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Geachte klant, 
 
Met uw beslissing om een bed van Hermann Bock GmbH te kopen, krijgt u 
een langdurig zorgproduct met superieure functionaliteit op het hoogste 
beveiligingsniveau. Onze elektrisch aangedreven verpleegbedden staan 
garant voor een optimaal slaapcomfort en bieden professionele zorg. Dit 
is op de persoon gericht die zorg nodig heeft, teneinde diens vertrouwen 
te versterken en om diens leven te beschermen. De voorwaarden hiervoor 
hebben we met dit zorgproduct geschapen. 
Wij vragen u door zowel de veiligheids- en de gebruiksaanwijzingen 
nauwkeurig in acht te nemen als door het uitvoeren van het noodzakelijke 
onderhoud mogelijke storingen en ongevallen te voorkomen. 

 
 

Uw 
 
 
 
 
 
Klaus Bock 
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1  Voorwoord en algemene aanwijzingen 

De verschillende systemen van de bedden van Hermann Bock voldoen aan de specifieke 
eisen voor gebruik in zorg- en therapeutische instellingen, alsmede voor de verpleging 
thuis. Daarbij kenmerken betrouwbare functionaliteit en een lange levensduur elk bed 
als bijzonder hoogwaardig. Bij correcte bediening en onderhoud van de bedden, heeft 
het bed weinig onderhoud nodig. Ieder bed van Hermann Bock verlaat de productie pas 
als deze een kwaliteittest in de eindcontrole heeft doorstaan. De bedden zijn 
vervaardigd en getest in overeenstemming met de op dat moment geldende normen 
bedoeld voor ziekenhuisbedden voor algemeen gebruik. 

Vanaf april 2013 voldoen de bedden aan de norm EN 60601-2-52:2010. De elektrische 
componenten voldoen aan de veiligheidsnorm EN 60601-1:2006 voor medische 
hulpmiddelen.  

De nieuwe norm deelt de bedden in vijf verschillende toepassingsgebieden onder: 

1. Intensive Care in een ziekenhuis, intensive care bed 

2. Spoedeisende zorg in een ziekenhuis of andere medische inrichting, patiëntenbed 
in het ziekenhuis. 

3. Langdurige zorg in een medische omgeving, stationair verpleegbed 

4. Verpleging thuis, een echt HomeCare-bed 

5. Poliklinische zorg 

1.1 Doeleinde 

Het verpleegbed is bestemd voor het liggen van patiënten of bewoners met een leeftijd 
vanaf 12 jaar met een lichaamslengte van min. 150 cm in verzorgings- of verpleeghuizen 
en revalidatiefaciliteiten.  Het is het doel van het verlichten van een beperking of voor 
het vergemakkelijken van de bediening voor hulpbehoevenden en verzorgers. Verder 
werd het verpleegbed ontwikkeld als een handige oplossing voor de verpleging thuis van 
hulpbehoevende en zorgbehoevende mensen, en mensen met een beperking. Deze 
medische zorg in een huiselijke omgeving is volgens de norm EN 60601-1-11:2010 
vastgesteld. Dienovereenkomstig zijn de verpleegbedden voor de 
toepassingsomgevingen 3 tot 5 bestemd. Elk ander gebruik wordt beschouwd als 
oneigenlijk en is uitgesloten van eventuele aansprakelijkheid.  

De Trendelenburg-functie is een optionele uitrusting naar wens en behoort niet tot de 
standaarduitrusting. Deze functie mag alleen worden gebruikt door deskundig medisch 
personeel. Bedden die bestemd zijn voor toepassingsomgeving 4 worden uitgerust met 
een handbediening waarmee de Trendelenburg-functie niet kan worden aangestuurd. 
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Het verpleegbed is niet geschikt voor gebruik in ziekenhuizen. 

Als het verpleegbed is uitgerust met open wielen, is het verpleegbed geschikt om 
patiënten te vervoeren. Het verpleegbed kan worden verplaatst als de patiënt erin ligt. 
Ter voorbereiding daarvan de wielen vergrendelen en het ligvlak naar de laagste 
horizontale stand brengen. De wielen loskoppelen en het bed verplaatsen. Na het 
vervoer de wielen vastzetten. Als het verpleegbed is uitgerust met wielbekleding, mag 
het bed uitsluitend worden verplaatst om de kamer van de patiënt schoon te kunnen 
maken of om bij de patiënt te kunnen komen. Als het verpleegbed is uitgerust met 
stelvoetjes, is het niet mogelijk om het verpleegbed te verplaatsen. 

Let op: De bedden zijn niet voorzien van speciale aansluitmogelijkheden voor 
potentiaalvereffening. Er mogen geen medische elektrische apparaten worden gebruikt 
die intravasculair of intracardiaal met de patiënt zijn verbonden. De exploitant van 
medische hulpmiddelen is ervoor verantwoordelijk dat de combinatie van apparaten aan 
de eisen van EN 60601-1:2006 voldoen. 

Deze handleiding bevat veiligheidsaanwijzingen. Alle personen die met de bedden 
werken, moeten de inhoud van deze handleiding kennen. Onoordeelkundige 
bediening kan tot gevaarlijke situaties leiden. 

1.2 Definitie van de personengroepen 

Exploitant 
Exploitant (bijv. medische winkels, dealers, instellingen en betalers) is elke natuurlijke of 
rechtspersoon, die gebruik maken van de bedden of in wiens opdracht deze worden 
gebruikt. De exploitant is altijd verantwoordelijk voor de instructies over het product. 
 

Gebruikers 
Gebruikers zijn personen die in aanmerking komen op grond van hun opleiding, ervaring 
en training om het ziekenhuisbed te bedienen of daarop werk te verrichten. De 
gebruiker is in staat om potentiële gevaren te herkennen en te voorkomen en om de 
gezondheidstoestand van de patiënt te beoordelen. 
 

Patiënt / bewoner 
Zorgbehoevenden, net zoals mensen met een beperking of hulpbehoevende personen, 
die in een verpleegbed liggen. 
 

Deskundig personeel 
Als deskundig personeel worden medewerkers van de exploitant genoemd, die op grond 
van hun studie of opleiding bevoegd zijn om het verpleegbed uit te leveren, te 
monteren, te demonteren en te vervoeren. Deze personen zijn in de voorschriften tot 
het reinigen, onderhouden en ontsmetten van het verpleegbed aangewezen. 
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1.3 Veiligheidsaanwijzingen 

Het beoogde gebruik van alle bewegende delen is om risico's te voorkomen voor de 
zorgbehoevende persoon en is ook essentieel voor de veiligheid van mantelzorgers en / 
of het verplegend personeel. Voorwaarde daarvoor is de juiste montage en bediening 
van het bed. Ook moet bij het gebruik van het bed de fysieke gesteldheid van de 
zorgbehoevende alsmede de aard en de omvang van de beperking in aanmerking 
worden genomen. 

Voorkom gevaren als gevolg van onbedoelde motorische aanpassingen en onjuiste 
behandeling door het gebruik van de blokkeerinrichting. Wanneer de gebruiker, zoals 
het verplegend personeel of verantwoordelijke mantelzorger, de kamer verlaat, moeten 
de volledige bedieningsfuncties van het bed d.m.v. de sleutel van de handbediening 
worden geblokkeerd. Voor dit doel zet u het ligvlak in de laagste stand en activeert u de 
grendelfunctie met een overeenkomstige draai van de sleutel in het slot aan de 
achterkant. De sleutel eruit trekken en ter beveiliging controleren of de 
handbedieningsfuncties op daadwerkelijke blokkering zijn getest. 

