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Handleiding Escape-Sheet® Standard & Premium
Zet het bed in de laagste stand.
Leg de Escape-Sheet® op de bodem van het bed.
Zorg dat het label zichtbaar is (juiste zijde boven). Pijltjes geven de
juiste richting van het hoofd- en voeteneind aan.
Controleer of het label zichtbaar is en plaats de matras op de EscapeSheet®.
Let op: maximale afmeting matras ± 90x200cm.
Het bed kan nu opgemaakt worden volgens de regels van uw
organisatie.
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Maak de Escape-Sheet® vast aan de matras d.m.v. het aanbrengen
van de hoekbanden.
Laat de bewoner/patiënt zo plat mogelijk op de matras liggen (evt.
extra kussens verwijderen, armen van de persoon bij voorkeur onder
de dekens).
Breng dan de fixatiebanden (Standard) of body-flaps (Premium) aan
over de dekens.
Trek de fixatiebanden of body-flaps aan: echter op normale spanning,
dus niet te strak.
Breng de voetenband (model Premium) aan en trek aan.
De bewoner/patiënt is nu als het ware ingepakt.
Optie 1: indien men de patient met het voeteneinde eerst uit het bed
evacueert dient men dit in 45° te doen. 3 hoeken van de matras zullen
reeds de grond raken alvorens de matras volledig uit het bed valt.

Optie 2: indien men de patient met het hoofdeinde eerst uit het bed
evacueert, dient men dit haaks (90°) te doen. Hier draagt men het
hoofdeinde totdat het voeteneinde op de grond valt.
Let op: Escape-Sheet® niet als draagdoek gebruiken. Maximale
sleeplast is 250kg.
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Sleep de Escape-Sheet® door de gang naar een veilig compartiment.
Indien gewenst kunt u dit met 2 personen uitvoeren.
Door het voeteneinde iets hoger te tillen, wordt de glijweerstand
minder.

Het nemen van de bochten zal eenvoudiger worden indien u het
voeteneinde iets hoger tilt. Daarnaast kunt u gebruik maken van de
2de treksingel om in de bochten bij te sturen.
Let op: vloerbedekking kan de glijweerstand beïnvloeden.
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Op moment dat verticale evacuatie over de trap noodzakelijk is, wordt
geadviseerd om met 2 personen te werken om gewicht te verdelen.
Maak daarbij ook gebruik van de 2de treksingel.
Bij de trap loopt u gelijk achterwaarts door en trekt de bewoner/patiënt
in één beweging door op de trap.
Dit voorkomt een langdurig contact met de eerste rand van de trap.
Wanneer u de matras ter hoogte van uw heup laat rusten, kunt u de
afdaalsnelheid beter controleren.
De 2de helper kan d.m.v. de bovenste treksingel ondersteunen in de
afdaalsnelheid.
Controleer de Escape-Sheet® alvorens opbergen op eventuele
beschadigingen.
Indien noodzakelijk Escape-Sheet® wassen volgens
wasvoorschriften.
De Escape-Sheets droog en op kamertemperatuur bewaren.
LET OP:
De Escape-Sheet® mag alleen bediend worden door getrainde
personen.
Beschadigde Escape-Sheets dienen afgevoerd te worden.
Veranderingen aan het product mogen uitsluitend door de fabrikant
uitgevoerd worden.
Bewaar deze handleiding.

