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1 Inleiding 
 

1.1 Algemene richtlijnen  

Hartelijk dank voor de aankoop van een verpleegbed van FMB Care GmbH. De verpleegbedden van het 
Belvita/Move-assortiment werden conform de normen en bepalingen en in overeenstemming met de 
huidige stand van de techniek gemaakt. De elektrische veiligheid en werking van elk bed werd in de fab-
riek gecontroleerd. FMB-bedden zijn gemerkt met het CE-merkteken volgens de richtlijnen 93/42/EEG 
voor medische hulpmiddelen, EN 1970 en IEC 60601-2-52:2009. Bij een juist gebruik is de gemiddelde 
levensduur twaalf tot vijftien jaar. We zijn zeker dat u tevreden zult zijn over dit hoogwaardige merkpro-
duct en dat dit bed de verpleging aanzienlijk zal vereenvoudigen. 
 
Om het dagelijkse gebruik van het verpleegbed te vergemakkelijken, hebben we deze handleiding ge-
maakt. U vindt er informatie over de techniek, het onderhoud, de productverzorging en de deskundige 
verwijdering in, net als belangrijke tips en relevante veiligheidsinformatie. Deze handleiding is een belan-
grijk naslagwerk en moet bij het verpleegbed worden bewaard. 
 

1.2     Verklaring van de symbolen en belangrijke richtlijnen 

 Dit teken wordt gebruikt voor veiligheidsaanwijzingen en is dus heel belangrijk. Wanneer u deze 
aanwijzing niet naleeft, kan dat zware gevolgen hebben, zoals bijv. verwondingen en schade aan het 
product en aan de omgeving. 
 

 

 

 

Iedere persoon die dit product gebruikt, moet de handleiding hebben gelezen. Bewaar de-
ze handleiding zorgvuldig tot u het bed verwijdert. Ze moet te allen tijde toegankelijk zijn 
voor de werknemers en andere personen. Zo vermijdt u bedieningsfouten en garandeert u 
een goede werking. 

 

Deze handleiding is bedoeld voor het volledige productassortiment. Sommige teksten en symbolen zijn 
dus niet van toepassing op uw product. De tekeningen en foto’s zijn niet op schaal afgebeeld. 
 
 

1.3 Verklaring van de personen  

 

Exploitant: 

Exploitant = juridische of natuurlijke persoon, die het verpleegbed zelf gebruikt of in zijn opdracht laat 
gebruiken. Hij is verplicht om alle gebruikers instructies te geven over het gebruik van het product. 

 

Gebruiker (bediener): 

Gebruiker (bediener) = alle personen die bevoegd (= geïnstrueerd) zijn om met het bed te werken of 
werken aan het bed uit te voeren, mogelijke gevaren te erkennen en op te lossen en de toestand van de 
hulpbehoevende bewoners te beoordelen. 
 



 
Gebruiker:Gebruiker = hulpbehoevende, patiënt, gast, bewoner, enz. die dit bed als hulpbehoevende 

persoon nodig heeft. 

 
Geschoold personeel: 

Geschoold personeel = overwegend personen van de technische en huishoudelijke dienst, die verant-
woordelijk en bevoegd zijn voor de reparatie, het transport en de reiniging van het bed.  
 
 

1.4  Bedoeling of veiligheidsgerelateerde toepassing 

Deze handleiding moet voor het gebruik van het verpleegbed worden gelezen. De informatie op het ty-
peplaatje moet in acht worden genomen. 
 

• FMB-verpleegbedden zijn uitsluitend bedoeld voor de verpleging van bewoners van verzorgings- 
en/of bejaardentehuizen en voor de thuisverpleging. Ze mogen alleen zeer beperkt gebruikt wor-
den voor het transport van patiënten. Ze zijn bedoeld om de verpleging van mensen met een 
handicap te vergemakkelijken en om deze mensen te ondersteunen. De verpleegbedden mogen 
alleen worden gebruikt in overeenstemming met hun bedoeling, conform de wettelijke bepalin-
gen op het vlak van medische hulpmiddelen en de bijbehorende reglementen, de algemeen er-
kende technische regels en de regels over arbeidsveiligheid en ongevalpreventie. Het bed mag 
niet worden gebruikt als er storingen zijn die de patiënten, werknemers of derden in gevaar kun-
nen brengen. De verpleegbedden mogen alleen door personen worden bediend die op basis van 
hun kennis of opleiding en praktische ervaring een veilig en deskundig gebruik ervan kunnen 
garanderen (zie: exploitant, gebruiker (bediener), gebruiker, geschoold personeel). 
 

• Het bed mag alleen op een vlakke en stevige vloerbekleding worden gebruikt. De geschiktheid 
van de ondergrond moet gegarandeerd zijn, zodat schade door het gebruik van het bed van 
meet af aan kan worden vermeden. Bij onveilige situaties of eventuele eerste tekens van schade 
aan de vloerbekleding is het heel belangrijk dat u eerst contact opneemt met de fabrikant of le-
verancier van de vloerbekleding. Daarna moet u contact opnemen met de klantendienst of de 
technische dienst van FMB Care GmbH, die u het probleem kan helpen op te lossen. 
 

• Bij levering van het verpleegbed is in de fabriek gecontroleerd of het beantwoordt aan de meest 
recente technische normen. De gebruiker moet voor het gebruik van het bed de werking en de 
reglementaire toestand ervan controleren. Indien nodig, moet er dagelijks of bij elke ploegwis-
seling een controle van de functies en een visuele controle van het verpleegbed worden uitgevo-
erd. Dit om te garanderen dat er geen gevaren zijn voor de exploitant, de gebruiker (bediener), 
de gebruiker of het geschoolde personeel. Wanneer bepaalde functies defect zijn, moet de ge-
bruiker een ander bed krijgen. 
 
Bij het verrijden van het bed in de verschillende posities, moet men erop letten dat er zich geen 
lichaamsdelen of voorwerpen (bijv. contactdozen, bellen enz.) in het verstelbereik bevinden. Con-
troleer bij het verstellen van de ligvlakpositie dat de gebruiker niet in aanraking komt met het 
traliewerk aan de zijkant om verwondingen aan handen, benen of andere lichaamsdelen te voor-
komen. Let erop dat er een veiligheidsmarge van ten minste een handbreed (ca. 5 cm) tussen 
het bed en de wand is. Wanneer het bed wordt gedraaid, moet er een grotere veiligheidsmarge 
zijn. 
 

� Als stroombron moet een contactdoos worden gebruikt van 220 / 230 V en 50 Hz, die voldoet 
aan de VDE-bepalingen. Trek de kabel altijd uit aan de stekker, trek nooit aan de kabel zelf. Raak 
de stekker niet aan met natte handen. Het netsnoer moet zonder lussen of plooien worden aan-
gesloten en mag niet langs scherpe randen worden gelegd. Bescherm de aansluiting en de toe-
voerleiding tegen mechanische belastingen. Plaats geen voorwerpen op het stroomsnoer en de 
toevoerkabel naar de handschakelaar.  



In principe mogen een verlengkabel of een meervoudige contactdoos, die eventueel aan het bed 

bevestigd zijn of op de grond liggen, niet worden gebruikt. Het bed heeft geen potentiaalvereffe-

ning. Het kan hiermee ook niet worden uitgerust. Let hierop vooraleer u het bed samen met an-

dere elektrische medische hulpmiddelen (bijv. voedingssonde, beademingsapparatuur) aansluit, 

aangezien u misschien veiligheidsmaatregelen moet nemen 

 1.5  Veiligheidsaanwijzingen 

- Geef iedere gebruiker (bediener) voor de eerste ingebruikname instructies aan de hand van de 
handleiding. Alleen zo kan een veilig gebruik van het product gegarandeerd worden. De handlei-
ding wordt samen met het verpleegbed geleverd. Let bij het gebruik van het product vooral op 
de typische gevaren (bijv. zijsponden, elektrische veiligheid). 
 

- In principe mogen alleen geïnstrueerde gebruikers (bedieners) het verpleegbed bedienen. Dit en 
de veiligheidsaanwijzingen moeten regelmatig door de exploitant worden gecontroleerd. 
 

- Conform de wetgeving rond medische hulpmiddelen zijn de verpleegbedden in klasse 1 inge-
deeld. Ook moet gelet worden op de verplichtingen uit de verordening voor exploitanten om een 
duurzame, veilige werking voor alle betrokken personen te garanderen. Verder moet ook reke-
ning worden gehouden met de aanbevelingen en wettelijke voorschriften op het vlak van de pro-
ductcontrole/het onderhoud. 
 

- Bij het gebruik van toebehoren of randapparatuur moet vooral gelet worden op: 
1. Een veilige plaatsing van kabels, snoeren, buizen enz. 
2. De gebruiksaanwijzing van de fabrikanten van de toebehoren. 

 

Als er onduidelijkheden zijn, moet u contact opnemen met de fabrikant van de randapparatuur en 
de verpleegbedden (hier: FMB). 

1.5.1 Veiligheidsaanwijzingen voor de gebruikers  

- Iedere gebruiker moet van de exploitant instructies krijgen over het veilige gebruik van de ver-
pleegbedden. 
 

- De gebruiker moet controleren of de bedden in perfecte staat zijn. 
 

- Bij het verstellen van het verpleegbed moet rekening worden gehouden met de omgeving, zodat 
er geen voorwerpen zijn die een hindernis vormen (bijv. netsnoer, meubelen, schuine daken, 
hulpmiddelen). 
 

- Bij het gebruik van randapparatuur moet u erop letten dat er geen kabels worden beschadigd die 
nodig zijn voor de werking van het verpleegbed en de toebehoren. 

 
- Het gebruik van meervoudige contactdozen is verboden. 

 

- Als de gebruikers (bedieners) twijfelen of ze het verpleegbed veilig kunnen gebruiken, moet de 
stekker van het verpleegbed uit het stopcontact worden getrokken. Bovendien moet de exploi-
tant onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van het eventuele defect. Indien mogelijk moet 
er een gepaste aanduiding op het product worden geplaatst. 

