetschot met kartelmoeren 

beschikbaar (fig.3) Het hoofdschot hanteren zoals onder 5.3.1. beschreven. 

 

 

5.4 Bedhekken 

Het MMO 5000 bed kan worden uitgevoerd met wegklapbare 

metalen bedhekken. Plaatsing overeenkomstig geldende veiligheidsvoorschriften 

ter voorkoming van beknelling. De hekken kunnen worden weggeklapt 

maar zijn ook eenvoudig zonder gereedschap te verwijderen. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

6 – PRODUCTBESCHRIJVING 

 

Basis uitvoering 

 

• elektrische hoog-laag functie en rugverstelling  

• 23cm terugwaarts geleide rugsteun bij stoelstand - minder frictie van de huid bij patiënt 

• handmatig verstelbaar onderbeen segment 

• hand bediening 

• vier houders voor infuusstandaard 

• 2 stuurwielen 100mm aan hoofdeinde 

• 4 dubbele zwenkwielen 75mm met centrale beremming aan voeteind 

• CPR functie 

• Verlengset 18 cm 

 

 

 

Opties  

 

• elektrische knieknik, handmatig verstelbaar onderbeen segment   

• 8 dubbele zwenkwielen 75mm met centrale beremming aan hoofd- en voeteind  

• 8 dubbele zwenkwielen 100mm met centrale beremming aan hoofd- en voeteind  

• metalen bedhekken, wegklapbaar, 3-rail of 4- rail  

• afneembare wandstopper 

• papegaai, vaste of wendbare uitvoering  

• infuusstandaard, vaste of uitschuifbare uitvoering  

• draadloze infrarood afstandsbediening  

Fig.3 
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          4-delig ligvlak, uitneembaar 

                             (of gefixeerd t.b.v. 

              metalen bedhek, 3-rail                        psychiatrische patiënten)                    

 

 

 

 

 

 

 

             

                 

afneembaar 

hoofd- en  

voetenschot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 centrale beremming hoofd- en voeteind      8 dubbele zwenk- 

 automatisch beremd bij laagste stand      wielen Ø 75 of 100mm 

 

 

 

 

 

6.1    Kenmerken - Afmetingen  

 

 

 Afmetingen Opmerkingen 

Hoogste stand 81 cm / 83 cm Afhankelijk van diameter wielen 

Laagste stand 19 cm / 21 cm Afhankelijk van diameter wielen 

Totale lengte 214 cm  

Breedte zonder bedhek  99.8 cm  

Breedte met bedhek  99.8 cm  

Hoogte van bedhek t.o.v. ligvlak  38 cm bij 3-rail  Matrashoogte max. 15 cm 

Hoogte hoofdschot  t.o.v. ligvlak  45 cm Hoofd- en voetschot uitneembaar 

Afmeting ligvlak 200 x 90 cm 4 segmenten 

Gewicht zonder matras/toebehoren 123 kg  

Hoek rugsteun 70°  

Hoek bovenbeen segment 30° elektrisch 

Hoek beensegment 20° handmatig 

Hoek onderbeensegment -20° tot +20°  

Hoek Trendelenburg +19°  

Hoek anti-Trendelenburg -19°  
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6.2   Kenmerken - technisch 

 

MECHANISCH 

Belastbaarheid 250 kg ( 215 kg patiënt, 20 kg matras, 15 kg  toebehoren 

Wielen (basis uitvoering) hoofdeind 2 100mm stuurwielen, voeteind 4 zwenkwielen, centrale rem 

Wielen (optioneel) 8 dubbele zwenkwielen Ø 75 of 100mm, centrale beremmig 

Hydraulische schokdemper 

rugsegment 

Bij CPR optie 

  

ELEKTRISCH 

Netvoeding 230V CA    / 50-60Hz 

Output 24VCC 

Classificatie Type B volgens EN 60601-1 

Vochtbestendigheid HL 75 batterij: IPX4 - IP66  

Aarding Klasse II 

  

Batterij Afstandsbediening Patient: Linak HL 75 en/of HV20 (infrarood)  Verzorging: 3x LR03-AAA 

Batterij hoog-laag motor Linak type LA31 – 6000N 

Batterij rugsegment Linak type LA27 – 3500N 

Batterij beensegment Linak type LA27 – 3000N  (afhankelijk van uitvoering) 

  

OMGEVINGSFACTOREN VOOR GEBRUIK / OPSLAG 

Temperatuur gebruik 5°C tot 40°C 

Temperatuur opslag -10°C tot 50°C 

Relatieve luchtvochtigheid 20% tot 90% 

Druk 700 tot 1060 hPa 

  

 

 
Voor de afnemer / gebruiker van onze hoog-laag bedden 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. 
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7- GEBRUIK VAN DE DIVERSE FUNCTIES  

 
Controleer vóór gebruik uit veiligheidsoverwegingen of het juiste matras 

wordt gebruikt - onbeschadigd, juiste maat, min. densiteit 35 kg/m3 

 

-Maximum matrashoogte 15 cm bij 3-rail bedhek. 

-Maximum matrashoogte 26 cm bij 4-rail bedhek. 

 

-Zet het bed altijd op de rem als het niet hoeft te worden verplaatst. 

                    81-83 cm 

-Op 12 cm vanaf de vloer stopt het bed automatisch om beknelling  

 van ledematen of voorwerpen te voorkomen. 

