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A. INTRODUCTIE
Technische informatie:
Maximale belasting:
Gewicht klembeugel:
Gewicht wiegkorf:
Afmeting:
Materiaal:

10 kg
4 kg
3,4 kg
300 x 800 x 300 mm (H x B x D)
Frame is uit geanodiseerd aluminium, paneel is uit polycarbonaat, matras van
kunstleder met een kern van schuim

Bestanddelen:
1.
2.
3.
4.

Klembeugel*
Wiegkorf
Matras
Tussenschot (optie)

* De klembeugel is verschillend per type ziekenhuisbed. Er zijn klemblokken beschikbaar voor de
volgende modellen ziekenhuisbedden:
* Oostwoud Opticare Nova
* Hill-Rom Evolution
* Wissner-Bosserhoff Eleganza
* Wissner-Bosserhoff Praktika
* Wissner-Bosserhoff Image
* Völker S960 1/2
* Völker 3080
* Stiegelmeyer Vivendo
* Stiegelmeyer Vitano
* Stiegelmeyer Seta (met gedeelde zijhekken)
* Stiegelmeyer Avanta (met gedeelde zijhekken)
Novymed International adviseert altijd te testen of het klemblok daadwerkelijk past, omdat de
uitvoering van sommige modellen ziekenhuisbedden kan afwijken. De Clip-on-Crib past naast
bovengenoemde modellen ook op enkele andere ziekenhuisbedden. Informatie hierover kunt u
navragen bij NovyMed International, afdeling binnendienst (073-6156307).
Producent:

stähle direct
Bleichstr. 4
75173 PFORZHEIM
Duitsland
Tel.: +49-7231-23663
Fax: +49-7231-290170
CE-markering:
De CE-markering op dit product heeft betrekking op de richtlijn medische
hulpmiddelen 93/42/EEG.

Gebruikershandleiding Clip-on-Crib
Versie: rev.2 (01- 10-2012)

Pagina 2 van 7

B. HET VASTZETTEN VAN DE KLEMBEUGEL T.B.V. OOSTWOUD ZIEKENHUISBEDDEN:

Voor het monteren dient het matras van het bed waar de Clip-on-Crib aan wordt bevestigd, opzij
geschoven te worden. Daarna pakt men de klembeugel vast aan de zwarte handgreep. Let op dat de
oranje spanhendel en het grijze klemblok dan nog omhoog dienen te staan.
Hierna dient de klembeugel over de ligger van het bed geschoven te worden. Vervolgens klemt met
de klembeugel vast aan het bed door de oranje spanhendel naar beneden te drukken. Voor de
veiligheid dient vervolgens het grijze klemblok opzij te worden gezet.
Zorg dat het oppervlak voor de bevestiging vlak is (zet het
mechanisme niet vast op een plaats waar verbindingen of
schroeven zitten!).
Mocht bij de eerste keer plaatsen van de klembeugel blijken
dat het product niet goed vastgezet kan worden, dan kan door
middel van een fijnafstelling de klembeugel passend worden
gemaakt. Wij adviseren u dit alleen door technisch
gekwalificeerd personeel te laten uitvoeren. U kunt bij vragen
altijd contact opnemen met de afdeling service van NovyMed,
telefoonnummer 073-615 63 04.
Zodra de klembeugel vastzit kan de wiegkorf worden geplaatst.

Let op: Zorg dat het oppervlak voor de bevestiging vlak is. Zet de klembeugel niet vast op een
plaats waar verbindingen of schroeven zitten!
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C. HET VASTZETTEN VAN DE KLEMBEUGEL T.B.V. WIBO ELEGANZA ZIEKENHUISBEDDEN:

De klembeugel wordt aan het vaste middendeel van het ziekenhuisbed bevestigd. Hiertoe verwijdert
men de afdekplaat van het middendeel. Daarna dienen de kunststof doppen verwijderd te worden
zodat de klembeugel in de buis geschoven kan worden.

Nadat de klembeugel in de buizen van het middendeel van het ziekenhuisbed is geschoven, tilt men
de zwarte knop op, waardoor ook het grijze klemblok naar boven beweegt. Vervolgens kan de
klembeugel nog iets worden doorgeschoven. Door op de zwarte knop te drukken, wordt de
klembeugel vastgezet. Let goed op dat het grijze klemblok achter de metalen stang van het
ziekenhuisbed vastzit.
Door de draaiknop aan de zijkant van de klembeugel kan de
klembeugel nog +/- 7 cm worden verschoven zodat de Clip-onCrib in de gewenste positie komt. Dit gebeurt simpelweg door
de draaiknop los te draaien en daarna weer vast te draaien
zodra die in de gewenste stand staat.
Daarna kan de wiegkorf op de klembeugel worden geplaatst.
Check altijd of alles goed vastzit voordat de wiegkorf geplaatst
wordt.