1.5.2 Algemene veiligheidsaanwijzingen  

- Het netsnoer en de kabel van de handschakelaar moeten zo worden geplaatst, dat ze niet be-
schadigd kunnen worden door overrijdende wieltjes, een trekbeweging of door andere bewegen-
de onderdelen. 

- Voor elk transport van het verpleegbed moet de netstekker worden uitgetrokken. De netstekker 
moet aan de opberghaken worden gehangen. 

- Wanneer de handschakelaar niet wordt gebruikt, moet hij aan de daarvoor bestemde haak aan 
het verpleegbed worden gehangen. 



- Om het gevaar voor verwondingen bij bewoners te beperken/voorkomen, moet het verpleegbed 
na gebruik en conform de aanbeveling van het BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte – Register voor farmaceutische producten) in de onderste positie worden gezet (zie 
hiervoor ook “Expertenstandard Sturzprophylaxe” – richtlijn betreffende valpreventie). 

 

- Om de veiligheid te verhogen is het mogelijk om de handschakelaar te blokkeren wanneer: 
1. Er zich kinderen zonder toezicht in de onmiddellijke omgeving van het verpleegbed bevinden. 
2. De bewoner niet of niet meer in staat is om het verpleegbed zelf veilig te bedienen. 
3. De zijsponden omhoog staan. 

 

 

- De stroomkabel en de bevestiging (trekontlasting) moeten regelmatig worden gecontroleerd: 
1. wanneer de aansluitkabel geforceerd werd (trekken, knellen, overrijden enz.); 
2. tijdens de werking; 
3. na een verplaatsing. 

 

2 Ingebruikname 

2.1 Levering 

Het verpleegbed wordt normaal volledig gemonteerd geleverd of ter plaatse gemonteerd door ons des-
kundige personeel. Gelieve aan de hand van de leveringspapieren de volledigheid te controleren! Eventu-
ele fouten of beschadigingen moeten onmiddellijk bij het leveringsbedrijf of de leverancier worden ge-
meld en op het leveringsbewijs worden genoteerd. 
 
De werking en de elektrische veiligheid van dit bed werd in de fabriek gecontroleerd. Dit bed heeft ons 
bedrijf in goede staat verlaten, conform de huidige stand van de techniek. 
. 

2.2 Eerste ingebruikname 

• Lees de handleiding zorgvuldig om schade en gevaar door een verkeerd gebruik te voorkomen. 
• Voor u het verpleegbed en eventuele toebehoren voor de eerste maal gebruikt, moeten u ze 

schoonmaken met een droge doek. 
• De gebruiker (bediener) moet controleren of het bed en de toebehoren in perfecte staat zijn. 

Bovendien moet hij of zij nagaan of er in de omgeving van het bed een kans op botsingen be-
staat tijdens het verrijden (nachtkastjes, vensterbanken, schakelaars, contactdozen enz.). Indien 
nodig moet een stootbumper worden aangebracht. 

• De exploitant is er verantwoordelijk voor dat de gebruikers (bedieners) de vereiste kennis en 
opleiding kregen. 

• De elektrische kabels en behuizingen moeten op schade worden gecontroleerd  
• Controleer of de stroomtoevoer geschikt is voor het bed (voor Duitsland: 220/230 volt wissel-

spanning, 50 hertz). 
 
 

 Houd rekening met de verschillende stroomvoorzieningen van andere landen 
 

• Controleer of de kabels zo geplaatst zijn dat knellen of scheuren onmogelijk is. 
• Controleer of de netstekker juist in het stopcontact is gestoken. 

  



• Indien nodig moet u ca. 1 seconde op de groene knop op het netsnoer (netstroomonderbreker) 
duwen nadat u de stekker in het stopcontact hebt gestoken, zodat de interne energiehouder van 
de netstroomonderbreker kan opladen. 

• De werking van alle blokkeringen/deblokkeringen moet worden gecontroleerd. Verplaats de rug-
steun, het boven- en onderbeengedeelte en het ligvlak tot het eindpunt en controleer het correc-
te bewegingsverloop. Als de draaischakelaar op geblokkeerd staat (zie hoofdstuk 1.4.6 en 
1.4.10), kan het bed niet versteld worden met de functietoetsen van de handschakelaar. 

2.3  Veiligheidsaanwijzingen 

Bedden met een elektrische bediening mogen niet worden gebruikt in een omgeving met een ontvlamba-
re luchtsamenstelling, die bijv. door narcosemiddelen of brandbare reinigingsmiddelen kan ontstaan. 

 

Indien er, ondanks de hoge kwaliteit en een regelmatig onderhoud van het bed, een storing is, moeten 
de verstelfuncties van de elektrische onderdelen onmiddellijk worden geblokkeerd of moet het netsnoer 
worden uitgetrokken. Met de handschakelaar kunt u controleren of de blokkering werkt. 
 
De exploitant van deze bedden is conform de geldende ongevalpreventievoorschriften en naargelang de 
motorvariant verplicht om de elektrische voorzieningen elke zes maanden of ten minste eenmaal per jaar 
te controleren. 
 
De motorische verstelling is niet geschikt voor een continue werking. Na max. 2 minuten continue wer-
king moet er een pauze van ten minste 18 minuten worden ingelast (tijdelijke pauze van 2 min./18 min.). 
 
Bij een overbelasting van de elektrische aandrijving door een continue werking van meer dan 2 min., een 
blokkering van de aandrijvingen of een overschrijding van de maximale belasting kunnen verhoogde 
temperaturen optreden, waardoor de veiligheidsvoorzieningen kunnen inschakelen. Afhankelijk van de 
uitvoering van de veiligheidstransformatoren is het eventueel mogelijk dat de aandrijving niet meer kan 
worden ingeschakeld, zelfs niet na een afkoelingsperiode. De aandrijving moet worden vervangen. De 
fabrikant is niet verantwoordelijk voor de schade die hiervan het gevolg is. 
 

 Na het verstellen van het bed en om het risico om uit het bed te vallen (zie ook 
“Expertenstandard Sturzprphylaxe” – richtlijn betreffende valpreventie) of tegen 
het bed te stoten te beperken, moet het bed conform de aanbeveling van het BfArM 
in de onderste positie worden gezet wanneer er geen toezicht is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Checklist voor de eerste ingebruikname

Ordernr.: Identificatienummer van het bed (Toestel-/inventarisnr.):

Soort toestel:

Productnummer:

Onderdelen: Te co ntro leren o p: In o rde N ie t  in o rde N ie t  a a nwe zig B e s c ha diging( e n)

Kabel handschakelaar,  
knikbescherming

B eschadiging - 
Kabelverlegung

Netsno er B eschadiging - 
plaats van kabel

Fo lie handschakelaar B eschadiging

Handschakelaar Werking – 
blo kkeerfunctie(s)

Rugleuning B eschadiging 
–werking

B o venbeengedeelte B eschadiging – 
werking

A uto co nto urverstelling B eschadiging – 
werking

Ho o gteverstelling B eschadiging – 
werking

Draaien (indien aanwezig) B eschadiging – 
werking

B ed/o nderstel B eschadiging – 
vervo rming

Ligvlakken/-steunen B eschadiging – 
vervo rming – 
defecte o nderdelen

Ho uten frame B eschadiging 
–splinters

Zijspo nden B eschadiging 
–splinters – 
vervo rming 

Opnamehulzen ligvlak B eschadiging

Lo o pwielen Go ede werking – 
geluid 

Remmen/remhefbo o m B eschadiging – 
werking

No o daflaat rugleuning 
(indien anwezig)

Trigger – werking 

Zijspo nden Vergrendelen – 
o ntgrendelen 

Onderdijbeengedeelte Ineensluiten/uit 
elkaar schuiven – 
werking 

To ebeho ren B eschadiging – 
bevestiging 

Fabrikant:

Modelnaam:

Bednummer:

Checklist  voor de eerste ingebruikname

Datum van de controle:

Opdrachtgever/klant: Uitvoerend bedrijf:

Naam van de tester (in drukletters):

Plaats/datum: Plaats/datum:

B elang r i jke inf o r mat ie vo o r  d e exp lo i t ant  van med ische p r o d uct en: B elangrijke informat ie voor de explo itant  van medische producten: 
A ls medische hulpmiddelen opzet telijk o f  door nalat igheid  niet  regelmat ig  aan veiligheidstechnische of  elekt rische cont ro les onderworpen worden, handelt  de 
explo itant  in st rijd  met  de bepalingen. V eiligheidstechnisch gecontro leerde producten d ie niet  in orde zijn, mogen alleen in bepaalde gevallen verder worden 
gebruikt , op voorwaarde dat  er geen gevaar is voor de gebruiker (bediener) o f  voor derden. A nders moet  het  product  to t  de na de reparat ie buiten werking 
worden gesteld !

Controle I: visuele controle en controle van de werking van de elektrische onderdelen:

Controle II: visuele controle en controle van de werking van de mechanische onderdelen

Testresultaat:
Het pro duct is in go ede staat en kan wo rden 
gebruikt.

Het pro duct heeft gebreken: de vastgestelde 
gebreken mo eten vo o r de eerste ingebruikname 
verho lpen wo rden en het pro duct mo et o pnieuw 
wo rden geco ntro leerd. Er is een 
veiligheidstechnisch gebrek.

Handtekening opdrachtgever/klant Handtekening tester:

 



3 Werking 

3.1 Productoverzicht (hier  Belvita Classic met houten frame type MF) 

 

1: rugleuning 

2: zitgedeelte 

3: bovenbeengedeelte 

4: onderbeengedeelte 

5: hefkolom 
 

6: hoofdeinde 

 

7: voeteneinde 
 
8: rempedaal 

9: zijsponde (hier open-

schuivende zijsponde) 

 

 

3.2 Algemene functies van de handschakelaar en van het mechanische on-

derbeengedeelte 

3.2.1 Verstelling rugleuning 

De elektrische verstelling van de rugleuning gebeurt door op de betreffende knop van de handschakelaar 
te drukken. Door de rugleuning overeind te laten komen, kan de patiënt/bewoner een goede zit- of ligpo-
sitie aannemen. 
 