Deze aanbevelingen gelden vooral wanneer,  

– als de zorgbehoevende door bepaalde beperkingen niet zelf de 
handbediening veilig kan bedienen, 

– als de zorgbehoevende of het verplegend personeel door ongewenste 
aanpassingen in gevaar kunnen worden gebracht, 

– als de zijhekken in een verhoogde stand staan en er risico op knellen en 
pletten bestaat, 

– wanneer kinderen zonder toezicht bij het bed in een kamer zijn. 

 

Zorg er altijd voor dat de handbediening wanneer niet in gebruik aan het bed met de 
ophanghaak is opgehangen en niet naar beneden kan vallen. 

De bediening van het bed moet in principe door getraind verplegend personeel of 
mantelzorgers of in de aanwezigheid van dergelijke personen worden uitgevoerd. 

Bij het aanpassen van het ligvlak moet er goed op worden gelet dat er zich geen 
ledematen in de zijhekken in het aanpassingsgebied bevinden. Ook als de zijhekken zelf 
worden aangepast, dient op de juiste slaapstand van de zorgbehoevende te worden 
gelet. 

Voorafgaand aan een elektrische aanpassing moet in principe altijd worden 
gecontroleerd of geen uitstekende ledematen in het aanpassingsgebied tussen het 
onderstel en het hoofd- of voetdeel zijn, of er zich geen mensen tussen de vloer en het 
verhoogde ligvlak bevinden. In deze gebieden bestaat er een bijzonder hoog pletgevaar. 
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Het toegestane patiëntgewicht is afhankelijk van het gelijktijdig met het aangebrachte 
totale gewicht van de accessoires (matrassen of extra medische elektrische apparatuur). 
De veilige werklast is te vinden op het typeplaatje op het ligvlakframe. 

1.4 Levensduur / Garantie 

Dit verpleegbed is ontwikkeld, ontworpen en vervaardigd met het doel dat het lange tijd 
veilig kan functioneren. Bij correcte bediening en toepassing heeft dit verpleegbed in het 
inrichtingsgebied doorgaans een verwachte levensduur van 15 tot 20 jaar. De 
levensduur wordt bepaald door de gebruiksomstandigheden en -frequentie. 

Let op: 

 Bij ongeoorloofde technische wijzigingen aan het product vervalt de garantie.  

Dit product is niet voor de Noord-Amerikaanse markt, met name de Verenigde Staten 
van Amerika (USA), goedgekeurd. De verspreiding en het gebruik van het verpleegbed in 
deze markten, ook door derden, is door de fabrikant verboden. 
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1.5 Typeplaatje 

Elk verpleegbed is gemarkeerd met een individueel en een algemeen typeplaatje.  

Individueel en algemeen typeplaatje 

 
(1) Modelnaam 
(2) Fabricagedatum: dag, maand en jaar 
(3) Serienummer: bestelnummer – volgnummer 
(4) Netspanning; netfrequentie en stroomverbruik 
(5) Inschakelduur 
(6) Aandrijvingbescherming 
(7) Maximumpatiëntgewicht / veilige werklast 
(8) Fabrikant 
(9) Symbolen (rechts geplaatst) 
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Verklaring van de symbolen: 
 

 

 
 

 
conformiteitsmarkering volgens de verordening voor medi-
sche hulpmiddelen 

 Symbool voor het in acht nemen van de gebruiksaanwijzing  

 
Het product moet in de Europese Unie als gescheiden  
afval worden verwerkt. Het product mag niet met  
huisafval worden verwerkt.  

 Medisch toepassingsdeel van type B  

 Alleen in droge ruimten gebruiken.  

 Beschermingsklasse II (dubbele isolering, extra geïsoleerd)  

IPX4 Bescherming van de elektrische apparatuur tegen spatwater  

 
Symbool voor maximaal patiëntengewicht  

 
Symbool voor veilige werklast 

 Symbool voor het labelen van een medisch hulpmiddel 

 
Patiëntenpopulatie  

 
Volg de instructies voor matrasgrootte en -dikte  

 Adres van de fabrikant  

MD 
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1: rugleuning 
2: vast zitvlak 
3: bovenbeensteun 
4: onderbeensteun 

 

 

 

 

 

2 Algemene functiebeschrijving 

Constructieve installatie en bediening 

Het ligvlak met 4 functionele gebieden 
Het ligvlak bestaat uit een comfortabele lattenbodem (als alternatief kan dit met een 
metalen lattenbodem of speciale lattenbodemophangsystemen worden geleverd) en is 
verdeeld in vier Functionele gebieden: rugleuning, vast zitdeel, boven- en 
onderbeenondersteuning.  

Het ligvlakframe uit stalen buizen gelast en met een PES-poederlaag gelakt en 
ingebakken. De elektrische traploze hoogteaanpassing van het ligvlak wordt door 24-V-
gelijkstroommotoren uitgevoerd en d.m.v. het soepel te gebruiken toetsenbord van de 
handbediening aangestuurd. De rugleuning kan elektrisch worden aangepast. Het 
beendeel bestaat uit een tweedelige voetbeugel. Per knopdruk kan elke afzonderlijke 
stand met de handbediening worden aangepast. De besturing d.m.v. de elektronische 
handbediening zorgt voor een automatische 3-voudige functie voor het instellen van een 
gestrekte beenverlaging/-verhoging, tot borst- en kniehoogte. In geval van een 
stroomstoring kan het rug- en beendeel d.m.v. een 9-volt-batterij worden verlaagd. 

Het rijdende onderstel 
De hoogteverstelling van bedden vindt ofwel via twee in hoogte verstelbare 
aanpassingsdelen plaats, of over een standaardframe met enkele of dubbele aandrijving. 
De oppervlakte van deze stalen-buizenconstructie is met PES-poederlaag gelakt en 
ingebakken. 
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Het zijhek 
Elke gezondheidsbed is aan beide kanten d.m.v. twee geïntegreerde zijhekken met een 
bepaald beveiligingsniveau uitgerust. De zijhekken kunnen door een rail worden 
verhoogd en verlaagd. De glijders zijn door een aanslagdemper bijzonder stil, en de 
uiteinden zijn voorzien van een goede afsluitkap. D.m.v. een ergonomisch gevormde 
ontgrendelknop kan het zijhek eenvoudig worden bediend. Afhankelijk van het model, 
zijn er korte of lange gedeelde zijhekvarianten ter beschikking. 

Bediening van de telescoopeerbaar gedeelde zijhekken 
 

Elk zijhekelement kan onafhankelijk van de andere 
zijhekonderdelen worden aangepast. De ontgrendelknoppen 
voor aanpassing bevinden zich respectievelijk onder de 
middelste spijl en bovenaan het bijbehorende eindstuk, vlak 
naast de metalen geleiders voor de zijhekstaven. 
Om een bedhekelement te verlagen, pakt u met één hand de 
bovenste greep van de middelste spijl vast, tilt u deze iets 
omhoog en drukt u met de andere hand de ontgrendelknop op 
de middelste spijl in.  

  

Het zijhek is nu losgekoppeld aan die kant en kan gemakkelijk 
tot de stop worden verlaagd. Het zijhek staat nu diagonaal.  

 
Om ook de andere kant te laten zakken, pakt u het zijhek aan 
de kant van het eindstuk in de uitsparing, drukt u de 
ontgrendelknop aan het eindstuk in en laat u het zijhek 
langzaam zakken. 
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Het zijhek bevindt zich nu in de laagste stand. 
 