Let op: de verstelling van het beengedeelte van het
ziekenhuisbed moet in principe zijn uitgeschakeld wanneer de
Clip-on-Crib wordt gebruikt. Deze functie kan op de verpleegbox
worden uitgeschakeld.
Let op: bij verstelling van de rugsteun dient om
veiligheidsredenen het tussenschot gebruikt te worden.
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D. HET VASTZETTEN VAN DE KLEMBEUGEL T.B.V. HILL-ROM EVOLUTION ZIEKENHUISBEDDEN:

De klembeugel voor de Hill-Rom Evolution ziekenhuisbedden kan alleen aan de linkerzijde van het
bed bevestigd worden. Vóór montage moet de verstelling van het beengedeelte zijn uitgeschakeld en
de zijhekken zijn weggeklapt. De rugsteun van het bed moet onder een kleine hoek staan zodat er
ruimte onder ontstaat.
Vervolgens dient men de onderzijde van het bevestigingsdeel (van de klembeugel) vast te pakken.
De klembeugel wordt nu tussen het middendeel en de rugsteun van het bed ingeschoven zoals
hierboven afgebeeld.

Het uiteinde van het mechanisme wordt ingeschoven en ingehaakt achter het verticale buisdeel
tussen raam en ligvlak. De zwarte nok op de bevestigingsplaat wordt bij het bevestigen naar voren
bewogen en dient in de eindpositie gebracht worden als in de afbeelding hierboven.
Vervolgens kan de klembeugel worden vergrendeld door
deze strak aan te draaien. Een te strakke bevestiging is
overigens niet nodig.
De hendel mag na het bevestigen niet omhoog staan en
in de richting van het matras wijzen. U kunt zonodig de
hendel naar u toe trekken en horizontaal stellen.

Daarna kan de wiegkorf op de klembeugel worden geplaatst. Check altijd
of alles goed vastzit voordat de wiegkorf geplaatst wordt.
Let op: bij verstelling van de rugsteun dient om
veiligheidsredenen het tussenschot gebruikt te worden.
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E. HET VASTZETTEN VAN DE KLEMBEUGEL T.B.V. VÖLKER S960 1/2 ZIEKENHUISBEDDEN:

Om de klembeugel voor de Völker S960 1/2 ziekenhuisbedden te bevestigen, houd met de beugel
schuin vast zoals hieronder afgebeeld. Het Völker ziekenhuisbed heeft aan de zijkant twee metalen
balken. De grillige uiteindes van de klembeugel kunnen daar tussen geplaatst worden. Zodra de
klembeugel vastzit dient men de klembeugel recht te zetten zodat de houders voor de wiegkorf recht
omhoog staan.

Als de beugel bevestigd is dient men de vergrendeling een kwartslag te draaien zodat de Clip-on-Crib
goed vast zit.

Daarna kan de wiegkorf op de klembeugel worden geplaatst. Check altijd
of alles goed vastzit voordat de wiegkorf geplaatst wordt.

Let op: bij verstelling van de rugsteun dient om veiligheidsredenen het tussenschot gebruikt
te worden. Het beengedeelte kan in principe versteld worden, maar verstelling in combinatie
met het gebruik van de Clip-on-Crib dient alleen onder toezicht te geschieden.
Let op: als u meerdere type bedden heeft met een Clip-on-Crib, dan is zijn de wiegkorven
niet uitwisselbaar met de klembeugel voor het Völker-bed. De wiegkorf behorend bij de
Völker-klembeugel is namelijk iets langer dan de andere modellen.
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F. DEMONTAGE
Om de wieg te verwijderen, dient u het aan de staanders aan beide zijden omhoog te trekken. Het is
van belang dat het wiegje recht omhoog getrokken wordt en de beide staanders niet naar binnen
worden gedrukt, omdat dit schade kan veroorzaken.
De klembeugel kan op zijn plaats blijven wanneer het bed wordt opgemaakt. Indien u echter dit ook
wenst te verwijderen, dient u de klembeugel te ontgrendelen en uit te nemen.
G. REINIGING EN ALGEMEEN ONDERHOUD
Het reinigen kan geschieden met de gangbare reinigingsmiddelen en desinfectantia zonder alcohol.
Alle delen bestaan uit geanodiseerd aluminium of roestvrij staal, het paneel uit polycarbonaat.
Voor het reinigen van het polycarbonaat adviseren wij MelseptSF0,5% of Sagrotan 0,5% aanbevelen.
De houdbaarheid van het polycarbonaat is sterk afhankelijk van de wijze van reinigen en het gebruikte
reinigingsmiddel.
Opgelet:
Controleer ieder half jaar en direct na eventuele schade of problemen de afstelling van de klembeugel.
Door het dagelijkse gebruik is het mogelijk dat de schroefverbindingen enigermate losraken en
daardoor vermindering van de spankracht geven. Het spanelement veroorzaakt een extreem hoge
contactdruk, welke bij verkeerde montage en met geweld sluiten van de spanhendel een permanente
beschadiging aan de houder kan opleveren.
Een beschadigd deel moet direct verwisseld worden, evenals mogelijk andere beschadigde
onderdelen. Alle schroefverbindingen zijn geborgd met Loctite en moeten na verstelling of
verwisseling altijd opnieuw geborgd worden met Loctite. Dit kan enkel gedaan worden door
gekwalificeerd technisch personeel.
U kunt bij vragen altijd contact opnemen met de afdeling service van NovyMed, telefoonnummer 073615 63 04.
H. ADRESGEGEVENS
Novymed International BV
De Weegschaal 12
5215 MN ‘s-Hertogenbosch
Nederland
Tel.
+31 (0) 73 615 63 00
Fax.
+31 (0) 73 615 63 01
E-mail: info@novymed.com
Internet: www.novymed.com
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