3.2.2 Verstelling bovenbeengedeelte 

De elektrische verstelling van het bovenbeengedeelte gebeurt door op de betreffende knop van de hand-
schakelaar te drukken. Met deze afzonderlijke verstelling kunnen de knieën worden gebogen. 
 

3.2.3 Mechanische Verstelling onderbeengedeelte 

Het onderbeengedeelte kan met een rasterbeslag in de hoogte worden versteld. Zo kunnen de benen 
bijvoorbeeld in combinatie met een verstelling van de rugleuning hoger dan het lichaam, zonder verstel-
ling van de rugleuning in een shockpositie of met de verstelling van alleen het bovenbeengedeelte in een 
supinatiehouding worden gelegd. 
 
Zo laat u het onderbeengedeelte weer zakken: neem het onderbeengedeelte zelf of de matrasbegren-
zingsbeugels links en rechts op het onderbeengedeelte vast, breng het/ze naar de hoogste positie en laat 
het/ze vervolgens langzaam zakken. 
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                             Rasterbeslag 

 

3.2.4 Hoogteverstelling 

De elektrische hoogteverstelling van het ligvlak gebeurt door op de betreffende knop van de hand-
schakelaar te drukken. 
 

3.2.5 Draaien 

Door het bed te draaien kan het in een comfortabele zitpositie (cardiac chair position) of in een gestrekte 
shockpositie worden gebracht. Beide functies zijn bedoeld voor therapeutische ondersteuning en mogen 
daarom alleen door geschoold personeel worden uitgevoerd. 
 

3.3 Type handschakelaar 

3.3.1 Handschakelaar met blokkeersleutel IPROXX – 10 toetsen 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Lampje 1: optische functieweergave 

Funktion 2/3: verstelling rugleuning (RL) aan/uit 

Funktion 4/5: verstelling bovenbeengedeelte (OL) aan/uit 

Funktion 6/7: autocontourverstelling (AK) aan/uit 

Funktion 8/9: hoogteverstelling (HV) aan/uit 

Funktion 10/11: draaien SCHW (cardiac chair position/gebogen 

shockpositie/semi-Fowlerhouding) 

Lampje sleutelbereik 12 (blokkeren/ontgrendelen van de hand-

schakelaar) 

Lampje is groen: basisfuncties (RL/OL/AK/HV) ingeschakeld 

Lampje is oranje: verpleegposities (RL/OL/AK/HV/SCHW) ingeschakeld 

Lampje brandt niet: alle functies zijn uitgeschakeld 

Lampje Power On 13: stroom aan/uit 

 



3.3.2 Handschakelaar  met blokkeersleutel IPROXX – 8 toetsen 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Sleutelveveiliging en blokkersleutel 

Blokkeersleutel voor 8 en 10 toetsen: om de verpleegfuncties van de handschakelaar (zie 
paragraaf 3.3.1 en 3.3.2) te blokkeren en ontgrendelen. Om de geblokkeerde functies te 
ontgrendelen of weer te blokkeren, moet de gebruiker (bediener) de blokkeersleutel in 
het slot steken en draaien tot hij of zij de juiste functie vindt. 
 

 

Symbool pin in slot: blokkeermodus = alle posities zijn  

geblokkeerd   

Symbool pin op ligvlak (LF): basisfuncties (RL/OL/AK/HV) 

vrij 

Symbool pin op open slot: verpleegfuncties 

(RL/OL/AK/HV/SCHW) vrij (alleen voor bedden warbij de 

draaifunctie is ingeschakeld) 

Blokkeersleutel: kann op de achterkant van de hand-

schakelaar worden bewaard. 

 De haak voor de handschakelaar kan bij dit model vervangen of verwis-
seld worden. Als dit nodig blijkt, moet u zeker op de kleine onderdelen letten! 

 
 

 

 

 

 

 

Lampje 1: optische functieweergave 

Functie 2/3: verstelling rugleuning (RL) aan/uit 

Functie 4/5: verstelling bovenbeengedeelte (OL) aan/uit 

Functie 6/7: autocontourverstelling (AK) aan/uit 

Functie 8/9: hoogteverstelling (HV) aan/uit 

Lampje sleutelbereik 10 (blokkeren/ontgrendelen van de hand-

schakelaar) 

Lampje is groen: basisfuncties (RL/OL/AK/HV) ingeschakeld 

Lampje brandt niet: alle functies zijn uitgeschakeld 

Lampje Power On 11: stroom ann/uit  

 
 

 



3.3.4 Handschakelaar  ILCON VIP + 4 met blokkeersleutel (8 toetsen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Handschakelaar  ILCON  IP (voor ICS) met blokkeersleutel (11 toetsen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functie S1/S2: verstelling rugleuning (RL) aan/uit 

Functie S3/S4: verstelling bovenbeengedeelte (OL) 

aan/uit 

Functie S5/S6: autocontourverstelling (AK) aan /uit 

Functie S7/S8: hoogteverstelling (HV) aan/uit 

Lampje X1/X5: optische funktieweergave werking/slot 

Functie S1/S2: verstelling rugleuning (RL) aan/uit 

Functie S3/S4: verstelling bovenbeengedeelte (OL) 

aan/uit 

Functie S5/S6: autocontourverstelling (AK) aan/uit 

Functie S7/S8:h hoogteverstelling (HV) aan/uit 

Functie S9/S10: draaien (SCHW) (cardiac chair posi-

tion/gebogen shockpositie/semi Fowlerhouding) 

Functie S12: verlichting onder bed/nachtlichtfunctie (al-

leen actief wanneer een nachtlicht is geinstalleerd) 

 

 

 

 



3.3.6 Sleutelbeveiliging  en blokkeersleutel VIP+4,  

 

VIP+5 en ICS 

Blokkeersleutel voor VIP+4, VIP+5 en ICS-toetsen: om de verpleegfuncties van de hand-
schakelaar (zie paragraaf 3.3.5) te blokkeren en ontgrendelen. Om de geblokkeerde func-
ties te ontgrendelen of weer te blokkeren, moet de gebruiker (bediener) de blokkeersleu-
tel in het slot steken en draaien tot hij of zij de juiste functie vindt. 
 

  VIP+4   

 

 

 

  

   VIP+5 und IC    

 

  

 

 

  Blokkeersleutel 

 

 

 
 

 

In principe kunnen alle posities met de blokkeersleutel worden geblokkeerd of ont-

grendeld. Bepaalde posities kunnen echter onaangename en zelfs gevaarlijke houdin-

gen voor de bewoner veroorzaken. Daarom is het aangeraden om deze sleutel buiten 

hun bereik te bewaren 

 

 

 

        

Slot: blokkeermodus = alle posi-

ties zijn geblokkeerd 

Open Slot = basisfuncties 

(RL/OL/AK/HV) vrij 

= verpleegfuncties (RL /OL /AK 

/HV/SCHW) 

= verpleegfuncties + nachtlicht 

ingeschakeld 

Met de blokkeersleutel kunnen de handschakelaars in paragraaf     
3.3.4 – 3.3.6 worden geblokkeerd/ontgrendeld. 
 



3.3.7 Handschakelaar T12 / scenario-handschakelaar met blokkeersleutel 

D1

D2

1 2

4 3

5 6

7 8

D3

9 10

11

 

 

 

Blokkeersleutel voor T12 

dient voor het blokkeren en deblokkeren van de verzorgingsbedfuncties van de in hoofdstuk 

3.3.4  uitgelegde handschakelaar. Om de vergrendelde functies te ontgrendelen of weer te 

vergrendelen, moet de gebruiker de blokkeersleutel aan de zijkant in de handschakelaar 

schuiven en het gewenste functieveld drie seconden ingedrukt houden.  

 

  

 

D1: Optische functieweergave, led brandt groen: de bewoner kan 

de scenario‘s 1,2,3 besturen, led brand niet: bewoner-scenario‘s zijn 

geblokkeerd.  

Functie 1: Gebruikersscenario Uitstaphoogte 

Functie 2: Gebruikersscenario Slaappositie 

Functie 3: Gebruikersscenario Comfortzitpositie 

D2: Optische functieweergave, led brandt groen: de verzorgings-

modus is ingeschakeld, alle functies zijn te gebruiken (behalve 

Trendelenburg) 

Functie 4: Verzorgingsmodus (alle functies zijn te gebruiken, led D2 

brandt groen) 

Functie 5/6: Rugleuningverstelling (RL) op/neer 

Functie 7/8: Bovenbeenverstelling (BL) op/neer 

Functie 9/10: Hoogteverstelling (HV) op/neer 

D3: Optische functieweergave, led brandt groen: functie 11 is in-

geschakeld 

Functie 11: Trendelenburg 

Is de blokkeersleutel ingeschoven, kunnen volgende 

functievelden door 3 sec. op de functietoetsen (zie 

hierboven)  te drukken geselecteerd worden: 

1) Indrukken van functietoets 1: enkel de bewo-

nerscenario‘s 1,2,3 worden geblok-

keerd/gedeblokkeerd, led brandt groen 

2) Indrukken van functietoets 4: de verzorgingsmodus 

is geblokkeerd/gedeblokkeerd (behalve Trendelen-

burg), led brandt groen 

3) Indrukken van functietoets 11: Trendelenburg is 

geblokkeerd/gedeblokkeerd,  

led brandt groen 

4) Na het selecteren van de gewenste functievelden, 

blokkeersleutel uittrekken en het verzorgings-

bed kan in de gewenste positie geplaatst worden.  



3.3.8 Reset T12 (Initialisatieprocedure)     enkel door gekwalificeerd personeel uit te voeren 

   Attentie: De blokkersleutel mag niet geplaatst zijn. 

- na het vervangen van een motor / component 
- als de hoogteverstelling niet meer synchroon loopt 

De initialisatieprocedure is enkel in de Verzorgingsmodus mogelijk. (D2 brandt). 