Indien een zijhekelement als bescherming tegen vallen in de 
bovenste stand wordt gezet, pakt u de bovenste zijhekstaaf 
gecentreerd in de uitsparing en trekt u deze zover omhoog tot 
u dit aan beide uiteinden hoort vastklikken. Het zijhek bevindt 
zich nu in een verhoogde stand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Gevarenaanwijzing van Bock 
Gebruik alleen originele Bock-zijhekken die voor al onze gezondheidsbedden als accessoire 

beschikbaar zijn. 

Gebruik alleen technisch perfecte, onbeschadigde zijhekken met de toegestane tussenruimte. 

Let erop dat het zijhek veilig is vergrendeld. 

Controleer voordat u de zijhekken aanbrengt en voor elk nieuw gebruik alle mechanische 

onderdelen op de bedbodem en zijhekken die voor de bevestiging van de zijhekken zorgen, op 

eventuele beschadigingen. 

De bediening van de bedhekken moet altijd met de grootste zorgvuldigheid worden 

uitgevoerd, omdat het snel tot verwonding van de vingers tussen de langsstaven kan komen. 
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Afbeelding 1: Doorlopende houten / stalen zijhekken, tweedelig 

 

Afbeelding 2: Houten zijhek telescopisch, één spijl in het midden 

 

 
 

Afbeelding 3: houten zijhek telescopisch, dubbele spijl in het midden 

 

 
 
 

 
Alle afmetingen in mm. 
(*) Afhankelijk van de lengte van het ligvlak De enkele stijl aan het hoofd-/voeteneinde is optioneel. De 
maat tussen haakjes geldt optioneel. 
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Legenda 

A:  Afstand tussen het hoofdeinde en het zijhek 

B:  Hoogte 1 van het zijhek 

C:  Hoogte 2 van het zijhek 

D:  Breedte 1 van het zijhek 

E:  Afstand tussen de componenten binnen het zijhek 

F:  Afstand tussen de gedeelde zijhekken 

G:  Afstand tussen het ligvlak en de bovenrand van het zijhek  

H:  Hoogte van de bovenrand van het zijhek boven de matras zonder compressie 

I:  Dikte van de matras van het beoogde gebruik 

J:  Breedte 2 van het zijhek 

K:  De kleinste afmeting tussen zijhek en ligvlak (of het paneel, indien beschikbaar) 

L:  Afstand tussen het voetdeel en het zijhek 

Artikelnummers 

Aanduiding       Art.nr. 

Afbeelding 1: Doorlopend zijhek, tweedelig 

 houten zijhekken (set)      91703 

 

Afbeelding 2: Houten zijhek telescopisch, één spijl in het midden 

 houten zijhekken (set)      91868 

 

Afbeelding 3: houten zijhek telescopisch, dubbele spijl in het midden 

 houten zijhekken lang gedeeld     91704 

 houten zijhekken kort verdeeld (set)     91705 

Gevarenaanwijzing van Bock 
Bij gelijktijdig gebruik van elektrische apparaten kan dit vooral in de directe nabijheid van het 
bed, dat gereed is om in bedrijf te worden gesteld, leiden tot lichte elektromagnetische 
wisselwerkingen van deze elektronische apparaten, zoals ruis op de radio. Verhoog in 
dergelijke zeldzame gevallen de afstand tussen de apparaten, gebruik niet hetzelfde 
stopcontact of schakel het storende en of het gestoorde apparaat tijdelijk uit. 
Wanneer het bed niet volgens de doelbestemming van de elektrische, medische apparatuur 

wordt gebruikt, moeten eerst de functies van het bed d.m.v. de geïntegreerde blokkeerfunctie 

in de handbediening voor de duur van de toepassing worden gedeactiveerd. 
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3 Elektrische onderdelen 

3.1 Aandrijving 

De aandrijving bestaat uit een dubbele aandrijving, waarin zich twee afzonderlijke 
aandrijvingseenheden voor de elektrische aanpassing van de rugleuning en beensteun 
bevinden. De externe aansturing omvat een geschakelde voeding met een gelijkrichter 
waarin de ingangsspanning wordt omgezet in een lage spanning van 29 VDC-
gelijkstroom. De motoren en de handbediening werken op deze ongevaarlijke 
laagspanning. De kabels zijn dubbel geïsoleerd, en de stekker beschikt over een primaire 
zekering. 

De interne noodverlaging vindt d.m.v. een 9V-blokbatterij plaats. Bovendien zorgt een 
vermogensaanpassing voor constante functiesnelheid. De veiligheidsprestaties komen 
daarmee overeen met beschermingsklasse II en vochtigheidsbescherming van de 
beveiligingsgraad IPX4. 

De maximale inschakelduur staat op het bed aangegeven (typeplaatje). Bijvoorbeeld 
10% (2 min. AAN / 18 min. UIT) betekent dat elke elektrische aanpassing max. 2 min. in 
18 min. mag worden bediend (beveiliging tegen oververhitting). 

Als de maximale aanpassingstijd van twee minuten bijvoorbeeld door voortdurend met 
de handbediening te spelen, wordt overschreden en het oververhitting van de 
servomotoren veroorzaakt, ontkoppelt de thermische zekering onmiddellijk de voeding 
volledig van het bed. Na een afkoelingsperiode van ongeveer een uur, wordt de voeding 
weer automatisch hersteld. 

3.2 Blokkeerinrichting voor alle functies 

De serie-handbediening is uitgerust met een geïntegreerde blokkeerinrichting, waarmee 
het verplegend personeel d.m.v. een sleutel de bediening van de handschakelaar 
volledig kan blokkeren.  

3.3 Aandrijving voor niveau-aanpassing 

De niveauaanpassing van het hefframe d.m.v. een geïntegreerde gelijkstroomomvormer 
waarvan het aanpassingsgebied wordt bepaald d.m.v. een geïntegreerde eindschakelaar. 
De aandrijving voor de hoogteaanpassing is d.m.v. een opgerolde kabel met de 
bedieningskast verbonden. 

3.4 De afsluitbare handbediening, enkele fout-bescherming 

D.m.v. de ergonomische gevormde handbediening kunnen de basisfuncties per 
vingerdruk via de zes extra grote, gebruiksvriendelijke bedieningsknoppen worden 
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gestuurd. De afzonderlijke bedieningstoetsen zijn met de bijbehorende symbolen 
gekenschetst. De servomotoren draaien zolang de overeenkomende toets wordt 
ingedrukt. Een opgerolde kabel biedt de nodige bewegingsvrijheid tijdens het bedienen.  

De achterwaarts gemonteerde ophanginrichting is 90° draaibaar aan beide zijden. De 
straal komt precies overeen met de straal van de zijhekken en van de optrekstang, zodat 
geen wiebelige spelingsruimte is. Vooral bij de reiniging en de verpleging kan de 
mogelijke storende stand van de handbediening worden voorkomen door simpelweg te 
draaien of aan een bepaald punt van het bed aan te brengen.  
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*afhankelijk van het model beschikbaaar 

** De comfortzitpositie gaat alleen maar omhoog. Alle liggende stands moeten apart worden verlaagd. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Rugleuning omhoog 

 
 rugleuning omlaag 

 
 Onderbeengedeelte omhoog 

 
 Onderbeengedeelte omlaag 

  
Autocontour omhoog 

  
Autocontour omlaag 

  
Ligvlak omhoog 

  
Ligvlak omlaag 

  
Hoofd omlaag, voeten omhoog (anti-
Trendelenburg) 

  
Ligging voeteneind omhoog, hoofd naar beneden 
(Trendelenburg) 

  
Comfortzitpositie omhoog ** 

  
Vrijgave verlagingsfunctie 

 
 Reset 

 
 Verlichting aan/uit 

Gevarenaanwijzing van Bock 
De maximale inschakelduur van 2 minuten mag niet worden overschreden. Er moet een 
aansluitende pauze met een duur van minstens 18 minuten strikt in acht worden genomen. 

