Gebruikershandleiding
Douchebrancard & aankleedtafel

Belangrijk:
Lees deze instructies eerst goed door voordat u de tafel in gebruik neemt!

Datum ingebruikneming

Gebruiker

Naam

Adres

Manufactured by:
Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9
5061 JR Nederland
T (0031) 13 52 39 300
F (0031) 13 52 39 301
www.lopital.nl
info@lopital.nl
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Inleiding
De douchebrancard/aankleedtafel is een hulpmiddel voor het ergonomisch verantwoord
wassen onder stromend water en/of verzorgen van mensen met een slechte zitbalans.
De douchebrancard/aankleedtafel is gebruiksvriendelijk, onderhoudsvriendelijk, heeft
een fraai uiterlijk, is ruim in hoogte te bedienen en bovenal veilig voor de gebruiker
en de verzorger. Het wandgedeelte is elektrisch omhoog en omlaag te bewegen en is
multifunctioneel te gebruiken. Door deze, ruim in hoogte verstelbare douchebrancard/
aankleedtafel, op de ideale hoogte te positioneren kan een gemakkelijke overdracht
gerealiseerd worden vanuit andere hulpmiddelen zoals bedden, brancards, douche/
toilet- en rolstoelen.

Garantie
Wij, Lopital Nederland B.V., zijn trots dat u voor een kwaliteitshulpmiddel heeft gekozen.
Jarenlange ervaring in het ontwikkelen en produceren van bad-, toilet- en douchehulpmiddelen heeft Lopital Nederland B.V. tot toonaangevend bedrijf op dit gebied gemaakt. De
douchebrancard / aankleedtafel voldoet aan de CE-veiligheidsnormen. Deze normen zijn
conform de richtlijn medische hulpmiddelen van 14 juni 1993 no. 93/42 EEG. Op douchehulpmiddelen geeft Lopital Nederland B.V. een fabrieksgarantie van 2 jaar. Normale
slijtage en onoordeelkundig gebruik vallen niet onder de garantie. Lopital Nederland B.V. is
niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel door oneigenlijk gebruik van de douchebrancards.

Veiligheid
Zorg ervoor dat de douchebrancard/aankleedtafel geïnstalleerd wordt volgens de
bijgevoegde tekeningen en voorschriften. Laat de douchebrancard/aankleedtafel bij
voorkeur installeren door een erkend vakman. De douchebrancard kan alleen bevestigd
worden aan een muur van voldoende sterkte. In alle andere gevallen dient u een
versteviging van voldoende sterkte aan te brengen of met contraplaten de douchebrancard/
aankleedtafel aan de muur te bevestigen (alleen bij muren met voldoende dikte). Als
oplossing voor te zwakke muren kan Lopital Nederland B.V. ook een losse console leveren.
Deze wordt dan bevestigd tussen de vloer en het plafond.
Bij vragen en in geval van storingen dient u contact op te nemen met
Lopital Nederland B.V. E-mail: service@lopital.nl.
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Attentie: Bij het op- en neerklappen van de brancard en/of het zijhek het scharnierpunt ontwijken i.v.m. klemming van de vingers.

Kenmerken
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoog-laagwandgedeelte is universeel te gebruiken
Groot bereik: 60 cm
Laagste positie van ligvlak ca. 40 cm boven de vloer
Grote hefsnelheid
Moderne vormgeving
Lage geluidsproductie
Eenvoudig te reinigen door vlakke oppervlakten
Geen scherpe randen of uitstekende delen
Brancard is gemakkelijk op te klappen

Noodstop
• Onder de brancard/aankleedtafel is op
de controlbox een noodstop bevestigd.
• Druk de noodstop in bij een noodgeval
waarbij direct de stijgende of dalende
beweging gestopt moet worden.
• Nadat de noodstop is ingedrukt werkt
de hoog-laagbediening niet meer.
• Draai de noodstopknop een kwartslag
rechtsom, zodat deze weer ontgrendeld
wordt om zo de bediening te hervatten.