De toetsen 9 en 10 moeten zolang ingedrukt worden, tot het bed de hoogste positie bereikt. De groen 
LED’s branden tijdens de initialisatieprocedure en knipperen 3 keer bij het beëindigen van de procedure. 

  Niet toe te passen bij een defect aan de aandrijving van de hoogteverstelling. Neem contact op met 
onze service. 

3.4 De motoren 

3.4.1 De ligvlakmotor Q7 (Dewert-systeem) 

De ligvlakmotor bevindt zich direct onder het ligvlak, aan het daarvoor bestemde aansluitstuk van de 
rugleuning en het bovenbeengedeelte. Informatie over de (de)montage van de motor kunt u bij FMB 
GmbH, Afd. Techniek aanvragen (zie ook handschakelaar in paragraaf 3.3.1 – 3.3.3). 
Wanneer de motor of de stroom uitvalt, kan het ligvlak in de horizontale positie worden gebracht door de 
veiligheidsklep te verwijderen. 
 
Afbeelding van de Q7 (Dewert):  

 

 

 

 

 

Technische tekening van het vooraanzicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



3.4.2 De ligvlakmotor ilcon 

 
De ligvlakmotor bevindt zich direct onder het ligvlak, aan het daarvoor bestemde aansluitstuk van de 
rugleuning en het bovenbeengedeelte. Informatie over de (de)montage van de motor kunt u bij FMB 
Care GmbH aanvragen (zie ook de paragrafen over de handschakelaar). 
 
Wanneer de motor of de stroom uitvalt, kan het ligvlak in de horizontale positie worden gebracht met de 
geïntegreerde blokbatterij van 9 V en door de veiligheidskleppen te verwijderen. 
 
 

 

 

 

 

3.4.3 Technische tekening van het vooraanzicht T12 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Netzkabel Univ ersal

Handschalter

Hub fussse it ig

Hub kopfseit ig

Akku /Universal

 

 



3.5 Remmen / rijden 

3.5.1 Het gesloten frame 

U kunt op elke hoogte remmen en rijden. De remmen zijn op een as gemonteerd en zijn goed toeganke-
lijk aan beide zijden van elke hefkolom. Door de remhefboom aan beide hefkolommen (hoofd- en 
voeteneinde) in te drukken, kan het bed gedeblokkeerd (dus verrijdbaar) of geblokkeerd worden. 
 

 

      1: Remhefboom naar boven = rijpositie: verpleegbed kann               

worden verreden    

 

 

      2: Remhefboom naar beneden = rempositie: verpleegbed 

geblokkeerd 

3.5.2 Het open frame 

U kunt op elke hoogte en in elke positie remmen en rijden. De remmen zijn op een as gemonteerd en 
zijn goed toegankelijk aan beide zijden van het frame. Door de remhefboom aan het hoofd- en voeten-
einde van het frame in te drukken, kan het bed gedeblokkeerd (dus verrijdbaar) of geblokkeerd worden. 
 

 

    1: Remshefboom naar boven = rijpositie: verpleegbed kann 

worden verreden 

 

 

    2: Remshefboom naar beneden = rempositie: verpleegbed 

geblokkeerd 

 

 

 Als er een bewoner in het bed ligt, moeten de remmen ingeschakeld zijn en mag het 
bed alleen door de gebruiker (bediener) in de rijpositie worden gebracht om de bewoner te 
verzorgen. Daarna moeten de remmen weer worden ingeschakeld door de gebruiker (bedie-
ner) en moet hij of zij het bed proberen te verschuiven om te controleren of het geblokkeerd 
is. 
 

 Neem het bed niet aan de zijsponden vast wanneer u het verrijdt. 
 

3.6 Zijsponden 

3.6.1 Bediening van de doorlopende zijsponden met een trekker 

Heffen: de bovenste zijboom aan de geprofileerde handgreep vastnemen en naar boven trekken tot u 
hem hoort sluiten. 
 

1 

2 

2 

1 



Laten zakken: de bovenste zijboom aan de geprofileerde handgreep vastnemen en helemaal tot boven 
trekken. Tegelijk drukt u op de knop in het hoofd- of voeteneinde en laat u de bovenste zijboom zakken. 
Laat hem niet vallen. 
 

 

 

 

 

Geprofileerde handgreep  

 

 

Trekker 

 

 

3.6.2 Bediening van de doorlopende zijsponden met één hand 

Heffen: de bovenste zijboom aan de geprofileerde handgreep vastnemen en naar boven trekken tot u 
hem hoort sluiten. 
 
Laten zakken: de bovenste zijboom onderaan vastnemen en heffen. Tegelijk drukt u op de ontgrendel-
schuif (1) in de richting van R en laat u de boom zakken. Laat hem niet vallen. 
 

 

 

Ontgrendelschuif 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 

1 

R 



3.6.3  Bediening van gedeelde zijsponden met een geintegreerde handgreep 

 

 

 

 

- Heffen: om de zijsponde(n) te heffen, moet u het bovenste deel in de daarvoor bestemde gepro-
fileerde handgrepen (1) vastnemen. Hiervoor hebt u de ontgrendelschuif (2) niet nodig. Als u de 
zijsponden in twee fasen naar boven of beneden wilt brengen, moet u op het volgende letten: 
 

- Naar boven bewegen: trek de zijsponde eerst aan het hoofd- of voeteneinde naar boven. Trek 
pas daarna de zijsponde in het midden naar boven. 
 

 
Als u de zijsponden in één beweging (= met twee handen) naar boven trekt, moet dit paral-
lel gebeuren om te voorkomen dat een zijde kan kantelen. 
 

- Laten zakken: om een deel parallel te laten zakken, moet de bovenste zijboom in de daarvoor 
bestemde geprofileerde handgrepen (1) aan beide zijden worden geheven en moeten beide geïn-
tegreerde ontgrendelknoppen (2) tegelijk (beveiliging) tegen elkaar (zie aangeduide pijlrichtin-
gen (3)) (= met twee handen) worden gedrukt. Vervolgens kunt u de zijsponden met beide 
handen parallel laten zakken, tot ze op elkaar liggen. 
 

- Laten zakken: laat eerst de zijsponde in het midden zakken (zie procedure hierboven). Laat pas 
daarna de zijsponden aan het hoofd- en voeteneinde zakken. 
 

- Als u de zijsponden in één beweging (= met twee handen) naar boven trekt, moet dit 
parallel gebeuren om te voorkomen dat een zijde kan kantelen. 
 
In principe kunnen de zijsponden met één hand worden versteld. 
 

Mogelijke posities van de zijsponden: 

 

 

    

 

 

 

 

 

2 

1 

3 

Zijsponden naar beneden:

 

Een gedeelte van de zijsponden:

 

Beide gedeeltes van de zijsponden 

naar boven:

 

Zijsponden schuin geplaatst:

 



 BELANGRIJK: het heffen en laten zakken van de gedeelde zijsponden moet parallel 
gebeuren om kantelingen en mogelijke verwondingen van personen of schade aan de zijs-
ponden te voorkomen! 
 

 Controleer dat elke zijsponde ingesloten is. Zorg er bij het zakken voor dat er geen 
lichaamsdelen (vingers, handen, armen enz.) of voorwerpen (kussen, deken, slangen enz.) 
gekneld zitten tussen beide zijbomen en tussen de onderste zijboom en het frame van het 
ligvlak. 
 

 Heel onrustige en/of gedesoriënteerde bewoners kunnen vastraken tussen beide 
zijbomen en/of tussen de onderste zijboom en het frame van het ligvlak. Zo kunnen ze zich 
verwonden. 
 

 Heel slanke bewoners kunnen in de veiligheidsmarge (die aan normen onderhevig is) 
tussen beide zijbomen en/of tussen de onderste zijboom en het frame van het ligvlak te-
rechtkomen, wat tot verwondingen of zelfs levensbedreigende situaties kan leiden. 
 

 Speciale zijspondenkussens zijn belangrijke toebehoren die deze en andere personen 
tegen de vermelde en eventuele andere verwondingen kunnen beschermen. 
 
 

 In principe mogen alleen de gebruikers (bedieners) de zijsponden verstellen. 
 
 

 De maximale verticale belasting van de zijsponden is 75 kg, de maximale horizontale 
belasting 35 kg. 
 
 

4 Reiniging en ontsmetting 

4.1 Eerste reiniging van het verpleegbed 

Voor het gebruik in een industriële omgeving zijn beschermingsklassen en normen gedefinieerd, die aan-
geven aan welke omgevingsbelastingen (contact, bescherming tegen vreemde lichamen en vochtigheid) 
een systeem kan worden blootgesteld zonder te worden beschadigd. Het verpleegbed dat u hebt ge-
kocht, werd ingedeeld in beschermingsklasse IPx4 en moet in principe voor het eerste gebruik worden 
gereinigd volgens de normen van deze klasse. 

4.2 Veiligheidsmaatregelen voor de reiniging 

 Wanneer onderstaande veiligheidsaanwijzingen niet worden nageleefd, is er gevaar 

voor elektrische schokken en bestaat de kans dat onderdelen uitvallen en/of functies niet  

• Voor de reiniging moet u het netsnoer uit het stopcontact trekken en tegen water beschermen. 
Als het snoer toch vochtig is geworden, moet u het eerst laten drogen voor u het gebruikt. 

• U moet controleren of alle contactdozen juist zijn aangesloten 
 

 

 

 



 

 
 
 

• De motoren moeten volledig ingetrokken zijn (hoogteverstelling: laagste positie, ligvlak: horizon-
tale positie) om te voorkomen dat de as ontvet geraakt. 

• Controleer alle elektrische onderdelen op defecten. Bij beschadigingen mag het bed niet meer 
gebruikt worden en moet u contact opnemen met de klantendienst. 
 

 Het verpleegbed moet tegen elke vorm van vocht worden beschermd. U mag het bed 
dus niet met een vloeistof, maar alleen met een droge doek reinigen of desinfecteren. 
 