 Om verder te dalen: druk de 'omlaag' knop nogmaals in. 

 

 

7.1 Hoog-laag functie 

Laagste stand is ligvlak 19 cm vanaf de vloer. 

 

           19-21 cm 

De juiste stand waarbij de patiënt makkelijk in en uit bed komt, 

kan worden geprogrammeerd.  Zet het bed op deze hoogte en druk de            

knop op de handbediening 10 seconden in. De hoogte wordt nu in het    

geheugen opgeslagen.  

 

Hoogste stand is ligvlak 81 cm vanaf de vloer.   

Dit is de juiste stand voor de verzorging. 

 

 

Het bed is op elke hoogte verrijdbaar.  

De extra lage stand is speciaal bedoeld voor verwarde of valgevaarlijke patiënten. 

 

Laat het bed in de laagste stand zolang er geen toezicht is om valgevaar te beperken. 

In de laagste stand kan bedltafel of tillift niet worden gebruikt. 

 

7.2  Bewegende delen van het ligvlak 

 

7.2.1 Elektrische rugsegment.  

Speciale terugwaarts geleide functie voorkomt frictie bij veranderende positie 

en daarmee verminderde kans op decubitus. 

Het rugsegment kan van 0 tot 70° worden versteld. 

Dit kan uitsluitend met de handbediening of infrarood draadloze bediening. 

 

 

- linkertoets indrukken = omhoog,  rechtertoets = omlaag 

 

- stoelstand = rug- en beensegment tegelijk verstellen: 

 

 

 

CPR functie  

 

Pak de rugsteun vast, trek aan de oranje handgreep  

aan beide zijden van het segment tot dit volledig vlak ligt. 
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7.2.2 Bovenbeen segment, elektrisch, onderbeen segment handmatig verstelbaar. 

 

a) Handmatige verstelling.  

Bij deze uitvoering vormen onder-en bovenbeen segment één geheel. 

Er is geen knieknik. Maximale verstelling 0 tot 20°. 

 

b) Elektrische verstelling 

Hierbij kan bovenbeensegment elektrisch en onderbeen segment 

handmatig worden versteld.  Hoek bovenbeen segment 0° tot 30°,  

hoek onderbeen  + 20° tot - 20°, zie afbeelding 

 

 

 

Instelling (uitsluitend bij b) via de handbediening. 

- linkertoets indrukken = omhoog,  rechtertoets = omlaag 

 

- stoelstand = rug- en beensegment tegelijk verstellen. 

 

 

 

Handmatig onderbeensegement verstellen: 

Gebruik de handgreep aan de zijkant van het segment en til op naar 

gewenste positie.  Om neer te laten: til het segment op tot dit vrijkomt 

en laat langzaam zakken.  (dit geldt ook bij a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3  Instelling opslaan. 

Voor elke patiënt kan de ideale hoogte worden ingesteld en opgeslagen. 

Hierdoor wordt optimaal ergonomisch resultaat behaald, de juiste hoogte 

vermindert valgevaar en vergemakkelijkt uit bed komen. 

                                         

Stel de juiste hoogte in en druk de twee toetsen van de stoelstand  

gedurende 5 seconden tegelijkertijd in. Een piepsignaal klinkt als deze 

instelling is opgeslagen in het geheugen.  Bij omhoog of omlaag bewegen  

stopt het bed op deze ingestelde hoogte. 

 

 
                       vast            bovenbeen 
 rugsegment       segment          segment               onderbeen segment 
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7.4 TRENDELENBURG / ANTI-TRENDELENBURG  

Kanteling voor- of achterover. Ligvlak moet plat zijn. 

 

Trendelenburg / anti-Trendelenburg alleen op medisch voorschrift / 

klinische indicatie.  

 

Deze functie mag alleen worden gebruikt als het bed op de rem staat. 

 

Zorg voor voldoende ruimte rondom het bed om deze instellingen 

vollediguit te kunnen voeren.- ca. 30 cm van de muur af. 

 

 

7.5  Remsystemen.  

Beremming centraal op de wielen aan hoofd en ook aan voeteneind. 

Bed op de rem: (fig. A) druk het rempedaal volledig naar beneden aan zowel  

hoofd- als voeteneind.   (basis uitvoering uitsluitend aan hoofdeind) 

 

Om de rem weer vrij te maken: rempedaal omhoog halen, herhaal dit aan de 

andere kant van het bed.  

Het bed remt automatisch in de laagste positie. 

Als het bed niet verplaatst hoeft te worden, houd het dan op de rem. 

 

 

7.6   Bedhekken 

De bedhekken moeten voorkomen dat de patiënt 's nachts uit bed valt. 

Het is niet de bedoeling de patiënt hiermee te immobiliseren. 

Gebruik van bedhekken altijd onder medisch toezicht.  

 

A: druk de as van het bedhek in de daarvoor bestemde uitsparing in 

het frame. aandrukken tot stevig bevestigd. 

 

B: bedhek omhoog: pak de bovenste rail en til op tot het bedhek 

in positie valt.  

 

C: bedhek omlaag: pak de bovenste rail en beweeg de ontgrendeling 

in de richting van de oranje pijl. 

 

D: laat het bedhek vervolgens zakken. door de twee pinnen uit 

te trekken kan het bedhek in zijn geheel worden uitgenomen. 

 

 


