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Gebruiksaanwijzingen 

Nissen Straps   800-0055 

BEOOGD GEBRUIK 

Beoogd gebruik is om een veilig 

systeem te bieden om patiënten te 

positioneren in omgekeerde 

Trendelenburgligging. De beoogd 

gebruikers van dit product zijn medische 

beroepsbeoefenaars in ziekenhuizen en 

chirurgische klinieken. 

INSTRUCTIES 

Raak eerst vertrouwd met gebruik van dit hulpmiddel voor patiëntpositionering voor gebruik bij een 

patiënt. Oefen het gebruik altijd eerst met een verpleegkundige, arts of geschikte vrijwilliger voor klinisch 

gebruik. 

Bevestiging en Instellen 

 

1. Bevestig Simple Clamps (apart verkocht) aan zijstangen van tafel. Plaats de montagebeugels in de 
klemmen en vergrendel deze 

2. Wikkel de Nissen Straps om de benen van de patiënt zodat de kussentjes naar de binnenkanten van de 
dijbenen wijzen 

3. Bevestig klemmen van gespen aan de klemmen van de montagebeugels. Stel af door gespen op te tillen 
en banden aan te trekken. 

Verwijderingsinstructies 

1. Maak de banden los door de gespen om te tillen en de klemmen te verwijderen 

2. Maak de clamps los en verwijder de Nissen Straps door ze uit de clamps te tillen 

3. Verwijder de clamps van de zijstangen 
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ALGEMENE SPECIFICATIES 
Afmetingen van hulpmiddel (maximum) 

• Lengte: 48” +/- 0,5” (122 cm +/- 1 cm) 

• Breedte: 6” +/- 0,5” (15 cm +/- 1 cm) 

• Diepte: 2” +/- 0,5” (5 cm +/- 1 cm) 

• Gewicht van hulpmiddel: 3.5 +/-  0,5 lbs.  (1,5 +/- 0,22 kg) 

OVERZICHT VAN ONDERDEEL 
Nissen Straps zijn een hulpmiddel bij de operatietafel, die aan de zijkant van de operatietafel bevestigd 
worden met een bijbehorende clamp. 

Andere producten benodigd voor gebruik:  
(2) 800-0228  Simple Clamp (apart verkocht)  

US: 0,374” x 1,122” (9,5 mm x 28,5 mm) PN# 800-0228    
Denyer: 0,236” x 1,496” (6 mm x 38 mm) PN# 800-0228-DEN  
Europa: 0,394” x 0,984” (10 mm x 25 mm) PN# 800-0228-EU 
Eschmann (UK): 0,236” x 1,260” (6 mm x 32 mm) PN# 800-0228-UK 
Japan: 0,354” x 1,260” (9 mm x 32 mm) PN# 800-0228-JPN 
Zwitserland: 0,394” x 1,181” (10 mm x 30 mm) PN# 800-0228-SWISS 

ALGEMENE INFORMATIE 

• Product gemaakt zonder gebruik van natuurlijk rubberlatex 

• Dit hulpmiddel kan tot 600 lbs. (272 kg) proportioneel gewicht patiënt ondersteunen (lengte patiënt tot 
6'4" (193 cm), volgens 99% menselijk lichaam model) 

• Productgarantie dekt productiefouten voor een periode van 2 jaar 

• Indien beschadigd tijdens verzending, bel de Klantenservice op +1-888-724-8763 of +1-781-982-7000 
voor een retourzendingsautorisatie (Return Material Authorization number). Neem contact op met de 
Klantenservice voor vragen over de productgarantie. 

• Medisch hulpmiddel met CE-markering overeenkomstig de MDR (EU) 2017/745 

• Onderhoudsvrij product, controleer toestand van product voor ieder gebruik 

• Levensduur van product is 5 jaar bij normaal gebruik 

• Bewaar product tussen -4 °F en +86 °F (-20 °C en 30 °C) 

• Reinig met ontsmettingsmiddel van ziekenhuiskwaliteit 

• Pads conform aan Cal #117 

VERWIJDERING 

• Algemeen - Voorkom infectie door product te reinigen en desinfecteren voor verwijdering 

• Verpakkingsmateriaal - Voer het verpakkingsmateriaal af via huishoudelijk afval volgens landelijke 
voorschriften 

• SchureMed neemt gebruikte of afgedankte producten in ontvangst - of voer het product af volgens 
landelijke voorschriften 

 
WAARSCHUWINGEN BIJ GEBRUIK 

WAARSCHUWING! Maximale belasting mag niet hoger liggen dan de passende verhouding van een 

patiënt die 600 lbs. (272 kg) weegt. Zorg bij gebruik van operatietafels met een lage maximum capaciteit 

dat de accessoirestang niet overbelast raakt.  
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WAARSCHUWING! 

