
Gebruikshandleiding Escape-Mattress® 

Bariatric

1 Haal de Escape-Mattress® Bariatric uit de opbergtas en 

plaats deze op de grond.

2 Vouw de Escape-Mattress® Bariatric uit elkaar en zorg 

dat de kant met de veiligheidsriemen naar boven ligt.

3 Plaats de verstelbare hoofdsteun op de 2 daartoe 

bestemde klittenbandstroken aan de hoofdzijde van de 

matras.

Let op: de Escape-Mattress® niet gebruiken zonder 

hoofdsteun.

4 Klik de gespen van de riemen los en open de bodyflaps 

aan beide kanten.

4 Plaats de evacué(e) op de Escape-Mattress® Bariatric. 

Doe dit met voldoende hulpverleners. Zorg dat het hoofd 

op de hoofdsteun geplaatst wordt en fixeer het hoofd 

met de fixatiebanden.

6 Plaats de voeten van de evacué(e) in de voetenzak. 

7 Sla de body flaps over de evacué(e) en sluit de 

veiligheidsriemen. Zorg er altijd voor dat de armen van 

de evacué(e) zich onder de body flaps bevinden.

8 Steek de uiteinden van de veiligheidsriemen onder de 

gesloten riemen zodat deze niet loshangen.
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9 Evacueer de persoon. Hier zijn minimaal 4-6 personen 

voor nodig. Maak gebruik van de extra sleekoorden die 

aan het matras te haken zijn.Trek de evacué(e) in de 

richting van de trap, voeten eerst, gebruikmakend van 

de lange sleepbanden. Wanneer u het voeteneinde 

hoger tilt, wordt de wrijvingsweerstand en daarmee de 

krachtsinspanning, duidelijk geringer.

10 Om door bochten te manoeuvreren, kan het 

gemakkelijker zijn om:

• de dwarsbanden van de sleepbanden

te gebruiken 

• de handgrepen te gebruiken aan de zijkant van het 

matras.

11 Laat nu 2 personen aan het voeteneinde staan en laat 

hun nu de trap op stappen. Door het optillen van het 

voeteneinde kan men de eventuele draai naar de trap 

eenvoudiger maken (ook de draai op een bordes). Laat 

de personen die aan het voeteneinde staan, de matras 

tegen hun heup/bovenbeen steunen, zodat men een 

goede controle heeft over de snelheid van de afdaling. 

Tevens ontlast men de personen aan het hoofdeinde.

12 De andere 2 tot 4 personen nemen plaats aan het 

hoofdeinde. Hier kan men nu 2 extra sleepkoorden 

bevestigen. Hiermee kan men het gewicht van de 

evacué(e) beter onder controle houden.

13 Evacueer rustig de trap af. De personen aan het 

hoofdeinde moeten gelijk meelopen in de beweging. Op 

deze manier is het tevens mogelijk om rechtop te blijven 

lopen en hierdoor een goede lichaamshouding aan te 

nemen. 

14 Sleep de evacué(e) naar een veilige locatie/de 

verzamelplaats.

15 Maak de veiligheidsriemen en body flaps los en help de 

evacué(e) uit de Escape-Mattress® Bariatric.

16 Controleer de Escape-Mattress® Bariatric alvorens 

opbergen op eventuele beschadigingen.



17 Indien noodzakelijk, reinig met water en desinfecterende 

zeep.

18 Plaats de Escape-Mattress® Bariatric terug op de 

aangewezen plaats.

Let op: De Escape-Mattress® Bariatric mag alleen bediend 

worden door getrainde personen.

Maximale draaglast Escape-Mattress® Bariatric is 

300kg.

Een beschadigde Escape-Mattress® niet gebruiken.

Veranderingen aan het product mogen uitsluitend door 

de fabrikant uitgevoerd worden.

Bewaar deze handleiding.