 

Gevarenaanwijzing van Bock 
Er mogen geen aandrijvingscomponenten worden geopend!  
Het oplossen van problemen of het vervangen van individuele elektrische onderdelen mag 
uitsluitend door specifiek bevoegd, deskundig personeel worden uitgevoerd.  
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De handbediening is voorzien van een geïntegreerde blokkeerinrichting, die d.m.v. de 
bijbehorende sleutel kan worden geactiveerd en gedeactiveerd. Om de elektrische 
functie te vergrendelen, de sleutel in het aan de achterkant gelegen beschermslot 
steken en met een overeenkomstige draai van de sleutel de vergrendelfunctie in- of 
uitschakelen. 
 
 
Schakelaarstand 1:  Trendelenburg en verlagingsfuncties geblokkeerd 
 
Schakelaarstand 2:  Alle functies zijn geblokkeerd 
 
Schakelaarstand 3+4: Alle functies uitvoerbaar 
 
 
 
 
 

3.5 Let op: Elektrische aandrijving 

De elektrische verpleeg- en revalidatiebedden worden door Hermann Bock 
gezondheidsbedden genoemd omdat zij met hun verschillende functies het 
genezingsproces van de zorgbehoevende persoon wezenlijk mentaal en fysiek 
ondersteunen en tegelijkertijd pijn verlichten. Omdat medische hulpmiddelen elektrisch 
bedienbare bedden van speciale aandacht nodig hebben in de vorm van constante 
veiligheidscontroles. Deze omvatten de veilige en correcte omgang met het bed, de 
dagelijkse inspectie van elektrische apparatuur en het naar behoren onderhouden en 
reinigen. 

Om schade aan de snoeren te voorkomen, moeten de kabels buiten het gebied, waar 
beschadigingen kunnen optreden, om worden gelegd. Ook lichamelijk contact moet 
worden voorkomen bij onderdelen met hoeken. Aanwijzingen over hoe kabels op de 
juiste manier aan te brengen worden gegeven in hoofdstuk 7.7. Om het risico van letsel 
door elektrische schokken te voorkomen, moet de mogelijkheden voor contact met te 
hoge spanning worden uitgesloten. Deze omstandigheden doen zich vooral voor als de 
voedingskabel is beschadigd, er niet-toegestane, excessieve lekstromen aanwezig zijn, of 
als er vloeistof in het motorhuis is gekomen door bijvoorbeeld onoordeelkundige 
reiniging. Door deze schade kan er een storing van de besturing optreden en daardoor 
ongewenste bewegingen van de afzonderlijke bedcomponenten leiden, hetgeen een 
verhoogd risico op verwonding van de zowel de zorgbehoevende als de gebruiker met 
zich meebrengt. 
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4 De aandrijving  

4.1 De 24 Volt-aandrijving 

De Hermann Bock GmbH rust gezondheidsbedden uit met verschillende 
aandrijvingssystemen van de firma Limoss. 

4.2 De aandrijvingssystemen 

De dubbele aandrijving en de lineaire aandrijving bestaat uit vier hoofdonderdelen. 

– Behuizing 

– Motor 

– Transmissie 

– Spindel met moer 

Het behuizingsprincipe van de dubbele aandrijving en de lineaire aandrijving garandeert 
de duurzame functionaliteit van alle aandrijvingscomponenten. Het speciale 
constructieprincipe is gebaseerd op twee robuuste behuizingsdelen. De gepatenteerde 
installatie van het behuizingsinterieur biedt d.m.v. een gedetailleerde interne structuur 
een essentiële voorwaarde voor de toegesneden opname van de aandrijvingstechniek. 
Er worden geen kant-en-klare-modules gebruikt. Bijzonder eenvoudige 
montage/demontage en handige inbouwruimte voor de noodverlagingsbatterij en 
regelelektronica d.m.v. de robuuste zijschuiver kenmerken de behuizing van de dubbele 
aandrijving. De aandrijving beschikt zowel over een primaire zekering in de stekker als 
een noodverlaging.  
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4.3 De extern geschakelde voeding SMPS 

De SMPS-voorschakelapparatuur (Switch-Mode Power Supply) is een elektronische 
transformator, die bij belasting nauwelijks warmer wordt en een elektronische 
prestatiebewaking heeft ingebouwd. Dit resulteert in een constante spanning aan de 
belastinglimiet (geen snelheidsverlies) en een hoge bescherming tegen overbelasting. De 
externe transformator zorgt voor veiligheid vanaf het stopcontact, omdat deze daar de 
netspanning direct in de 29-V-lage spanning omzet waarmee het bed wordt bediend. 
Deze wordt d.m.v. een stekkerverbinding met de voedingskabel verbonden, dus kan 
deze indien defect afzonderlijk worden vervangen.  

De voorschakelapparatuur voldoet aan de komende Europese richtlijnen voor 
elektrische huishoudelijke apparaten en heeft daarom zelfs in standby-modus een laag 
stroomverbruik van max. 0,5 watt en is met een variabele ingangsspanning van 100 V tot 
264 V internationaal inzetbaar. Elektromagnetische wisselvelden zijn op de SMPS-
voeding niet meetbaar en werkt in bedrijf (door de zeer kleine gelijkspanning) zelfs lager 
dan bij netvrijschakelingen. 

 

De extern geschakelde voeding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gevarenaanwijzing van Bock 
Er mogen geen aandrijvingscomponenten worden geopend!  
Het oplossen van problemen of het vervangen van individuele elektrische onderdelen mag 
uitsluitend door specifiek bevoegd, deskundig personeel worden uitgevoerd.  

Goede tip van Bock 
De 9-volt-batterijen in de besturing moeten jaarlijks worden getest op hun vermogen om te 
functioneren en indien nodig worden vervangen. Bovendien dienen er periodiek visuele 
inspecties te worden uitgevoerd. 
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5 Installatie en bediening  

5.1 Technische gegevens  

Technische gegevens   practico alu 25/80 

Ligvlakmaat: cm    90 x 200   

Buitenmaat: cm    101,5 x 208,5  

Buitenmaat houten eindstuk type 20: cm 101,5 x 210 

Veilige werkdruk: kg   220 

max. Personengewicht: kg   185 

Hoogteaanpassing: cm   25 - 81 

max. Instelbare horizontale hoek:    

 – rugleuning  70 °   

 - Onderbeengedeelte  20 °   

 - Trendelenburg-positie   15 °  

Zijhoogte met lattenbodem: cm   39,5 

Zijhekhoogte met ripolux® neo: cm   35 

Keuzemogelijkheden zijhekken:   

 - Doorlopend houten zijhek • 

Motorische aandrijving: cm   > 15 

Geluidsniveau: dB (A)    < 65   

Gewichten: 

Totaal incl. doorlopend Houten zijhekken: kg   160 

Ligvlak: kg 50 

Onderstel: kg 53 

Houten eindstuk: kg 11 

Doorlopend zijhek: kg / set 12,5 

De telescopische houten zijhekken: kg / set 18 

Elektrische specificaties 

Motor 
 

Ingangsspanning: V 100-240 

    Frequentie: Hz 50/60 

    max. Energieverbruik: A 2,1 

Alle onderdelen en gegevens zijn onderhevig aan continue ontwikkeling en kunnen daarom 

afwijken van de vermelde informatie. 
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5.2 practico alu 25/80 

Een bed voor alle gevallen, technologie en comfort gecombineerd. Technisch tot in het 
detail doordacht: kan de practico alu 25/80 zonder gereedschap worden uitgebreid en 
aan de individuele patiënt worden aangepast. Dit is zeer eenvoudig: De volledig 
ergonomische, echte bedverlenging wordt in een handomdraai geplaatst. De zijhekken 
zijn voor alle lengtes voorzien. practico alu 25/80 biedt hulp- of zorgbehoevenden en 
mensen met een beperking een hoog niveau van ligcomfort en ondersteunt door het 
gebruiksgemak ervan tegelijkertijd de optimale zorg. 