Activeren

Resetten

Opklappen van de douchebrancard/aankleedtafel
Wanneer de douchebrancard/aankleedtafel opgeklapt moet worden dient men
eerst het zijhek neer te klappen. Bij het neerklappen van de douchebrancard/
aankleedtafel dient men de douchebrancard/aankleedtafel naar voren te halen en het
zijhek op te klappen. Deze valt vanzelf in zijn vergrendeling.
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Bediening van het zijhek
2
• Als optie kan de douchebrancard/
3
aankleedtafel worden voorzien van een
zijhek.
• Het zijhek is uitgevoerd met een
hekbeveiliging, zodat de gebruiker niet
zelfstandig het zijhek kan lichten.
1
• Voordat het zijhek omlaaggeklapt kan
worden dient de hekbeveiliging ontgrendeld te worden.
• Ontgrendel de beveiliging door het uitstekende lipje (1) met één hand naar
2
3
buiten te trekken en met de andere
hand het zijhek in het midden op te
lichten.
• Draai het ontgrendelde hek naar
1
buiten.
• Met neergeklapte zijhekken kan de
verzorger in het midden tegen de
brancard/aankleedtafel leunen om de
gebruiker beter te kunnen verzorgen.
• Draai het zijhek weer naar boven om het zijhek op te klappen. Het hek vergrendelt zich
automatisch.
• 61002400/01: Zorg ervoor dat de hoekflappen naar binnen vallen, zodat ze niet
bekneld raken in de vergrendeling van het hek.

Waterafvoer
Via de afvoerslang wordt het water uit de douchebrancard naar een afvoer geleid. Leid de
afvoer naar een laag gelegen afvoerpunt.
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Accu verwisselen
•		Wanneer alle kaders op de display van de controlbox
zwart zijn is de accu volledig geladen.
• Zodra er een stekkersymbool verschijnt, dient de accu
gewisseld en opgeladen te worden.
• Om de accu te verwijderen dient met één hand de
pal (1) op de accu ontgrendeld te worden waarna de
accu naar wordt afgenomen (2).
• Voor het plaatsen van de volgeladen accu dient de
accu eerst tegen de behuizing van elektronica te
worden geplaatst om deze vervolgens in de houder te
klikken.

2

1

Opmerkingen: Zorg ervoor dat de brancard/aankleedtafel altijd klaar is voor gebruik door een
volgeladen reserve accu gereed te hebben.

Accu opladen
• Plaats de lege accu op de acculader.
• Een groene lamp geeft aan dat de acculader ingeschakeld is. Een oranje lamp geeft aan dat de accu
opgeladen wordt. De lamp gaat uit als de accu vol is.
• De geladen accu kan op de acculader blijven staan zonder dat er schade ontstaat.
• Om de accu te verwijderen dient met één hand de pal op de accu ontgrendeld te
worden terwijl met de andere hand de accu ondersteund wordt.
Opmerkingen: Gebruik alleen de accu’s die bij de brancard/aankleedtafel zijn
geleverd. Laad accu’s die niet gebruikt worden om het half jaar op om beschadiging te voorkomen. Door de accu op te laden voordat deze helemaal leeg is
wordt de levensduur verlengd.
Belangrijk!
Gebruik de acculader nooit in de badkamer of in een vochtige omgeving!
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Onderhoud
• De douchebrancard/aankleedtafel dient na ieder gebruik gereinigd te worden met
water en normale huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddel of
andere agressieve oplosmiddelen (zoals chloor).
• Als de brancard/aankleedtafel gedesinfecteerd moet worden adviseren wij u Neoquat
combi®. Gebruik hiervoor geen oplossing met alcohol.
• Verwijder overtollige zeepresten.
• Voor optimaal en efficiënt reinigen van de matras en het ligvlak kan de matras opgetild
en weggenomen worden (alleen 61002400/01).
• Maak de onderplaat waar de matras op ligt droog (alleen 61002400/01).
• Zorg ervoor dat de accu is opgeladen.
• Lopital Nederland B.V. adviseert om een jaarlijks onderhoudscontract af te sluiten voor
de douchebrancard/aankleedtafel.
• Onderhoud en reparatie alleen door geautoriseerd personeel uit te voeren.