 De behuizing is beschermd tegen waterinsijpeling (zie opdruk beschermingsklasse). Dit 
betekent echter niet dat de behuizing ook tegen andere vloeistoffen (bijv. agressieve, zu-
urhoudende reinigingsmiddelen) is beschermd. 

 

4.3 Reinigung 

• Gebruik uitsluitend reinigings- en ontsmettingsmiddelen conform DIN 68861 deel 1, bijlage 1. 
Deze middelen moeten een pH-waarde tussen 6,5 en 7,5 hebben en worden zo beschreven:  
 

� waterige oplossing 0,5 % (fenolderivaten) 
� waterige oplossing 2,5 % (chloramine) 

 

Aanbevolen reinigingsmiddelen: Terralin, Sagrotan Med, Performen 
 

Als deze producten niet verkrijgbaar zijn, mag u alleen gelijkwaardige producten gebrui-
ken! Neem hiervoor contact op met uw leverancier van ontsmettings- en reinigingsmid-
delen. 

 

 Houd rekening met gevaarlijke situaties wanneer u verschillende producten 
combineert (gevaar voor wisselwerking)! 

 

• Vermijd kalkafzettingen door het gebruik van hard water. 
 

• Houten delen moeten met een licht vochtige doek worden gereinigd met voor hout geschikte reini-
gingsmiddelen (bijv. ‘niet-agressieve’ huishoudelijke schoonmaakproducten zoals Pril, Palmolive 
Soft). Gebruik geen schuurmiddelen en let erop dat u de houten delen goed droog wrijft. Hout is een 
natuurlijk product, dat uitzet wanneer het water opneemt. Dit kan blijvende schade aan de bekleding 
veroorzaken. U mag in geen geval bijtende, corrosieve middelen (zoals zoutzuur), oplosmiddelen 
met een hoog acetongehalte enz. gebruiken, die de structuur van het hout en de poedercoating 
kunnen wijzigen. 

• Door het gebruik van verschillende materialen (materiaalmix), zoals massief hout, fineerhout en 
met melamine beklede platen, is het mogelijk dat er kleurverschillen ontstaan die door de aard 
van het materiaal en/of de techniek optreden. Insluitingen of kleurverschillen bij de levering 
en/of nabestelling zijn geen defecten. Hiervoor is FMB Care GmbH niet verantwoordelijk of aan-
sprakelijk. 

• Schade aan echt hout of met melamine beklede platen moet onmiddellijk worden verholpen om 
een besmetting door bijv. virussen of bacteriën te vermijden. 

• Geen van de gebruikte houten materialen of met hout beklede materialen vormt een gevaar voor 
de gezondheid. Bovendien voldoen ze allemaal aan de huidige Duitse wetten en voorschriften en 
de huidige EU-richtlijnen. 

 



5  Afmetingen en gewicht van het Belvita/Move verpleegbedassortiment 

5.1 Verpleegbedassortiment Belvita/Move
Gegevens 
verpleegbed: Belvita Classic Belvita Allova Belvita Eco Move Classic Move Allova Move Eco

Afmetingen:

ca.103 x 210 
cm (naargelang 
de houten 
ombouw)

ca.103 x 210 
cm (naargelang 
de houten 
ombouw)

ca.103 x 210 
cm (naargelang 
de houten 
ombouw)

ca.103 x 210 
cm (naargelang 
de houten 
ombouw)

ca.103 x 210 
cm (naargelang 
de houten 
ombouw)

ca.103 x 210 
cm (naargelang 
de houten 
ombouw)

Nominale maat 
ligvlak 90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm

Hoogteverstelli
ng 36 – 80 cm 25 – 80 cm 38 – 80 cm 36 – 80 cm 25 – 80 cm 38 – 80 cm

Verstelling 
rugleuningverstel
ling

70° 70° 70° 70° 70° 70°

Verstelling 
onderbeenged
elte

22° 22° 22° 22° 22° 22°

Werklast: 200 kg (incl. alle 
bedekkingen)

225 kg (incl.
alle 
bedekkingen)

175 kg (incl.
alle 
bedekkingen)

200 kg (incl.
alle 
bedekkingen)

225 kg (incl.
alle 
bedekkingen)

175 kg (incl.
alle 
bedekkingen)

Draaien
beide zijden
14° 14° (optie) geen

beide zijden
14° 14° (optie) geen

Gewicht:

ca. 125 – 145 
kg (naargelang 
de houten 
ombouw)

ca. 125 – 145 
kg (naargelang 
de houten 
ombouw)

ca. 125 – 145 
kg (naargelang 
de houten 
ombouw)

ca. 105 – 125 
kg (naargelang 
de houten 
ombouw)

ca. 105 – 125 
kg (naargelang 
de houten 
ombouw)

ca. 105 – 125 
kg (naargelang 
de houten 
ombouw)

 
Beschermingsg
raad: IPx 4 IPx 4 IPx 4 IPx 4 IPx 4 IPx 4

Geluidsniveau: ca. 55 db/A ca. 55 db/A ca. 55 db/A ca. 55 db/A ca. 55 db/A ca. 55 db/A

Elektrische 
aansluiting:

230V; 1,6 A;
50 Hz

230V; 1,6 A;
50 Hz

230V; 1,6 A;
50 Hz

230V; 1,6 A;
50 Hz

230V; 1,6 A;
50 Hz

230V; 1,6 A;
50 Hz

Beschermingskl
asse:

conform VDE
II

conform VDE
II

conform VDE
II

conform VDE
II

conform VDE
II

conform VDE
II

Uitgangsspanni
ng: 12/33 Volt 12/33 Volt 12/33 Volt 12/33 Volt 12/33 Volt 12/33 Volt

Inschakelduur 
motoren:

max. 2 min. 
ingeschakeld – 
18 min. pauze.  
Een continue 
werking van 
het bed is 
niet 
toegestaan!

max. 2 min. 
ingeschakeld – 
18 min. pauze. 
Een continue 
werking van 
het bed is 
niet 
toegestaan!

max. 2 min. 
ingeschakeld – 
18 min. pauze. 
Een continue 
werking van 
het bed is 
niet 
toegestaan!

max. 2 min. 
ingeschakeld – 
18 min. pauze. 
Een continue 
werking van 
het bed is 
niet 
toegestaan!

max. 2 min. 
ingeschakeld – 
18 min. pauze. 
Een continue 
werking van 
het bed is 
niet 
toegestaan!

max. 2 min. 
ingeschakeld – 
18 min. pauze. 
Een continue 
werking van 
het bed is 
niet 
toegestaan!

Gegevens 
omgevingsvo
orwaarden

Toepassings-
voorwaarden:

omgevings-
temperatuur: 
+10 °C tot
+40°C

omgevings-
temperatuur: 
+10 °C tot
+40°C

omgevings-
temperatuur: 
+10 °C tot
+40°C

omgevings-
temperatuur: 
+10 °C tot
+40°C

omgevings-
temperatuur: 
+10 °C tot
+40°C

omgevings-
temperatuur: 
+10 °C tot
+40°C

relatieve 
vochtigheidsg
raad: 30 tot
75 %

relatieve 
vochtigheidsg
raad: 30 tot
75 %

relatieve 
vochtigheidsg
raad: 30 tot
75 %

relatieve 
vochtigheidsg
raad: 30 tot
75 %

relatieve 
vochtigheidsg
raad: 30 tot
75 %

relatieve 
vochtigheidsg
raad: 30 tot
75 %

omgevings-
druk: 700 –
1060 kPa

omgevings-
druk: 700 –
1060 kPa

omgevings-
druk: 700 –
1060 kPa

omgevings-
druk: 700 –
1060 kPa

omgevings-
druk: 700 –
1060 kPa

omgevings-
druk: 700 –
1060 kPa

 

 



6 Toegepaste normen 
 

 Norm Verklaring 

Medische hulpmiddelen conform 
93/42/EEG 

EG-richtlijn voor medische hulpmiddelen, CE-
aanduiding 

MedGV, MPG (nationaal recht) Verordening aangaande medische hulpmiddelen, 
wet betreffende medische hulpmiddelen 

DIN EN 60601-2-52:2010  Medical electrical eqiupment 
EN 1970:2000 Verstelbare bedden voor mensen met een handicap 

– Eisen en beproevingsmethoden – functionele vei-
ligheid 

EN 60601-2-38:1996 + A1:2000 Elektrisch aangedreven ziekenbedden 
DIN EN 12182 Technische hulpmiddelen voor mensen met een 

handicap 
EN 12530 Wielen voor verpleegbedden 
DIN EN 980 Grafische symbolen voor gebruik bij het merken van 

medische hulpmiddelen 
DIN EN 1041 Symbolen die de medische hulpmiddelen begelei-

den 

DIN 33402 Lichaamsmaten van personen 
DIN 66055 Gebruiksaanwijzingen voor verbruikersrelevante 

producten 
DIN 68861-1 Meubeloppervlakken 
EN 14971:2001 Risicoanalyse 
EN 60529 IP-code 
EN 60601-1-2 EMC Elektromagnetische compatibiliteit 
DIN + VDE EN 62353 Medische elektrische apparatuur (tweede uitgave) 
MedBetrV Medizinproduktebetreiberverordnung – Verordening 

voor de exploitant van medische hulpmiddelen 
BfArM – Aanbeveling: 07-2000 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 

– Register voor farmaceutische producten  

7 Opslag/transport 

Voor de opslag van het bed moet u hiermee rekening houden: 
 

- Trek het netsnoer uit het stopcontact en bevestig de kabel aan het bevestigen met de kabelhou-
der, zodat u niet over de kabel kunt rijden en deze beschadigen! 

- Verwijder alle toebehoren van het bed (bijv. lichten, bedgalg of oprichthulpmiddelen, matras). 
- Naar aanleiding van de onderhoudstermijnen is het aangeraden om een opslagdatum op het bed 

aan te brengen. 
- Om beschadigingen en vlekken op het verpleegbed te voorkomen, moet het bed worden afge-

dekt en indien nodig beveiligd. 
 

