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Modelaanduiding / bouwjaar:  

 

Opdrachtgever:  

 

Serie-/inventarisnummer:   Adres:  

Fabrikant:  Hermann Bock GmbH Plaats:  
 

Visuele inspectie / functionele inspectie: 
Nr. beschrijving ja Nee 

Algemeen: 
1 Typeplaatje/sticker aan het bed aanwezig en goed leesbaar?  ☐ ☐ 
2 Gebruiksaanwijzing beschikbaar? ☐ ☐ 
3 Wordt het bed op de correcte wijze gebruikt?  ☐ ☐ 

4 Wordt de veilige werklast volgens de beschrijving op de sticker (patiënten gewicht + 
gewicht matras + gewicht toebehoren) aangehouden?  

☐ ☐ 

5 

Zijn de delen van het toebehoren (bv. papegaai incl. handgreep en riem, opstahulp, 
wandafstandhouders, etc.) in perfecte staat? Zijn alle delen van het toebehoren stevig 
bevestigd en zonder tekenen van slijtage? Is de handgreep aan de bedgalg niet ouder 
dan 5 jaar (levensduur van de handgreep volgens de specificaties van de fabrikant)? 
Wordt de juiste bevestiging voor de bedgalg (gelast in plaats van gevouwen) gebruikt 
of werd deze reeds aangepast?  

☐ ☐ 

6 In het geval van achteraf gemonteerde huls van de papegaai: is de schroef met 6-9 NM 
vastgezet. ☐ ☐ 

7 Mechanische bevestigingsmiddelen (schroeven, bouten, enz.) compleet en defectvrij? 
Schroeven vastgezet? ☐ ☐ 

8 Zijn houtsplinters, scheuren of andere schade aan het hout zichtbaar? ☐ ☐ 
Elektrische componenten: 

9 Netvoedingskabel, verbindingskabels en stekkers zonder kabelbreuken, druk- en 
knikpunten, schaafplekken, poreuze plekken en vrij liggende aders?  

☐ ☐ 

10 Trekontlasting stevig vast geschroefd en perfect werkzaam? ☐ ☐ 
11 Correcte en veilige loop van de kabels? ☐ ☐ 

12 Behuizing van de motoren en handschakelaars zonder schade? Is er vocht 
doorgedrongen? ☐ ☐ 

13 Is de voeding zonder schade? ☐ ☐ 
14 Motor-hefbuizen zonder gebreken en beschadiging?  ☐ ☐ 

15 Bediening van de handmatige schakelaar (knoppen en vergrendeling) feilloos en 
zonder defecten? Functie van de definitieve uitschakeling gegeven? ☐ ☐ 

16 Batterij/blok batterij/CPR: Perfect werkzaam en zonder defecten? ☐ ☐ 

17 Alleen met verpleegbed adi.flex: Wordt de motor-hefbuis besproeid met 
siliconenspray? ☐ ☐ 

Onderstel (bij schaarbedden)/eindstukken (besturingskastbedden):  

18 Constructie onderstel zonder gebreken en zonder gescheurde lasnaden?  ☐ ☐ 
19 Zwenkwielen en bumperwielen (indien aanwezig) onbeschadigd?  ☐ ☐ 

20 Kunststof afsluitkappen en mechanische verbindingselementen (schroeven, bouten, 
enz.) aanwezig en zonder gebreken?  

☐ ☐ 

21 Hoog/laag verstelling foutloos en zonder obstakels? ☐ ☐ 
22 Veilig remmen, vergrendelen en vrije loop van de wielen? ☐ ☐ 

Ligvlak en eindstukken:  

23 

Houten latten, aluminium-/stalen latten, dragerplaat en/of verende elementen zonder 
gebreken? (Geen scheuren, geen breuken, goed vastzitten, drukbelasting voldoende, 
enz.)  
Alleen bij verpleegbed dino: Afstand tussen de aluminium latten onderling kleiner dan 
6 cm?  