Technische gegevens
Maximaal toelaatbare belasting:
Eigen gewicht:
62005005/10
		
65005015/20
		
61002400/01

135 kg
85 kg
75 kg
80 kg

Gegevens wandgedeelte
Wandframe
Hoog-laag profielen
Ophangpunten brancard
Schroefdelen
Kunststof afdekkap
Hefvermogen
Slaglengte
Snelheid

Staal electrolytisch verzinkt
RVS kokerprofiel
RVS, gepoedercoat
RVS
ABS
135 kg
600 mm
minimaal 14 mm/s bij maximale belasting

Gegevens aandrijving
Opgenomen vermogen
Aandrijving werkt met lage spanning
Beschermingsfactor
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120W
24VDC
IP 66

Installeren
Bepalen van de werkhoogte
De douchebrancard/aankleedtafel voorziet de verzorger van een ergonomisch optimaal
gebruik door een verstelbaarheid in hoogte van 60 cm. De minimale hoogte van het
ligvlak is 40cm vanaf de vloer, de maximale hoogte van het ligvlak is afhankelijk van de
hoogte van de badkamer. Maximale hoogte ligvlak brancard = hoogte badkamer (minimaal 230 cm) – 130 cm. Teken het gatenpatroon af op de muur volgens de bijgevoegde
installatietekening. Geadviseerd wordt om de onderste twee gaten op een hoogte van 77
cm af te tekenen vanaf de tegelvloer, waardoor er een werkhoogtebereik van het ligvlak
ontstaat van 40 - 50 cm tot 100 - 110 cm vanaf de tegelvloer.

Voorbereidingen t.b.v. plaatsing
• De wand waaraan de douchebrancard/aankleedtafel gemonteerd moet worden, dient
minimaal 2,3 m breed en 2,3 m hoog te zijn en vrij van obstakels.
• Teken op de badkamermuur een loodlijn, daar waar het midden van de douchebrancard/aankleedtafel moet komen. Houd minimaal 1,15 m aan beide zijden van deze lijn
vrij van obstakels.
• Boor de afgetekende gaten in de muur.

Monteren aan de wand
• Bevestig het wandframe met de voor deze wand geschikte bevestigingsmiddelen. Zorg
ervoor dat de kokers van het wandframe waterpas hangen.
• Indien u de 61002400/01 heeft besteld, monteer dan eerst het vaste zijhek aan de
zwarte platen van het wandframe.
• Monteer de douchebrancard/aankleedtafel aan het wandframe. Bevestig eerst de
gasveren en daarna de scharnierpunten.
• Monteer de afdekkap als laatste en controleer of de kap nergens tegen de
muur, plafond, vloer of plint aanloopt, kabels niet klem komen te zitten en of de
douchebrancard/aankleedtafel nergens een obstakel tegenkomt.
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Voor een douchebrancard moet in de (bad)kamer een afvoer van min. ø 40 mm
onder de brancard aanwezig zijn.

Buiten de badkamer te monteren:
Acculader met wandplaat in nabijheid van een
wandcontactdoos 230V (AC).

Installatietekening

Plafond
Min.1,2m obstakelvrij

225mm

225mm

40mm

Min.1,2m obstakelvrij

Midden van de brancard

785mm

Min. hoogte 2, 3m obstakelvrij

200mm

Muur

Muur

Min. 770mm

440mm

Max. = Plafondhoogte - 1530mm

Tegelvloer
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Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.nl
Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel 013 5239300, Fax 013 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl
Voor meer informatie bezoek ook onze website: www.lopital.be
Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
Tel (0032) 03/870.51.60, Fax (0032) 03/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be
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