 Voor de opslag gelden dezelfde omgevingsvoorwaarden als voor de werkomgeving  

 Voor de ingebruikname van het opgeslagen bed, moet u op dezelfde manier te werk 
gaan als bij de eerste ingebruikname (zie checklist eerste ingebruikname). 

 Het bed kan alleen in de kamer worden verreden (bijv. voor en tijdens de reiniging). 
Het is niet geschikt voor patiëntenvervoer buiten de kamer. 
 

 



8 Hulp bij storingen 

Onderstaane tabel help u functiestoringen op te lossen: 

Fout Mogelijke oorzaak Oplossing 
Werk niet 
 
 
 

Stekker niet in stopcontact 
Geen spanning in netcontactdoos 
Netkabel kapot 
Handschakelaar kapot 
Verstelling met blokkeerbox ver-
grendeld (extern of op hand-
schakelaar) 
Warmtebeveiligingsschakelaar 
ingeschakeld 
Netvrijschakeling leeg 

Stekker in stopcontact steken 
Netcontactdoos testen 
Vervangen 
Vervangen 
Ontgrendelen 
30 minuten pauze – overbelasting 
vermijden 
Contactdoos (handschakelaar, 
aandrijvingen enz.) testen 
 
Groene knop indrukken 

De zijsponden kunnen 
niet goed versteld 
worden 

Het mechanische systeem wordt 
geblokkeerd 
Het mechanische systeem staat 
scheef 

De beweegbare delen controleren 
en vreemde voorwerpen verwijderen 
Contact opnemen met de klanten-
dienst 

Wielen remmen of 
draaien niet 

Belemmering door vreemde 
voorwerpen 

Vreemde voorwerpen verwijderen 

 

9 Onderhoud 
 

De verpleegbedden van FMB Care GmbH hebben een levensduur van twaalf tot vijftien jaar. Bij dagelijks 
gebruik van de producten is het echter mogelijk dat er sneller slijtage optreedt. Daarom moeten er re-
gelmatig controles worden uitgevoerd, die de werking en de veiligheid van het product garanderen. 
 
Elektrisch aangedreven verpleegbedden zijn medische hulpmiddelen van klasse I en zijn conform de Me-
dizinproduktgesetz (MPG) en de Medizinproduktbetreiberverordnung §6 (MedProdBetrV) onderworpen 
aan de zogenaamde veiligheidstechnische controles. Deze controles moeten regelmatig worden uitgevo-
erd, ten minste eenmaal per jaar. Voor elk hergebruik en na een reparatie en onderhoud, net als voor elk 
hergebruik door een nieuwe bewoner, moet een visuele controle worden uitgevoerd. Hierbij moeten de 
functionele en elektrische veiligheid conform EN 62353 worden gecontroleerd, inclusief een visuele en 
functionele controle (controle van de ingeschakelde onderdelen). Bovendien moet (naargelang de mo-
toruitrusting) een elektrische controle worden uitgevoerd. 
 
In principe moeten ook de toebehoren en andere apparatuur die met het product gecombineerd en ge-
bruikt worden een veiligheidstechnische controle ondergaan. Hierbij moet gegarandeerd worden dat al-
leen door de fabrikant toegestane toebehoren en toegestane apparatuurcombinaties worden gebruikt. 
Deze veiligheidstechnische controles mogen alleen door elektriciens worden uitgevoerd. Als hierbij een 
elektrische controle nodig is, moet deze controle met een speciaal meetapparaat worden uitgevoerd. De 
gebruiker van zo’n meetapparaat moet door de fabrikant van dit toestel geïnformeerd zijn over het pro-
duct, de toebehoren en de toegestane apparatuurcombinaties. 
 
In principe mag de persoon die de veiligheidstechnische controles doet, niet aan orders van de exploitant 
zijn gebonden. Elektrisch aangedreven verpleegbedden zijn actieve medische hulpmiddelen en moeten 
conform de Medizinproduktebetreiberverordning (MedProdBetrV) in een inventaris per vestiging worden 
opgenomen. 
 
 
 
 



Voor de veiligheidstechnische controles moeten telkens speciale testprotocollen worden opgesteld (zie GA 

punt 9.2.1). Deze verlichte protocollen moeten bij de inventaris worden gevoegd. 

Het gecontroleerde product (hier: het verpleegbed van het Belvita-assortiment) moet een keuringsvignet 
krijgen, waarop het tijdstip van de volgende controle staat vermeld. 
 
Verder geldt voor elektrisch aangedreven verpleegbedden en elektrische onderdelen dat de werkge-
ver/exploitant verantwoordelijk is voor de veiligheid ervan. Het Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW – bedrijfsvereniging voor de gezondheidsdienst en het maatschap-
pelijk welzijn) en de arbeidsinspectie controleren of deze verplichting wordt nageleefd. De voorschriften 
van de Berufsgenossenschaften für Sicherheit und Gesundheit bei Arbeit (BGV – Bedrijfsverenigingen 
voor veiligheid en gezondheid op het werk) zijn hierbij van kracht. Met name het voorschrift EN 62353 
(vroeger: BGV A3) is hierbij belangrijk. Dit schrijft voor dat mobiele elektrische apparatuur om de zes 
maanden (maar ten minste eenmaal per jaar) moet worden gecontroleerd. De controles conform EN 
62353 kunnen in het kader van de veiligheidstechnische controles voor medische hulpmiddelen uitgevo-
erd worden door vakmannen die door de fabrikant zijn opgeleid. 
 
De reglementaire uitvoering en de duidelijke documentatie van de door de fabrikant vastgelegde techni-
sche controles, onderhoudswerken en veiligheidstechnische controles zijn noodzakelijke voorwaarden wil 
de koper zijn garantierechten behouden. Als de exploitant van een medisch hulpmiddel zijn plichten niet 
nakomt, kunnen hieruit schade en ongevallen voortvloeien. De fabrikant is hier uitdrukkelijk niet voor 
verantwoordelijk. 
 
De onderhoudswerken moeten conform EN 62353 worden uitgevoerd en met een veiligheidstechnische 
controle afgesloten worden. 
 
Conform EN 62353 kan de controletermijn in overleg met de fabrikant van de verpleegbedden (hier FMB 
Care GmbH) met max. twee jaar worden verlengd, wanneer bij de regelmatige onderhoudswerken een 
foutenpercentage van < 2 % wordt behaald. 
 
Onder bepaalde technische voorwaarden en motorconfiguraties kan de controletermijn verlengd worden. 
De lekstroommeting conform EN 62353 moet bij producten van beschermingsklasse II van de firma Ilcon 
volgens de gevalideerde experimentele waarden voor het type en de uitvoering in kwestie ten laatste na 
twaalf jaar worden uitgevoerd. In principe beveelt FMB Care GmbH een jaarlijkse elektrische controle 
conform EN 62353 van het verpleegbed aan. 
 
Bij duidelijke beschadigingen of verdachte defecten aan de gebruikte netvrijschakelingen (Ilcon-systeem) 
of externe stroomvoorzieningen (SMPS-Ilcon-systeem), kan een borsteltest met een testtoestel worden 
uitgevoerd. Dit moet door een elektricien of door de fabrikant gebeuren. 
 
Bij de lekstroommeting moet de netvrijschakeling (Ilcon-systeem) doorgeschakeld zijn, d.w.z. geactiveerd 
zijn met een druk op de toets van de handschakelaar. Zo kan zowel de netvrijschakeling als de nettoevo-
erleiding worden getest. 
 
De meest gebruikte testtoestellen kunnen tegelijk ook de isolatie controleren. De systemen zijn niet ge-
schikt voor isolatietests en worden niet aan deze tests onderworpen. Uit een risicoanalyse blijkt dat een 
isolatietest (in het bijzonder met 1 kV) de interne elektrische onderdelen kan beschadigen. De isolatietest 
mag dus uitsluitend bij oude toestellen of bij verdachte gevallen worden uitgevoerd. 
 

Om de veiligheid optimaal te kunnen garanderen, biedt FMB Care GmbH onderhoudsdiensten en produc-
topleidingen aan. Neem contact op met een medewerker van FMB Care GmbH of uw adviseur, zodat we 
u een voorstel kunnen doen. 



9.1 Onderhoud 

Ondervinding leert dat het dagelijkse gebruik van het product tot schade kan leiden, die de werking van 
het product kan beïnvloeden. Daarom is het aanbevolen om regelmatig visuele controles en tests uit te 
voeren. Hierbij moet vooral gelet worden op beschadiging van de functies en van de elektrische onderde-
len, in het bijzonder de kabel. Het onderhoud mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd. Bij 
ernstige beschadigingen, die de gezondheid van de gebruiker (bediener) of van derden schade kunnen 
berokkenen, moet het netsnoer van het verpleegbed uit het stopcontact worden getrokken en moet u 
contact opnemen met de klantendienst van FMB. 
 

9.1.1 Typeplaatje 

   

U kunt het bedtype (bijv. voor de bestelling van wisselstukken) identificeren aan de hand van de specifie-
ke gegevens op het typeplaatje (zie afbeelding). Alle drie de afgebeelde typeplaatjes zijn aangebracht 
langs de binnenkant van de dwarsliggende boom aan het hoofdeinde van het verpleegbed. De veilige 
werklast van het ligvlak van 200 kg (hier voorbeeld Belvita Classic) bestaat uit het maximale gewicht van 
de patiënt (175 kg), de matras ( 10 kg) en het beddengoed en toebehoren (15 kg). Matrassen enz. die 
niet compatibel zijn met dit bed kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken. 
   