Gevaar bij verkeerd gebruik. Volg de Gebruiksaanwijzingen bij uw operatietafelsysteem nauwkeurig. 

 
WAARSCHUWING! 

Gebruik uitrusting niet indien versleten, beschadigd or als onderdelen ontbreken. 

  WAARSCHUWING! Dit hulpmiddel mag niet hergebruikt worden als er duidelijke tekenen 

zijn van beschadiging of functionele problemen. Neem contact op met de fabrikant voor het 

product opnieuw gebruikt wordt. 

REINIGINGSADVIES 

Volg de geldende richtlijnen van de Association of periOperative Registered Nurses Journal voor 

de juiste procedures voor reiniging en desinfectie. 

 

 
WAARSCHUWING! 

Volg de ARBO-richtlijnen voor door bloed overdraagbare pathogenen. Gebruik aanbevolen 

beschermende kleding, handschoenen, mondneusmaskers en oogbescherming tijdens reiniging van 

product. 

VOORZICHTIG 

Lees/volg nauwkeurig de instructies van de fabrikant wat betreft gebruik van schoonmaakmiddelen. 

Gebruik NOOIT schoonmaakmiddelen met fenolverbindingen. 

1. Verwijder zichtbare verontreiniging van het product met schoonmaakproducten voor eenmalig 

gebruik. Volg de geschikte afvalprocedures voor biologisch gevaarlijk (biohazard) afval. 

2. Schoonmaakmiddel royaal aanbrengen op gehele hulpstuk en vegen met een schone, pluisvrije doek 

totdat al het vocht en schoonmaakmiddel van het hulpstuk verwijderd zijn 

3. Laat het hulpstuk drogen 

KENNISGEVING GEBRUIKER 

Elk ernstig incident dat zich voordoet met betrekking tot dit hulpmiddel dient gemeld te worden aan de 

fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar gebruiker en/of patiënt gevestigd is. 

Basic UDI-DI: 081001460F0062E6 

eIFU Taalversies 

Download en print de Gebruiksaanwijzingen via http://www.schuremed.com/schuremed-eifu. 

 

 

http://www.schuremed.com/schuremed-eifu
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Symbolenlijst 

Symbool Titel Omschrijving symbool 

 Fabrikant Geeft de fabrikant van het medisch hulpmiddel aan. 

 

Gevolmachtigd 
Vertegenwoordiger in de 
Europese Gemeenschap 

Geeft de gevolmachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap aan. 

 Uiterste gebruiksdatum Geeft de datum aan waarna het medisch hulpmiddel niet meer gebruikt dient te worden. 

 Batch Code De code gebruikt door de fabrikant om de batch of de partij te identificeren. 

 Catalogus- of Artikelnummer 
Het catalogus- of artikelnummer door de fabrikant gebruikt om het medisch hulpmiddel te 
identificeren. 

 Serienummer Serienummer door de fabrikant gebruikt om een specifiek medisch hulpmiddel te identificeren. 

 

 Voorzichtig 
Geeft aan dat voorzichtigheid geboden is bij gebruik van het hulpmiddel of de bediening in de buurt 
van dit symbool, of om aan te geven dat de huidige situatie aandacht of actie van de bediener 
vereist om ongewenste consequenties te vermijden. 

 Medisch hulpmiddel Geeft aan dat dit artikel een medisch hulpmiddel is. 

 Uniek Identificatiekenmerk Een streepjescode dat unieke identificatiekenmerken bevat. 

 CE-Markering Europese Conformiteit. 

 Voor gebruik bij één patiënt Geeft aan dat dit artikel een medisch hulpmiddel is voor eenmalig gebruik bij één patiënt. 

 

  Fabrikant 

SchureMed (081001460) 

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA  

Gratis +1-888-724-8763  |  T +1-781-982-7000  |  Fax +1-781-982-7001  |  orders@schuremed.com 

 

 

Gevolmachtigde Vertegenwoordiger 

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Den Haag, Nederland 

 