– practico alu 25/80 is niet geschikt voor ziekenhuistoepassingen. 
– Als de practico 25/80 is uitgerust met open rollen, zijn die bedden geschikt voor 

het vervoer van patiënten. De bedden kunnen worden verplaatst als de patiënt 
erin ligt. Ter voorbereiding daarvan de wielen vergrendelen en het ligvlak naar 
de laagste horizontale stand brengen. De wielen loskoppelen en het bed 
verplaatsen. Na het vervoer de wielen vastzetten. Als het verpleegbed is 
uitgerust met wielbekleding, mag het bed uitsluitend worden verplaatst om de 
kamer van de patiënt schoon te kunnen maken of om bij de patiënt te kunnen 
komen. 

– practico alu 25/80 is geschikt voor zorgbehoevende personen vanaf 12 jaar met 
een lichaamslengte van 150 cm. 

– practico alu 25/80 kan onder bepaalde omstandigheden (indien nodig) voor 
medische doeleinden, samen met andere elektromedische apparaten (zoals 
afzuigapparatuur, ultrasone vernevelaars, voedingssystemen, anti-
decubitussystemen, zuurstofconcentratoren, enz.) worden gebruikt. In dit geval 
moeten alle bedfuncties voor de toepassingsduur d.m.v. de geïntegreerde 
blokkeerinrichting worden gedeactiveerd. 

1 rugleuning 

2 vast zitvlak 

3 bovenbeensteun 

4 onderbeensteun 
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Let op: Het bed is niet voorzien van speciale aansluitmogelijkheden voor 
potentiaalvereffening. Er mogen geen medische elektrische apparaten worden gebruikt 
die intravasculair of intracardiaal met de patiënt zijn verbonden. De exploitant van 
medische hulpmiddelen is ervoor verantwoordelijk dat de combinatie van apparaten aan 
de eisen van EN 60601-1:2006 voldoen. 
 
Speciale kenmerken 

practico alu 25/80 kan zonder gereedschap worden uitgebreid en aan de individuele 
patiënt worden aangepast. Dit is zeer eenvoudig: De volledig ergonomische, echte 
bedverlenging wordt in een handomdraai geplaatst. De zijhekken zijn voor alle lengtes 
voorzien.  
Het resultaat: Comfort alom!  

practico alu 25/80 is klaar voor gebruik 

Het bed van alle verpakkingen ontdoen en 
het onderstel op een vrijstaande vlakke 
ondergrond stellen. 

 

 

Zet het ligvlak op het onderstel. 

Let op hoofd- en voeteneinde. 

Op de foto ziet u links het onderstel van de 
centrale vergrendelingshendel. Bij het ligvlak 
is rechts het hoofdeinde. 

 

Plaats het ligvlak op het onderstel zodat er 
voldoende ruimte is om de kabel te 
monteren. 
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Toewijzing van de stekkerpennen op de 
ligvlakmotor: 

1. Voeteneinde onderstel 

2. Hoofdeinde onderstel 

3. niet gebruikt 

4. niet gebruikt 

5. Handbediening 

 

 

Sluit de kabels aan zoals aangegeven in de 
afbeelding. 

 

 

Schuif het ligvlak van het onderstel zo ver dat 
deze met de 4 meegeleverde schroeven en 
moeren kan worden gemonteerd. 

 

 

Als de opzetstukken voor de eindstukken zijn 
gedemonteerd, schroeft u ze met de 
meegeleverde zelftappende verzinkte 
kruiskopschroeven aan. 
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Als de opzetstukken voor de eindstukken op 
de binnenste buis zijn bevestigd, schuift u ze 
in de frameregel van het ligvlak en bevestigt 
u ze aan de onderkant. 

 

 

Bevestig de matrasbeugel met de 
meegeleverde paneelschroeven. 

 

 

Zet nu het onderstel hoog om verder te 
monteren. 

Druk op de centrale parkeerrem om 
onbedoelde verschuiving van het bed te 
voorkomen. 

 

 

Schroef de eindstukken op het ligvlak. 
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Voor telescopische zijhekken: 

 

Plaats de middelste spijl ongeveer in het 
midden van het ligvlakframe. 

 

 

Zet de zijhekstaven op de opzetstukken en 
schroef ze aan. 

 

 

De op de zijhekken aangegeven markering 
moet omlaag wijzen. 
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Centreer de middelste spijl aan de zijden en 
draai de schroeven aan de onderkant aan. 

 

Voor standaardzijhekken: 

Draai de schroeven van de invoeging aan het 
hoofdeinde en trek het een beetje uit. 

Zet nu de zijhekstaven op de opzetstukken en 
schroef ze aan. 

Wanneer alle de zijhekstaven zijn 
gemonteerd, schuift u het eindstuk weer 
terug en draait u de onderste schroef weer 
aan. 

 

 

 

 

 

Controleer nogmaals alle 

schroeven voordat het bed in 

gebruik wordt genomen. 
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Bedverlenging 

Verwijder de twee onderste schroeven 
van de eindstukbevestiging uit het 
voetdeel. 

 

Trek het voeteneindstuk ongeveer 220 
mm uit. 

 

 

Neem de voetbeugelverlenging 
(verkrijgbaar als accessoire) en verwijder 
zowel de twee aangesloten 
aluminiumdoppen als de twee in- en 
uitklapbare handschroeven.  

 

 

 

Gevarenaanwijzing van Bock 
Bedmodellen met wielbekleding zijn niet geschikt om patiënten te vervoeren. De bedden zijn 
uitsluitend bestemd om binnen de kamer van de patiënt te worden verplaatst, voor het 
reinigen of voor de toegang tot de patiënt. 
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Klem deze aan het uiteinde. 

Schuif het voeteneindstuk weer terug, 
zodat de frameregel en het opgeklemde 
deel vlak tegen elkaar aan liggen. 

Met de twee in- en uitklapbare 
handschroeven bevestigt u het eindstuk. 

 

Plaats de voetbeugelverlenging zoals op 
de afbeelding. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gevarenaanwijzing van Bock 
De motor voldoet aan bescherming tegen waterspetters IPX4. De kabels mag niet worden 
samengedrukt. Het aanpassen van de bewegende delen dient alleen voor het beoogde gebruik 
te worden aangewend. Hermann Bock GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 
ongeoorloofde technische 
wijzigingen. 

Gevarenaanwijzing van Bock 
U mag in geen geval zelf storingen in de elektrische apparatuur proberen op te lossen, dit is 
onder bepaalde omstandigheden levensgevaarlijk! Geef de opdracht aan ofwel de 
klantenservice van Hermann Bock GmbH of bevoegd elektrotechnisch deskundig personeel 
dat storingen oplost volgens de hierop van toepassing zijnde voorschriften van de VDV en 
veiligheidsvoorschriften. 
 
Voor elk hergebruik dient het bed te worden gereinigd en ontsmet. Tegelijkertijd moet er een 
visuele inspectie worden geïmplementeerd om op mechanische schade te controleren. Voor 
nauwkeurige details kunt u de veiligheidsrichtlijnen raadplegen. 