 

 
 
 
 
 
Abb. 1: Typenschild I 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 UIN: 230V~, +/- 10%, 50Hz 
IIN: Max 1, 25A 
Uout: 12/33 V, bis 140 VA 
INT: 10% max. 2 min continue werking 
Max. 5 schakeltcycli per min  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

FMB Care GmbH 
Am Schlinge 8, 33154 Salzkotten 
Tel. 05258/98090-0 
Fax 05258/98090-20 
 

 

 
 
  
 
          IP X 4  
 

Logo fabrikant Adres fabrikant 

Producttype B 
Product uit 
beschermins-
klasse II 

Thermische be-
veiliging transfor-
mator Gegevens van de 

motor 

Max. gewicht van 

de bewoner Veilige werklast 

Gebruik: enkel binnen 

Beveiligde transformator 

CE-kenteken 

Lettersymbool voor bescher-

mingstype (zie paragraaf 4.1) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Onderhoudsaanwijzingen 

Iedere exploitant van een verpleegbed is conform de MPBetreibV en de verklaring van de fabrikant ver-
plicht om bij elk nieuw product het onderhoud uit te voeren en tijdens het gebruik regelmatige controles 
te doen om de veilige staat van het verpleegbed te garanderen. De personen die voor het onderhoud, de 
service en de herhalingstests verantwoordelijk zijn, moeten de veiligheidsbepalingen en de bedienings-
handleiding hebben gelezen en opgeleid zijn conform MPbetreibV §§4 en 6. 
 
Voorwaarde: de elektrische installatie van de kamer waarin de tests worden uitgevoerd, moet voldoen 
aan de huidige stand van de techniek. 
 
Voor het onderhoud en de controles moet het netsnoer uit het stopcontact worden getrokken. Pas wan-
neer zeker is dat er geen zichtbare schade aan het bed is, kan de controle beginnen en kan het netsnoer 
weer in het stopcontact worden gestoken voor de controle van de functies. 
 
Dit hoofdstuk bevat informatie over de noodzakelijke herhalingstests na twaalf maanden. Net als over de 
tests bij elke heringebruikname enz. conform MPG, MPBetreibV en elke controle en eventuele meting 
conform EN62353. De nationale voorschriften worden hier niet vermeld. De exploitanten moeten zich 
informeren over deze richtlijnen en ze naleven! 
 
Deze tests moeten worden uitgevoerd tijdens het onderhoud van elektrisch aangedreven verplaatsbare 
producten, conform de informatie in paragraaf 2.4 en/of 9.2.1. 
 

 

9.2.1 Onderhoud en testprotocol van het bed 

Download het juiste testprotocol op onze website  
 
www.fmb-care.de 
  

 Als bij de tests een zware fout optreedt die de gezondheid van de bewoners, de verple-
gers of derden in gevaar kan brengen, moet het netsnoer van het bed uit de stekker worden 
getrokken en moet u contact opnemen met de klantendienst van FMB Vare GmbH. De elekt-
rische onderdelen in kwestie moeten dan onmiddellijk worden gecontroleerd en geëvalueerd 
door een elektricien of door de fabrikant! 
 

Pflegebett Belvita                                            
FMB 150-RB-GR2- 
5313K-DRE920-IIC10 
Baujahr 01/11 
Serien-Nr. 20006291 -   1            Kom. Lippstadt                                              

  

 

 

Modelnr. 

Seriennr. 
Commissie 

Maand/ 

bouwja

ar 
Bednr. 

geprüft 



10 Afvalverwerking 

 Het industrieel gebruikte elektrisch verstelbare verpleegbed van de firma FMB Care 

GmbH is geclassificeerd conform de WEEE-richtlijn 2002/96/EG (Richtlijn betreffende afge-

dankte elektrische en elektronische apparatuur). 

� Alle elektrische onderdelen die worden vervangen, moeten conform de WEEE-richtlijn als 
elektrisch afval worden behandeld en verwijderd. 
 

� De exploitant van het verpleegbed mag het elektrische afval niet meer naar het containerpark 
brengen, maar moet het naar de fabrikant terugzenden of door een bevoegde firma laten ver-
wijderen. Deze verordening geldt voor verpleegbedden die na 13.08.2005 door de fabrikant wer-
den verkocht. Voor de terugname gelden de algemene bedrijfsvoorwaarden van de fabrikant van 
het verpleegbed. 
 

 
� De exploitant moet controleren dat de elektrische onderdelen niet besmet of geïnfecteerd naar 

de fabrikant worden teruggezonden. 
 

� Alle onderdelen uit verschillende materialen (staal, hout, kunststof) moeten worden gesorteerd 
en conform de wetten en voorschriften worden verwijderd of gerecycleerd. 
Bij vragen kunt u contact opnemen met de technische afdeling van FMB Care GmbH en/of een 
plaatselijk afvalbedrijf! 
 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de technische afdeling van FMB Care GmbH en/of een plaatselijk 
afvalbedrijf! 

11 Andere risico´s en veiligheidsaanwijzingen 

- De handleiding moet voor het gebruik van het verpleegbed worden gelezen. 
 

- Om op elk moment een horizontaal ligvlak te kunnen garanderen, moet het bed ten minste eenmaal per 
dag in de hoogste of de laagste positie worden gezet. 
 

- Het bed moet voor gebruik in perfecte staat zijn en mag in principe niet worden bediend als het een gevaar 
voor de gebruiker (bediener) of voor derden vormt. De gebruiker (bediener) of derden moeten zich hiervan 
vergewissen. 
 

- Defecte toebehoren mogen niet hersteld of verder gebruikt worden, maar moeten worden verwijderd en 
vervangen door nieuwe onderdelen. 
 

- Het bed moet op een vlak oppervlak worden verreden en na gebruik moeten de remmen ingeschakeld wor-
den. 
 

- De hoogte van het ligvlak moet aan de bewoner worden aangepast, om te voorkomen dat hij of zij valt. 
 

- De mechanische noodaflaat op de rugleuning moet door twee personen worden geactiveerd om verwondin-
gen bij alle betrokkenen te voorkomen. Een van de gebruikers moet de rugleuning voor het gebruik van de 
noodaflaat beveiligen door de beugels van de matrasbegrenzing vast te nemen. 
 

- Als het verpleegbed wordt verreden, moet erop gelet worden dat er geen derden in het verstelbereik van 
het bed gewond geraken (bijv. letsel, kneuzingen). 
 

 
- Alleen bevoegd personeel mag de zijsponden verstellen. Hierbij moet erop gelet worden dat er geen derden 

gewond geraken (bijv. klemmen of knellen van lichaamsdelen). 
 

 
 



- Uit het bed leunen is verboden (valgevaar). 

 

- Alle zijsponden uit het assortiment van FMB Care GmbH mogen alleen met de maximaal aange-
duide werklast worden belast, conform de voorgeschreven waarden. 
 

- De verpleger moet het systeem blokkeren of vrijgeven nadat hij of zij de fysieke conditie van de 
hulpbehoevende heeft ingeschat. 
 

- Ook wanneer het systeem op een accu werkt, moet bij een foute werking het netsnoer uit het 
stopcontact worden getrokken en het systeem worden geblokkeerd. 
 

- Het is verboden om het netsnoer met vochtige of natte handen aan te raken en/of uit het stop-
contact te trekken of in het stopcontact te steken! 
 

- In principe moet een veiligheidsafstand van ten minste 4 cm tegenover een vast voorwerp wor-
den nageleefd om verwondingen te voorkomen! 

 

12 Toegestane toebehoren 
 

 Schade die het gevolg is van het gebruik van niet-toegestane toebehoren, valt niet on-

der de garantie.. Toegestane toebehoren die door de fabrikant worden aanbevolen. 

12.1 Bedgalg  

De bedgalg kan aan het hoofdeinde aan het frame van het ligvlak als volgt worden aangebracht aan bei-
de zijden: 
 

 

1. Steek de bedgalg van boven in de speciale opening aan het 

frame. 

 

2. Vergrendel de bedgalg door hem zo te draaien dat de dwars-

bout in de inkeping van de opening ligt. De bedgalg kan 

zowel in de lengte (met zwenkhoek) als dwars worden ge-

plaatst. 

 

 

 De maximale belasting van de bedgalg bedraagt 75 kg. Een overbelaste of vervormde 

bedgalg kann niet verder worden gebruikt en moet worden vervangen. 

Aangezien de handgreep en de riem een beperkte levensduur hebben, raden we aan om de 

handgreep ten laatste na vier tot vijf jaar te vervangen. 

Het fabricagejaar staat in de handgreep gedrukt. 

 



 

Bedgalgtypes: 

 

 

 

 

 

Bedgalgetiket:  

FMB Care GmbH                                 
Am Schlinge 8, 33154 Salzkotten                                                            
Tel  05258/98090-0   Fax 05258/98090-20              
            
Modell FMB 1010-1011                                         zulässig für alle Betten 
Aufrichter / lifting pole          der Firma FMB Care GmbH

 
                                                 acceptable for all FMB Care beds 

 Sichere Arbeitslast:         
 Safe working load:         75 kg

 

 

12.2 Matrassen 

De matrassen zijn van een uitstekende kwaliteit. Ze werden speciaal voor de ligvlakken van de bedden 
van FMB Care GmbH ontworpen en beschikken over insnijdingen aan de onderkant. Deze insnijdingen 
komen overeen met de draaipunten van het ligvlak en garanderen zo een optimaal verstel- en ligcomfort. 

 

12.2.1   Polymed-matrassen 

Afmeting 88 x 200 x 12 cm, polyetherschuim RG 40 kg/m³, aan de onderkant voorzien van twee sleuven 
en acht insnijdingen. Bijpassende hoezen kunnen op aanvraag worden gekozen uit het FMB-assortiment. 
 
Artikelnr. FMB 1001 
 

 

 

 

12.2.2    Polyselect-matrassen  

Afmeting 88 x 200 x 12 cm, speciaal ontworpen matras met drielagige kern. Bijpassende hoezen kunnen 
op aanvraag worden gekozen uit het FMB-assortiment. 
Artikelnr. FMB 1002 
 
 

 

 

 

                                                                               

Bedgalg met automatische oprolband  Standaardbedgalg 
(artikelnr.: FMB 1011)   (artikelnr.: FMB 1010)

     

 

 

 



 Het onrusthekken moet een hoogte van mindstens 22 cm boven de onbelste matras 
verzekeren. Dus mag de matrasdikte bij het gebruik van draadstaalbodems en kunststofbo-
dems de 15 cm niet overschrijden, bit lattenbodems de 14 cm, en bil komfortflex bodems de 
12 cm. Wij raden aan om de matrassen voor gebruik goed te verluchten, om geurhinder 
(nieuwe geur) te vermijden. 
 

