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1

Inleiding

1.1 Deze handleiding
Het doel van deze handleiding is, om zorgverleners de Bea te kunnen laten bedienen en onderhouden.
De handleiding gaat in op de volgende aspecten:
• Beschrijving van de delen van de Bea
• Beschrijving van de werking
• Stap-voor-stap til instructies
• Onderhoud van de Bea, door de zorgverlener uit te voeren
- procedures voor onderhoud
- procedures voor reparaties
- onderdelenlijst inclusief bestelnummers van alle onderdelen
• Quick Reference. Dit blad bevat een uiteenzetting van de belangrijkste veiligheidsvoorschriften en
aandachtspunten voor het bedienen van de Bea.

1.2

Gebruikte symbolen
Attentie punt

De fabrikant van het product

Leest eerst het handboek alvorens de opstahulp te bedienen

De Bea deluxe voldoet aan de Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen en heeft een CE keurmerk

1.3

Inhoud van de verpakking

De inhoud van de verpakking:
• Bea deluxe opstahulp
• Handboek
• Quick reference
Verwijder de verpakking en controleer de inhoud van de verpakking aan de hand van de paklijst.
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Inleiding
De Bea

De Bea deluxe is ontworpen om zorgvragers te verplaatsen die nog de mogelijkheid hebben zelfstandig te kunnen
gaan staan, maar moeilijk / niet meer kunnen lopen. Het gebruik is eenvoudig, maar vereist wel enige instructie.
Met deze opstahulp is de zorgverlener in staat de zorgvrager op veilige en efficiënte wijze te verplaatsen.
Dit handboek geeft een overzicht van de mogelijkheden van de Bea opsta- en transferhulpmiddel. De Bea is
geschikt om in natte ruimtes te gebruiken. Het is niet geschikt voor zorgvragers met een te laag bewustzijn.
Wanneer u twijfelt met betrekking tot het gebruik kunt u altijd contact opnemen met United Care.

De Bea kan worden gebruikt bij bijvoorbeeld de volgende transfers.
• Van en naar stoel / rolstoel.
• Van en naar toilet
• Van en naar een bed / brancard.
• Van en naar douche/bad-toiletstoel.

De te verwachten levensduur, bij normaal gebruik en onder normale omstandigheden, is 10 jaar (100.000
transfers) bij onderhoud volgens voorschrift.
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Inleiding

1.5

Aandachtspunten

1

• Zorg voor een schone en nette werkomgeving.
• Behandel de Bea opstahulp met zorg en houdt de lift netjes.
• Het werken met de opstahulp is alleen toegestaan door daartoe aantoonbaar bevoegde personen.
• De Bea is ontworpen om een zorgvrager bij voorkeur staand (eventueel zittend) te verplaatsen en mag als
zodanig ook alleen voor dit doel worden gebruikt. Elk ander gebruiksdoel is niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan de Bea te belasten met meer dan 160 kg, tenzij op de Bea anders is aangegeven.
• De opstahulp mag niet worden gebruikt op hellende vlakken met een hellingshoek van meer dan 5 graden.
• Controleer bij het aanrijden en het verrijden van de Bea altijd of de ruimte, waar de transfer plaatsvindt, vrij is
van obstakels.
• De Bea moet minimaal één keer per jaar worden gekeurd, door een daartoe aantoonbaar bevoegde instantie.
• Service en onderhoud aan de opstahulp is alleen toegestaan door daartoe aantoonbaar bevoegde personen.
• Gebruik alleen originele United Care onderdelen.
• Indien er vervormingen of beschadigingen zijn opgetreden aan de opstahulp door transport of foutief gebruik
o.i.d. dan mag deze niet meer worden gebruikt en dient retour te worden gezonden aan de leverancier.
• Het niet naleven van de onderhoudsvoorschriften kan de levensduur van de Bea verkorten.
• Zwembaden en andere chemische omgevingen behoren niet tot ‘normale’ omstandigheden en kunnen de
levensduur aanzienlijk verkorten.
• Een huur of demo Bea dient netjes en schoon te worden terug gestuurd. Ontbrekende en kapotte delen worden
in rekening gebracht.
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Beschrijving

2

Overzicht Bea

De volgende onderdelen worden in een eigen sectie
nader beschreven.
1
2
3
4
5
6

2.2

Zit schalen
Voetenplank
Poten spreider
Achterwiel geremd
Voorwiel
Scheensteun

Technische gegevens

Bea deluxe
Maximaal toelaatbaar gewicht 160 kg
Totale hoogte 113 cm
Totale breedte 70 cm
Draaicirkel
126 cm
Gewicht Bea
46kg
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Beschrijving

2

Zitschalen

De zitschalen van de Bea zijn van speciale zachte celrubber dat het zitcomfort verhoogt.
Het is een stroef materiaal dat erg gemakkelijk is schoon te houden.
De zitting is eenvoudig op te klappen.
1) Til de schaal iets op.
2) Draai de schaal omhoog.

2.4

Voetenplank

De voetenplank is van een harde soort celrubber en is hierdoor gemakkelijk schoon te houden. De voetenplank is
ook voorzien van een antislip laag.