30 
 

5.3 Verplaatsing van locatie 

Als het bed naar een andere locatie worden verplaatst, dient u de volgende 
veiligheidsaanwijzingen te volgen: 

– De ligvlakken in de laagste stand zetten. 
– Trek voor het verplaatsende stekker uit het stopcontact en bevestig deze met 

de vering op de houten zijhekken, om de voedingskabel tegen vallen en 
overrijden te beschermen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de kabel 
niet over de grond sleept. 

– De stekker uit de 9-volt batterijblok trekken. 
– Bevestig de stekkermotor opnieuw als het bed weer in bedrijf wordt genomen. 
– Voordat de stekker weer wordt aangesloten, dient deze visueel op mechanische 

schade (knik- en knelpunten, geschaafde en blootliggende draden) te worden 
gecontroleerd. 

– De voedingskabels zo aanbrengen dat deze tijdens de bediening van het bed 
niet kunnen worden gesleept, overreden of door de bewegende delen van het 
bed kunnen worden beschadigd en sluit dan de stekker weer aan. 

5.4 Transport, opslag- en bedrijfsomstandigheden 

 Transport en opslag Bedrijf 

Temperatuur 0°C tot +40°C 10°C tot +40°C 

Relatieve vochtigheid 20% tot 80% 20% tot 70% 

Luchtdruk 800hPa tot 1060hPA 

5.5 Functionele aanwijzingen 

Om het bed op een locatie vast te zetten, moeten de remmen op de wielen van het 
onderstel worden geblokkeerd. Daartoe moet de grendelhefboom aan het onderstel 
met de voet omlaag worden verplaatst. 

De geïntegreerde zijhekken kunnen desgewenst zo hoog worden opgetrokken, dat ze 
worden vergrendeld. Bij het gebruik van verschillende matrasdiktes mag de minimale 
hoogte van 22 cm, gemeten vanaf de bovenrand van het zijhek boven de matras zonder 
compressie niet worden overschreden (daarboven kan een derde zijhek worden 
gebruikt). 

5.6 Verwijdering 

De individuele materiaalbestanddelen van kunststof, metaal en hout zijn recycleerbaar 
en kunnen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen worden gerecycled. Let 
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wel dat elektrisch aanpasbare verpleegbedden volgens de WEEE EU-richtlijn 2012/19/EG 
als bedrijfsmatig gebruikt elektronisch afval (b2b) dienen te worden beschouwd. Alle 
vervangen elektrische en elektronische componenten van het elektrische 
aanpassingssysteem dienen in overeenstemming met de eisen van de Duitse wet 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG in het kort) te worden 
behandeld en afgevoerd. 

5.7  Probleemoplossing 

Dit overzicht zal u aanwijzingen over wat niet goed werkt, welke functiestoringen u kunt 
evalueren en eenvoudig vast kunt stellen en welke storingen u beter aan deskundig 
personeel kunt overlaten. 

Storing Mogelijke oorzaken Oplossing 
Geen functie van de aandrijving 
op de handbediening 

Voedingskabel niet aangesloten Voedingskabel aansluiten 

  Stopcontact heeft geen spanning Stopcontact en de zekeringkast 
controleren 

  Stekker van de handbediening zit niet 
goed vast 

Stekkeraansluiting op de motor 
controleren 

  Handbediening of aandrijving defect Stel de exploitant of de 
klantendienst van de firma H. 
Bock op de hoogte. 

  Blokkeerinrichting of blokkeerkast in de 
handbediening activeren 

Blokkeerinrichting of 
blokkeerkast in de 
handbediening deactiveren 

Aandrijving stoppen bij 
indrukken van de toets na een 
korte doorlooptijd 

Er bevindt zich een obstakel in het 
aanpassingsgebied 

Obstakel verwijderen 

  De veilige werklast is overschreden Belasting verminderen 

Aandrijving stoppen langere 
aanpassingstijd 

Aanpassingstijd of veilige werklast 
overschreden en Polyswitch in de 
transformator van het stuurapparaat 
heeft op een verhoogde verwarming 
gereageerd 

Het aandrijfsysteem voldoende 
laten afkoelen, minstens één 
minuut wachttijd aanhouden 

Tegenovergestelde functies bij 
het bedienen van de 
handbediening 

Motorstekker intern vervangen Stel de exploitant of de 
klantendienst van de firma H. 
Bock op de hoogte. 

Afzonderlijke aandrijvingen 
lopen alleen in één richting 

Handschakelaar, aandrijving of 
stuurapparaat defect 

Stel de exploitant of de 
klantendienst van de firma H. 
Bock op de hoogte. 

Aandrijving stoppen en het bed 
staat in een hellingshoek 

Continue bediening van de 
aanpassingsfuncties 

Ligvlakken in de onderste of 
bovenste stand zetten en op 
deze wijze weer horizontaal 
afstemmen. Blokkeerinrichting 
in de handbediening activeren 
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6 Accessoires 

Om elk verpleegbed nog nauwkeuriger op de individuele behoeften van de 
zorgbehoevende persoon af te stemmen, biedt Hermann Bock GmbH praktische en 
mobiliteit bevorderende accessoires aan. De montage verloopt snel en gemakkelijk aan 
de reeds voorziene bevestigingspunten van het bed. Uiteraard komt elk element voor de 
extra uitrusting overeen met de bijzondere kwaliteit en veiligheidsnormen van Bock. 
Naast de standaardaccessoires als standaarduitrusting voor elk bed beschikken we over 
een uitgebreid aanbod van extra accessoires. Deze extra's zijn afhankelijk van het 
bedmodel en de speciale functies ervan en op de plaats van gebruik aangepast. Het scala 
omvat hier technische componenten en matrassen tot en met een bijzetbed. Door het 
brede keuze aan houten afwerking en kleurvarianten kunnen alle gezondheidsbedden 
naar believen harmonieus in de bestaande meubels worden geïntegreerd. 

6.1 Speciale maten 

Speciale maten maken bij Hermann Bock GmbH integraal onderdeel van het 
productieproces uit. Optimaal slaapcomfort voor zorgbehoevenden met een bepaalde 
lichaamsbouw kan alleen worden gerealiseerd door speciale uitvoeringen. Hermann 
Bock GmbH biedt met de uitvoeringen voor speciale maten de mogelijkheid om alle 
gezondheidsbedden individueel aan te passen aan de lichamelijke toestand van de 
zorgbehoevende. Vanaf een lichaamslengte van 190 cm adviseert Hermann Bock GmbH 
het gebruik van de geïntegreerde bedverlenging samen met de voetbeugelverlenging 
(zie onder Accessoires), waarmee het ligvlak kan worden verlengd tot maximaal 220 cm. 
Zo kunnen ook langere mensen comfortabel liggen met behoud van functionaliteit. 

 

 

 

 

 

 

 

Gevarenaanwijzing van Bock 
Bij het gebruik van accessoires aan het bed of het gebruik van medisch noodzakelijke 
apparaten, zoals IV-palen, heel dicht bij het bed moet er vooral voor worden gezorgd dat bij 
het aanpassen van de rugleuning en beensteunen geen plet- en knelplekken voor de 
zorgbehoevende ontstaan. 