 Wanneer u andere matrassen gebruikt, moet u erop letten dat ze dezelfde afmetingen 
hebben als de FMB-matrassen, zodat de werking van het bed bij het verstellen van het 
ligvlak en de zijsponden niet wordt gehinderd. 

 Om de kwaliteit van de matrassen te garanderen, moeten matrassen met een minimaal 
ruimtegewicht van 40 kg/m³ worden gebruikt. Dit geldt niet voor matrassen die voor andere 
doelen worden gebruikt (bijv. matrassen voor decubitusprofylaxe). 

 In principe mogen geen matrassen dunner dan 10 cm worden gebruikt, om de veilig-
heid niet in gevaar te brengen (in het kader van de normen over de veiligheidsafstand). 
 

12.3 Bedlamp 

De bedlamp is een getest medisch hulpmiddel conform de EU-richtlijn 93/42/EEG klasse I. 
 
Bovendien is de bedlamp gecertificeerd conform EN 60598-2-25 en EN 60601-1. 
 
De moderne bedleeslamp beschikt over een flexibele draagarm, een verlichte snoerschakelaar aan de 
lampkop en een afstandshouder. De lampkop is van slagvast plastic. Voor de veiligheid is een overdraai-
beveiliging op de lampkop geïnstalleerd. 
 
De bedleeslamp is uitgerust met een halogeenlamp met een laag voltage en heeft een aansluitingsspan-
ning van 230 V/50 Hz. 
 
De bedleeslamp wordt aan het hoofdeinde in een van de opnamebussen geplaatst, die zich aan beide 
zijden van het ligvlak bevinden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Bedleeslamp      Bedleeslamp  

Artikel-Nr.: FMB 1012    Artikel-Nr.: FMB 1015 



 Als de lampkop over de ingebouwde overdraaibeveiliging wordt gedraaid, 
wordt het licht onderbroken en kan de lamp niet verder bediend worden! 
 

 Om veiligheidsredenen mag de bedleeslamp alleen door bevoegd personeel worden 
geïnstalleerd. Hierbij moet de aansluitkabel zorgvuldig (naar analogie met de aansluitkabel 
van het bed) geplaatst worden en tegen beschadigingen worden beschermd. 
 

 De lamp mag niet op personen worden gericht! 
 

 Houd rekening met de veiligheidsafstand van brandbare materialen. 
 

 Houd rekening met de veiligheidsaanwijzingen op het typeplaatje van de lamp en de 
specifieke gebruiksaanwijzing van de fabrikant. 
 

12.4 Bedverlenging 

De bedverlenging kan zowel aan het hoofd- als aan het voeteneinde worden gebruikt met behulp van het 
buis-in-buissysteem. Zo kan optimaal rekening worden gehouden met de lichaamsgrootte van de bewo-
ner. Het ligvlak kan aan het hoofd- en voeteneinde met 10 cm worden verlengd (maximale verlenging 
ligvlak: 20 cm). 
 
Om de bedverlenging te kunnen gebruiken, moeten de zijsponden aan beide zijden van het bed gede-
monteerd worden. Onder de boom in de lengte bevinden zich aan beide zijden van het hoofd- en voeten-
einde de borgschroeven. Deze schroeven moeten met een dopsleutel worden losgedraaid. Daarna trekt u 
de verlenging (hoofd- en/of voeteneinde) uit. Zorg ervoor dat u de verlenging niet kantelt terwijl 
u ze uittrekt! Maak daarna de schroeven terug vast. Ten slotte monteert u de langere dwarsliggende 
bomen. 
 

 De verlenging van het ligvlak mag alleen in de fabriek of door bevoegd personeel wor-
den uitgetrokken/teruggeschoven! Bij vragen moet u contact opnemen met de technische 
afdeling van FMB Care GmbH. 

 Let er bij het zwenken van het hoofd- en/of voeteneinde van het bed op dat u niet 
botst tegen voorwerpen en/of personen onder het bed. Dit kan tot ernstige klem- of knel-
verwondingen en schade aan de inrichting (bijv. vloerbedekking) leiden! 
 
 

12.5 Dekenrek 

Aan het voeteneinde van het bed (onder het ligvlak) bevindt zich het dekenrek. Hier kunt u kussens, 
dekens of lakens op leggen. 
 
Om het dekenrek uit te schuiven moet u het in het midden vastnemen en met een kleine ruk uit de 
klemmen trekken. Daarna kunt u het rek openklappen. 
 

 

 

 

 

 Pas op voor knelgevaar wanneer u het rek terugschuift! 
 



 Het dekenrek kan maximaal 15 kg dragen. U mag er niet op gaan zitten! 
 

 Wanneer het dekenrek uitgeschoven is, is het gevaar om te vallen groter! 
 

 Het dekenrek kan alleen in de fabriek gemonteerd worden. 
 

 Let er bij het zwenken van het hoofd- en/of voeteneinde van het bed op dat u niet 
botst tegen voorwerpen en/of personen onder het bed. Dit kan tot ernstige klem- of knel-
verwondingen en schade aan de inrichting (bijv. vloerbedekking) leiden! 
 

 Bij de bedtypes Belvita Allova en Move Allova is een zwenking in combinatie met een 
bedverlenging niet mogelijk/toegestaan. Dit kan tot ernstige knelverwondingen en schade 
aan de inrichting (bijv. vloerbedekking) leiden! 
 
 
 

 

 

 

 

12.6 Opzetstuk voor de zijsponden 

Het opzetstuk voor de zijsponden behoudt de genormeerde afstanden tussen de doorlopende zijsponden 
wanneer er een verhoogd matrassysteem wordt gebruikt. 
 
 

Opzetstuk voor de zijsponden 

 Slotbout met stermoeren 

 Veiligheids-/bevestigingsbeugel 

 

 

Zo brengt u dit opzetstuk aan: 
 

- Zijsponden omhoog trekken tot ze sluiten 
 

- De bevestigingsmoeren (stermoeren) losdraaien en de slotbouten verwijderen 
 

- Het opzetstuk zoals op de afbeelding op de bovenste zijsponde plaatsen 
 

- De slotbouten terug door de openingen schuiven en vastmaken met de stermoeren (aan het 
hoofd- en voeteneinde!) 

  

 

 



 Controleer of het opzetstuk juist en goed vast zit! 
 

 Wanneer u de zijsponde met het opzetstuk laat dalen, moet u erop letten dat er geen 
kleine lichaamsdelen (vingers, handen, armen enz.) of voorwerpen (kussens, dekens, slan-
gen enz.) gekneld zitten tussen de beide zijbomen en tussen de onderste zijboom en het 
frame van het ligvlak. 

 Heel onrustige en/of gedesoriënteerde bewoners kunnen vastraken tussen beide 
zijbomen en/of tussen de onderste zijboom en het frame van het ligvlak. Zo kunnen ze zich 
verwonden. 

 Speciale zijspondenkussens zijn belangrijke toebehoren die deze en andere personen 
tegen de vermelde en eventuele andere verwondingen kunnen beschermen. 
 

 Bij het gebruik van verlengde zijsponden moet ook een verlengd opzetstuk worden 
gebruikt! 
 

 De zijsponden mogen alleen worden versteld door de gebruikers (bedieners) wanneer 
het diagonaal stellen van de zijsponden niet voldoende bescherming biedt! 

 De maximale verticale belasting van de zijsponden is 75 kg, de maximale horizontale 
belasting 35 kg. 
 
 

13 Garantie 

De verpleegbedden uit het assortiment Belvita en Move zijn hoogwaardige merkproducten. Deze bedden 
werden zorgvuldig en volgens de modernste productiemethoden gemaakt. 
 
De garantie op het verpleegbed is 24 maanden geldig, te beginnen vanaf de leverdatum. 
 
De garantie omvat alle door materiaal- of productiefouten ontstane defecten. Fouten die door een ver-
keerde bediening of externe invloeden zijn ontstaan, vallen niet onder de garantie. De fabrikant is alleen 
aansprakelijk wanneer het verpleegbed regelmatig onderhouden en volgens de bedrijfs-, veiligheids- en 
gebruiksaanwijzingen wordt gebruikt. 
 

14 Service 
Als er defecten optreden binnen of buiten de garantieperiode, kunt u contact met ons opnemen op: 
 

Tel.: (+49) 05258-98090-0   Fax: (+49) 05258-98090-20 

e-mail: info@fmb-care.de   internet: www.fmb-care.de 

FMB Care GmbH biedt het onderhoud en opleidingen voor dit product aan. 
 

Het onderhoud mag alleen door bevoegd en opgeleid personeel worden uitgevoerd! 
 



 

15 Conformiteitsverklaring 

 

EG-conformiteitsverklaring 
 

conform de richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEG, bijlage VII 
 

 

Hiermee verklaren wij 
FMB Care GmbH 
Am Schlinge 8 
33154 Salzkotten 

 

dat onderstaande producten op grond van hun ontwerp en constructie, evenals hun door ons 
gecommercialiseerde uitvoering, voldoen aan de bepalingen van de richtlijn 93/42/EEG voor 
medische hulpmiddelen. 
 
In het bijzonder bevestigen we dat de aangeduide producten overeenstemmen met de ‘fun-
damentele bepalingen’ conform bijlage I van de richtlijn 93/42/EEG voor medische hul-
pmiddelen. 
 

Verpleegbedden  FMB 

Belvita Classic, Allova, Eco 

Move Classic, Allova, Eco 

De genoemde producten werden conform de geharmoniseerde normen 
 

IEC  60601-2-52:2009 

ontwikkeld, gemaakt en getest. 
 

Bij wijzigingen aan de producten die niet door ons werden goedgekeurd, verliest deze ver-
klaring haar geldigheid. 
 

Salzkotten, 15.06.2016  

 

 

Martin Ferber 

(Bedrijfsleider) 