2.5

Potenspreiding

De poten van de Bea zijn in breedte te verstellen. Het spreiden gebeurt door het voetpedaal naar beneden te
trappen. Wanneer je de poten naar binnen zet en het pedaal tot het eind door trapt zitten de poten vanzelf
geborgd.

2.6

Wielen

De Bea heeft vier zwenkwielen. Twee kleine ongeremde wielen aan de uiteinden van de poten twee grote geremde
wielen aan de achterzijde.
Het vanuit stilstand verrijden van de opstahulp kost het minste kracht als de wielen van het onderstel
in het verlengde van de rijrichting staan.
Om te zorgen dat de Bea op een bepaalde plaats blijft staan kunnen de grote achterwielen op de rem worden
gezet.

Wiel ongeremd

Rem bediend 1 2

2
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Gebruik

Ingebruikname

Controleer de Bea voor gebruik op de volgende punten:
• Staan de zitschalen in de omhoog gedraaide stand
• Is de voetenplank aanwezig
• Kunnen de wielen vrij bewegen.
Stel jezelf eerst op de hoogte of de zorgvrager voldoende sta functie en bewustzijn heeft om de Bea te gaan
gebruiken.
De Bea is klaar voor gebruik.
Zorg altijd voor een nette en schone werkomgeving.

3.2

Aanwijzingen voor gebruik

Stap 1
Stelt u zich vooraf altijd op de hoogte of een zorgvrager met de opstahulp mag en wil worden geholpen!
Rijd de Bea aan bij de zorgvrager in (rol)stoel, op bed of toilet. (zitschalen in de omhoog gedraaide stand)
Stap 2
Vraag zorgvrager de voeten op de voetsteun te plaatsen of help hierbij. Zet de Bea op de rem.
Stap 3
Vraag de zorgvrager te gaan staan door zich aan de bovenste of onderste stang op te trekken.
Stap 4
Draai de zitschalen naar beneden (zitstand) en controleer of deze in de vergrendeling vallen. (Alleen draaien, niet
oplichten)
Stap 5
Vraag de zorgvrager te gaan zitten.
Stap 6
Verrijd de zorgvrager naar (rol)stoel, toilet of bed.
Stap 7
Vraag de zorgvrager te gaan staan (zie stap 3 en 4). Licht de zitschalen iets op en draai deze naar boven.
Stap 8
Rijd de zorgvrager zo dicht mogelijk bij (rol)stoel, toilet of bed.
Stap 9
Zet de Bea op de rem.
Stap 10
Vraag de zorgvrager te gaan zitten.
Stap 11
Haal de Bea van de rem en rijd deze weg.
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Onderhoud

Planning van onderhoud

De Bea is zo geconstrueerd dat onderhoud tot een minimum beperkt kan blijven.
Aangeraden wordt om de volgende onderhoudsplanning aan te houden:
Dagelijks en Wekelijks onderhoud kan door de gebruikers van de Bea gedaan worden.
Het ½ Jaarlijks onderhoud door de technische dienst.
De Jaarlijkse inspectie en eventuele reparatie ervan door United Care middels de zogenaamde Periodieke
inspectie Overeenkomst (PIO).

Neem bij twijfel over de conditie van de Bea altijd contact op met de Technische Dienst of United Care.

4.2

Dagelijks onderhoud

Controleer of er geen zichtbare schade is en of de wielen gemakkelijk draaien.

4.3

Wekelijks onderhoud

Het is aan te raden de Bea wekelijks schoon te maken. Maak de Bea schoon met huishoud schoonmaakmiddel en
een goed uitgeknepen vochtige doek.
Controleer of alle beweegbare delen gemakkelijk bewegen, zonder hinderlijke bijgeluiden.
Controleer de leesbaarheid van de serienummer sticker, de aanwezigheid van een handboek, quick reference kaart
en logboek.

4.4

½ Jaarlijks onderhoud

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het onderhoud dat de technische dienst elke half jaar aan de Bea kan
uitvoeren.
Controleer de bevestiging van de voetenplank.
Schade aan kunststof delen controleren.
Wielen controleren of ze gemakkelijk draaien en of de rem goed werkt.
Controleer of alle wielen de grond raken.
Alle bevestigingen dienen goed aangedraaid te zijn.
Controleer de Bea op vervormingen.
Controleer ook eventuele scheuren in de lak, dit kan het gevolg zijn van eventuele vervormingen.
Reinig wanneer nodig de delen grondig.

Wanneer de Bea niet voldoet aan één of meer van de bovengenoemde punten dient deze buiten werking
te worden gesteld en moet contact worden opgenomen met United Care.
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Onderhoud

4

Jaarlijks inspectie en onderhoud

Eén keer per jaar moet de Bea volgens de NEN gekeurd worden. Dit dient te worden gedaan
door United Care of door een ander daartoe bevoegde instantie. United Care biedt u de
mogelijkheid om uw Bea eenmaal per jaar grondig te laten inspecteren, middels de
Periodieke Inspectie Overeenkomst.
De eerst volgende inspectiedatum staat op de service controlesticker (zie figuur hiernaast).
Deze sticker zit altijd op de Bea, nabij de serienummer plaat. Voor meer informatie hierover
kunt u telefonisch contact met United Care opnemen.
De service controle sticker geeft aan op welke datum de volgende Periodieke Inspectie aan de Bea moet worden
uitgevoerd.