Goede tip van Bock 
De service-hotline van Hermann Bock zal u graag adviseren over de voor uw bed optimale 
nachtrustoplossing. Hotline-nr.: 0180.5262500 (14 cent /min. vanaf een vaste lijn / tot 42 
cent/ min. vanaf het mobiele netwerk). 
Er is een uitgebreid programma met extra meubels om de diverse bedmodellen met een 
volledig interieur aan te vullen, waardoor zorg- en wooncomfort op een hele bijzondere 
manier worden gecombineerd. 
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7 Reiniging, verzorging en ontsmetting 

De afzonderlijke bedcomponenten bestaan uit hoogwaardige materialen. De 
oppervlakten van de stalen buizen zijn met een duurzame polyester-poederlaag bedekt. 
Het oppervlak van alle houten delen zijn tegen verontreinigende stoffen afgedicht. Alle 
bedcomponenten kunnen volgens de geldende hygiënische eisen in de verschillende 
gebruiksgebieden door veeg- en sproeiontsmetting probleemloos worden gereinigd en 
verzorgd. Door de volgende onderhoudsaanwijzingen te volgen, blijft de bruikbaarheid 
en optische toestand van uw gezondheidsbed lang behouden. 

7.1 Reiniging en verzorging 

Stalen buizen en gelakte metalen onderdelen: 
Voor het reinigen en onderhouden van deze oppervlakten gebruikt u een vochtige doek 
met een mild op de markt verkrijgbaar huishoudelijk schoonmaakmiddel.  

Houten, decoratieve en kunststofcomponenten:  
Geschikt zijn alle gebruikelijke meubilairreinigings- en onderhoudsproducten. Het 
schoonmaken van de kunststofcomponenten met een vochtige doek zonder 
schoonmaakmiddeltoevoegingen is over het algemeen voldoende. Voor het 
onderhouden van de kunststofoppervlakken moet een speciaal voor kunststof geschikt 
product worden gebruikt. 

Aandrijving: 
Om het binnendringen van vocht uit te sluiten, mag het motorhuis alleen lichtjes worden 
afgeveegd. 

Ondersteuningssystemen ripolux neo: 
Om de uit kunststof vervaardige lattenbodemcomponenten te reinigen, kunt u een licht 
vochtige doek zonder reinigingsmiddel gebruiken, of een product dat uitsluitend 
geschikt is voor kunststoffen. Bij hardnekkig vuil verwijdert u de 
lattenbodemcomponenten uit de draagcomponenten en de draagcomponenten uit het 
ligvlakframe. Gedemonteerde kunststofcomponenten kunnen voor eenvoudige reiniging 
met heet water worden besproeid of afgespoten. Om te ontsmetten kunnen de 
afzonderlijke delen met een geschikt middel voor kunststof worden bespoten. Door een 
beetje te schudden wordt het meeste vocht uit het kunststofoppervlak verwijderd, de 
rest droog binnen korte tijd. Na het drogen zonder residu de elementen weer 
aanbrengen. Als alternatief kunnen de afzonderlijke ligvlakcomponenten volledig van 
het frame worden verwijderd en gereinigd. 
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7.2 Ontsmetting 

Om het bed d.m.v. van afvegen te ontsmetten, zijn alle middelen in overeenstemming 
met EN 12720. Om de materiaalbestendigheid van de kunststofcomponenten, zoals de 
motorbehuizing, decoratieve componenten, ripolux en ripoplan te verkrijgen, mogen er 
alleen milde en zachte middelen worden gebruikt om te ontsmetten. Geconcentreerde 
zuren, aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen, hoge alcoholgehaltes, ethers, 
esters en ketonen tasten het materiaal aan en mogen daarom niet worden gebruikt. 

7.3 Gevaren voorkomen 

Om gevaren in verband met de reiniging en ontsmetting te voorkomen, raden wij u aan 
de volgende voorschriften aangaande de elektrische componenten van uw 
gezondheidsbed strikt te volgen. Als u dit niet doet, kan er risico op letsel ontstaan en 
ernstige schade aan de elektrische snoeren en de aandrijving worden toegebracht. 

1. Trek de stekker uit het stopcontact en positioneer het zodanig dat er geen 
contact kan zijn teveel water of reinigingsmiddelen. 

2. Test van de voorgeschreven plaatsing van alle stekkerverbindingen. 
3. Controleer de kabel en elektrische onderdelen op beschadigingen. Als er schade 

wordt aangetroffen, niet reinigen, maar eerst de tekortkomingen door de 
exploitant of door bevoegd, deskundig personeel laten vaststellen. 

4. Voorafgaand aan de ingebruikname van de stekker op eventueel resterende 
vocht testen en eventueel afdrogen of droogblazen. 

5. Als u vermoedt dat er vocht in de elektrische componenten is doorgedrongen, 
trekt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en niet meer op de voeding 
moet aansluiten. Het bed onmiddellijk buiten bedrijf nemen, overeenkomstig 
zichtbare kenmerken en de exploitant op de hoogte stellen. 

 

 

 

 

 

 

Gevarenaanwijzing van Bock 
Voor het reinigen mogen nooit schuurmiddelen of schuurdeeltjes bevattende 
schoonmaakmiddelen of schuursponsjes en RVS-reinigingsmiddelen worden gebruikt. 
Organische oplosmiddelen zoals gehalogeneerde/aromatische koolwaterstoffen en ketonen 
alsmede zure of bijtende reinigingsmiddelen zijn ook niet toestaan. 
In geen geval mag het bed met een waterslang of hogedrukreiniger worden afgespoten, 
omdat er vloeistof in de elektrische componenten kan komen en er als gevolg storingen 
en gevaren kunnen optreden. 

Gevarenaanwijzing van Bock 
Voor elk hergebruik dient het bed te worden gereinigd en ontsmet. Tegelijkertijd moet er een 
visuele inspectie worden uitgevoerd om te controleren of er geen mechanische 
beschadigingen zijn. 
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8 Richtlijnen en verklaring van de fabrikant 
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9 Conformiteitsverklaring 

Fabrikant:  Naam van het product/model 

Hermann Bock GmbH  
Nickelstraße 12 
33415 Verl 

 Ziekenhuisbed voor algemeen gebruik 

Classificatie:  Geselecteerde conformiteitsbeoordelingsprocedures:  

Medische hulpmiddelen klasse I,  
Regels 1 en 12 conform bijlage IX van de MDD 

 Bijlage VII van de MDD 

 

Hiermede verklaren wij dat de bovengenoemde producten voldoen aan de bepalingen van de Richtlijn 
93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. De gehele bijbehorende documentatie wordt bewaard in 
de bedrijfspanden van de fabrikant. 

          
Toegepaste normen: Geharmoniseerde normen, waarvoor het bewijs van 

overeenstemming kan worden geleverd: 

 
DIN EN 60601-1:2007 Medische elektrische apparaten - deel 1  

Algemene eisen voor de basisveiligheid en essentiële 
prestaties 

DIN EN 60601-1-2:2007 Medische elektrische apparaten - deel 1-2:  
Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties 
- secundaire norm: elektromagnetische compatibiliteit - 
vereisten en beproevingen 

DIN EN 60601-2-52:2010 Medische elektrische apparaten - deel 2-52:  
Bijzondere eisen voor de basisveiligheid met inbegrip van en 
essentiële van medische bedden 

DIN EN ISO 14971:2013 Toepassing van risicomanagement voor medische 
hulpmiddelen 

 
Verl, 26 februari 2014 
 

 

_____________________________   ________________________________ 

                     Klaus Bock     Dr. Stefan Kettelhoit 
              (Management)                          (Management) 
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10 Periodieke functionele testen met service  

Periodieke functionele testen moeten worden gebruikt om het hoogste niveau van 
veiligheid te handhaven en vormen daarom een belangrijke beschermingswaarborg. 
Medische hulpmiddelen moeten regelmatig worden gecontroleerd om de veiligheid in 
overeenstemming met de door de fabrikant gestelde termijnen en de algemeen erkende 
regels van de techniek periodiek veiligheidstechnisch worden gecontroleerd. De 
veiligheidstechnische, uit de dagelijkse praktijk voortvloeiende, beschermende 
maatregelen zijn onderworpen aan de verschillende eisen en gebruiksomstandigheden, 
dus ook de mogelijke tekenen van slijtage. Om gevaren veilig te voorkomen, is de 
constante en consequente toepassing van de tijdigheid van de periodieke functionele 
testen noodzakelijk. De fabrikant heeft geen invloed op in hoeverre de regels die door 
de exploitant van de elektrische bedden zijn voorgeschreven, worden nageleefd. Bock 
vergemakkelijkt de inachtneming van de nodige beschermingswaarborg met 
tijdbesparende service-prestaties.  