☐ ☐ 

24 Zijn de ligvlakframes en hefdelen vrij van defecten en is er geen schade aan de 
lasnaden?  

☐ ☐ 

25 Kunststof afsluitkappen en mechanische verbindingselementen (schroeven, bouten, 
enz.) aanwezig en zonder gebreken?  

☐ ☐ 

26 Zit het eindstuk goed vast en is er geen beschadiging van het eindstuk aan het hoofd- 
en voeteneindstuk?  

☐ ☐ 

27 Rug- en beenverstelling en speciale functies werken foutloos en zonder 
belemmeringen? 

☐ ☐ 

28 Veilige werking van het  mechanische onderbeensteun verstelling (indien beschikbaar) 
in elke fase, zelfs onder belasting? ☐ ☐ 

29 Alleen verpleegbed domiflex 2: Is het klemeffect van de 6 excentrische spanners 
voldoende? De moer moet met minimaal 6 NM worden vastgedraaid!  ☐ ☐ 

Zijhekken:  

30 Zijhekken aanwezig en zonder scheuren, breuken of beschadiging?  ☐ ☐ 

31 
Afstand tussen de latten van de zijhekken onderling kleiner dan 12 cm?  
Alleen verpleegbed Dino: Afstand tussen de staven kleiner dan 6 cm? Afstand tussen 
de zijhekken en het ligvlak kleiner dan 6 cm?  

☐ ☐ 

32 Hoogte van de zijhekken boven de matras groter dan 22 cm?  
Alleen verpleegbed Dino: Hoogte van de zijhekken boven de matras groter dan 60 cm?  ☐ ☐ 

33 Alleen bij gedeelde zijhekken: Afstand tussen de eindstukken en de zijhekken, resp. 
afstand tussen de gedeelde zijhekken kleiner dan 6 cm,  of  groter dan 31,8 cm?  

☐ ☐ 

34 
Lichte loop van de zijhekken in de rails en veilige vergrendeling?  
Alleen verpleegbed Dino: Lichte loop van de deuren op de aluminium profielen? 
Goede vergrendeling van de deuren in het vergrendelingsmechanisme?  

☐ ☐ 

35 Voldoende bevestiging, resp. goed vastzitten van de latten/onderdelen van de 
zijhekken?  

☐ ☐ 

36 Belastingproef van de zijhekken zonder vervorming?  ☐ ☐ 
37 Alleen verpleegbed Dormi: Zijn de haken en staven onbeschadigd? ☐ ☐ 

Elektrische meting: 
Isolatieweerstand - (Moet alleen bij modellen vóór bouwjaar 2002 worden gemeten.) 

38 Isolatieweerstand - meetwaarde groter dan 7 MΩ?  ☐ ☐ 
Lekstroom - (Deze meting hoeft bij verpleegbedden vanaf fabricagedatum 2018-05 voor verpleegbedden met een 
aandrijvingsset van de firma Limoss resp. vanaf fabricagedatum 2015-07 én voor verpleegbedden met een 
aandrijvingsset van de firma Dewert in de eerste 10 jaar van de levensduur als de visuele en functionele test met 
goed gevolg is doorstaan, niet te worden uitgevoerd als het om een verpleegbed met een stekkerschakelvoeding 
(SMPS) van de firma Limoss of de firma Dewert gaat. Bij deze verpleegbedden wordt de netspanning in de 
stekkerschakelvoeding direct omgezet in een extra veilige laagspanning van max. 35 V. )  

39 Apparaatlekstroom directe meting - meetwaarde kleiner dan 0,1 mA?  ☐ ☐ 
Evaluatie: 

40 Alle waarden in het toegestane bereik, geslaagd voor de test? ☐ ☐ 

Test niet doorstaan:  
☐ repareren  
☐ selectie  

Datum / Naam van de examinator in blokletters / Handtekening van de examinator Volgende 
controle 

  

 