4.6

Verwijdering onderdelen

Alle onderdelen die vervangen of verwijdert worden en dus weggegooid worden, kunnen terug
worden gestuurd naar United Care. Ook is het mogelijk deze onderdelen aan de monteur aan te
bieden voor vernietiging. Wij zullen ervoor zorgen dat alle onderdelen op een milieuvriendelijke
wijze worden verwerkt.
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nr
1
2
3
4
5
6
7

4

Onderhoud

Onderdelenlijst

naam
Zitschaal R
Zitschaal L
Zittingsteun R (incl. pen)
Zittingsteun R compleet - service
Zitting steun L (incl. pen)
Zittingsteun L compleet - service
Bevestigingsbus

Ref1015 - 4

art.nr.
13100590
13100580
13300151
13400100
13300161
13400110
13200870

nr
8
9
10
11
12
13

*

naam
Draaipen zitting
As zittingsteun
Glijplaat (kunststof)
Kniesteun plaat
Kniesteun rubber
Scheensteun
Schroefdraadborgmiddel

Handboek

art.nr.
13200901
13200880
13200890
13200910
20100281
13100570
11101110
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nr
14
15
16
17
18
19

12

4

Onderhoud

Onderdelenlijst

naam
Voetenplank rubber
Zwenkwiel Ø75 wit
Zwenkwiel Ø100 wit geremd
Voetpedaal compleet
Pedaal rubber
Pedaal afdekplaat

Handboek

Bea deluxe

art.nr.
13100560
22100171
22100180
13400120
19103440
13200841

nr
20
21
22
23
24

*

naam
Trekstang M8-M10
Kogelgewricht M10
Zwenkgaffel
Drukstift
Zeskantmoer smal
Schroefdraadborgmiddel

art.nr.
13200860
11100140
13100620
13100630
17104320
11101110
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Appendix

Garantiebepalingen

United Care Products geeft 1 jaar garantie op de Bea. United Care Products geeft geen garantie op onderdelen die
gevoelig zijn voor slijtage of onzorgvuldig gebruik (zoals wielen).
Verder is de garantie niet van toepassing op schade of gebreken welke aan de Bea kunnen ontstaan door verkeerd
of onoordeelkundig gebruik en reparaties door derden. De beoordeling hiervan ligt bij United Care Products of bij
een door United Care Products aan te wijzen vertegenwoordiger.
United Care Products behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het product aan te brengen in afwijking van
hetgeen in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Hiervoor is geen verantwoording verschuldigd.

5.2

Over United Care

Het uitvoeren van verplaatsingen in de gezondheidszorg vraagt van veel partijen grote inspanningen en met name
van zorgverleners een grote deskundigheid.
United Care is een bedrijf dat zich met diensten en producten richt op mensen die dagelijks betrokken zijn bij de
uitvoering van transfers. Daarbij is de mobiliteit van de zorgvrager het uitgangspunt: samen met zorgverleners en
zorgvragers wordt gewerkt aan oplossingen die de mobiliteit van de zorgvrager behouden en/of verbeteren. Door
aan te sluiten bij, en gebruik te maken van de bewegingsmogelijkheden van de zorgvrager wordt gestreefd naar
een optimale kwaliteit van zorg voor de zorgvrager en een verbetering van de kwaliteit van arbeid voor de
zorgverlener.
United Care levert daarvoor de volgende producten/diensten:
• Til liften
• Po- en douchestoelen
• Opstaliften
• Douchebrancards
• Bed liften
• Overige transfermiddelen
• Plafondliften
• Accessoires bij transfermiddelen
• Hoog-laag baden
• Training en advies
De visie, diensten en producten van United Care maken haar een uitstekende partner in de samenwerking met
zorgverleners en zorgvragers.

5.3

Contact

United Care Products BV
Bremenweg 5
9723 TC Groningen
Telefoon (050) 305 09 00
Fax (050) 305 09 01
www.unitedcare.nl
info@unitedcare.nl
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Appendix

5.4

EG- Verklaring van overeenstemming

Wij:

United Care Products BV
Bremenweg 5
9723 TC Groningen
Nederland

Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat:
“BEA deluxe” opstahulp
waarop deze verklaring betrekking heeft en welke valt onder klasse I van de Europese richtlijn medische
hulpmiddelen, en in overeenstemming is met de bepalingen van de volgende richtlijn:

Richtlijn 93/42/EEG

en in overeenstemming is met de volgende normen of andere normatieve documenten:

NEN-EN-ISO 14971
ISO 10535
NEN-EN-ISO 15223:2012
NEN-EN 12182:2012

Namens United Care Products BV,
Plaats en datum : Groningen, 17-december-2015
Naam en functie : Jan Stevenson, directeur
Handtekening
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