De implementatie van de controle, evaluatie en documentatie moet worden 
geïmplementeerd door of onder toezicht van deskundige personen, zoals 
elektromonteurs of speciaal hiertoe opgeleide personen, met de kennis van de relevante 
bepalingen en mogelijke gevolgen en gevaren kunnen herkennen.  

In het geval dat niemand aan de kant van de gebruiker voor de periodieke prestatietest 
geschikt is of wordt geïnstrueerd, biedt de Bock-service tegen een vergoeding aan de 
periodieke functionele testen over te nemen bij periodieke controle en inachtneming 
van de overeenkomende inspectie-intervallen.  

Hermann Bock GmbH schrijft als inspectie-interval voor, minstens eenmaal per jaar 
alsmede voor en na elk hergebruik van het bed een functionele test te implementeren.  

Om u te ondersteunen bij het implementeren van alle nodige veiligheidscontroles, stelt 
Hermann Bock GmbH de checklist voor de periodieke functionele test ter beschikking in 
de montage- en gebruiksaanwijzing. Kopieer de checklist als formulier voor uw 
functionele test. De checklist dient als bewijsprotocol voor de implementatie en moet 
zorgvuldig worden bewaard.  

De checklist voor periodieke functionele testen is ook beschikbaar voor download op het 
internet: www.bock.net.  

Let op:  

Bij ongeoorloofde technische wijzigingen aan het product vervalt de garantie. 
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Reguliere functionele testen               

volgens MpbedrijfV, BGV A3 en DIN EN 62353 (elektrische metingen)           
                    

Testmateriaal: 
O bed                    O plaatsingsframe                    O stuurapparaat, 
hoofdaandrijving 

Modelnaam                 

Serie- /inventarisnummer:                 

Locatie:                 

Verantwoordelijke:                 

                    

Visuele, mechanische en elektrische teststap   Testresultaat 

1. Is de algemene toestand van het bed in orde?       Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

2. Markeringen / typeplaatje op het bed en op de motoren aanwezig en leesbaar?   Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

3. Gebruiksaanwijzing / documentatie beschikbaar en goed bewaard?     Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

4. Mechanische constructie zonder gebreken, zonder gescheurde lasnaden?   Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

5. Zitten alle kunststofeindkappen en mechanische bevestigingsmiddelen (schroeven, enz.) 
goed vast en ontbreekt er niets? 

  Ja   Neen 

          

  Beschrijving van gebreken:                 

6. 
Lattenbodemhout, draagplaten en pluggen voor ripolux / -plannen zonder scheuren of 
breuken? 

  Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

7. Zit alles goed vast in de juiste stand van het lattenbodemhout / draagplaten?     Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

8. 
Zit alles goed vast en zijn de afzonderlijke lattenbodemcomponenten goed 
gepositioneerd? 

    Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

9. 
Drukbelasting van de afzonderlijke 
lattenbodemcomponenten? 

      Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

10. 
Zit alles goed vast en zijn er geen beschadingingen aan de hoofd- en 
voeteneindstukken? 

    Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

11. 
Aanpassingsgebied van het ligvlak en hefbereik zonder obstakels waar het bed staat 
opgesteld? 

  Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

12. Veilige roostermechanisme van onderbeengedeelte in elke stap, zelfs onder belasting?   Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

13. Zijn er geen scheuren, breuken of beschadingingen in de zijhekstaven?     Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

14. Zijn de bedhekstaven / -onderdelen goed bevestigd en zitten deze goed vast?     Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

15. Belastingstest van de zijhekken zonder vervorming?       Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

16. Lichte loop van het bedhek in de rails en zit deze er goed op bevestigd?     Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

17. Foutloze werking van het bedhek?         Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

18. Afstand tussen de bedhekstaven max. 12 cm?       Ja   Neen 
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  Beschrijving van gebreken:                 

19. Hoogte van het bedhek boven de matras minstens 22 cm?       Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

20. Bed-accessoires (optrekstang, handgreep, riemen, blokkeerkast enz.), geen tekenen van 
slijtage en met veilige bevestiging? 

  Ja   Neen 

          

  Beschrijving van gebreken:                 

21. Veilige remwerking, vergrendeling en vrije loop van de wielen?     Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

22. Zijn er geen krassen, deuken, knikken, poreuze delen of blootliggende draden op de 
voedingskabels, verbindingssnoeren en stekkers? 

  Ja   Neen 

          

  Beschrijving van gebreken:                 

23. Trekontlasting goed vastgeschroefd en foutloos werkend?     Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

24. Interne stekkers volledig ingebracht en met de trekontlasting verbonden?   Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

25. Netsnoer/ -stekker zonder beschadigingen?       Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

26. Correcte en veilige kabelimplementatie en kabelomleiding?     Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

27. Behuizingen van de motoren en de handschakeling dicht en zonder beschadingingen?   Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

28. Motor-druppelbescherming voor de modellen vóór 2001 beschikbaar?       Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

29. Motorhefsteunen foutloos zonder beschadingingen?       Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

30. Functionele test van de handschakelaar: foutloze werking van de knoppen?   Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

31. Functionele test van de handschakelaar-blokkeerinrichting: alles in orde?     Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

32. Functionele test van de batterij / blokbatterij: foutloze functie?     Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

33. 
Aardkabelweerstand: niet van toepassing, omdat er geen aardekabel beschikbaar is. 
(Beschermingsklasse II) 

  Ja   Neen 

  Beschrijving van gebreken:                 

34. Isolatieweerstand (AEEA) testspanning initiëren en de weerstand meten. Meetwaarde moet 
> 7 MΩ zijn: 

        

          

  Beschrijving van gebreken:                 

35. Lekstroom, maximale waarde (apparaat meer dan 200 V, beschermingsklasse II, type B,  
grenswaarde - 0,1 mA) 

  Ja   Neen 

          

  Beschrijving van gebreken:                 

36. Overschrijdt het gewicht voor patiënt, matras en accessoires aangaande de veilige werklast 
(zie technische gegevens)? 

  Ja   Neen 

          

  Beschrijving van gebreken:                 

                    

Algehele beoordeling van het bed: Bed in orde?         Ja   Neen 

                    

Opmerkingen:                 

                    

                    

                    

Plaats en datum:                 

Handtekening tester:                 

Volgende test:                 
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Onze VERKOOPPARTNERS 
Onze verkooppartners hechten net als ons veel waarde aan kwaliteit, innovatie en buitengewoon strenge 
normen die internationaal worden erkend. Wij kunnen net zo op onze partners vertrouwen als u op ons kunt 
vertrouwen. 
Let op dat scholing, levering van reserveonderdelen, reparaties, inspecties en overige diensten alleen door onze 
geautoriseerde medewerkers en onze verkooppartners kunnen worden gegarandeerd. Anders zijn alle garan-
tieaanspraken ongeldig. 
Een lijst van onze huidige verkooppartners vindt u op www.bock.net/kontakt/vertriebspartner 
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