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Gebruiksaanwijzingen 

Premium Head & Chin Straps   800-0369 

BEOOGD GEBRUIK 
Beoogd gebruik is om het hoofd van de patiënt te 
fixeren tijdens een operatie. 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. 

1. Plaats de patiënt in rugligging op de 
operatietafel/-stoel 

2. Na intubatie van de patiënt – terwijl u hoofd en nek van de patiënt 
ondersteunt – wordt de stoel omhoog gebracht om de patiënt in Fowler-
positie (zittend) te brengen 

3. Kogelgewricht losmaken - hoofdsteun om het hoofd van de patiënt 
afstellen (zorg dat oren vrij zijn) - draai kogelgewricht aan 

4. Terwijl u de kleppen van de hoofdsteun naast het hoofd van de patiënt 
vasthoud plaatst u de Forehead Strap over het voorhoofd zoals 
aangegeven. Bevestig stevig en plaats de strap niet over de wenkbrauwen 
van de patiënt. 

5. Plaats Chin Strap over het midden van de kin, bevestig de strap aan één kant van de hoofdsteun. Zorg 
dat het hoofd correct gepositioneerd is en bevestig het andere uiteinde van de strap aan de andere 
kant van de hoofdsteun. 

OPMERKING: Het hoofd moet stevig gepositioneerd zijn. Trek indien nodig de straps wat strakker 
aan. 

OVERZICHT VAN ONDERDEEL 
Premium Head and Chin Straps worden gebruikt om het hoofd van de patiënt stevig te fixeren tijdens een 
operatie. 

ALGEMENE SPECIFICATIES 
Afmetingen van hulpmiddel (maximum) 

• Lengte: 21”+/- 0,5” (53 cm +/- 1 cm) (Head strap)  

• Lengte: 22”+/- 0,5” (56 cm +/- 1 cm) (Chin strap)  

• Breedte: 2” +/- 0,5” (5 cm +/- 1 cm) (Head and Chin strap)  

• Gewicht van hulpmiddel: 0,066 lbs.  +/-  0,02 lbs. (0,03 kg +/- 0,009 kg) 

• Wordt bevestigd aan hoofdsteun van SchureMed Operatiestoelen 

• Installatie door één persoon 
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ALGEMENE INFORMATIE 

• Product gemaakt zonder gebruik van natuurlijk rubberlatex 

• 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 

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

 

VOOR GEBRUIK BIJ ÉÉN PATIËNT – Gooi weg na eenmalig gebruik 

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: 081001460F0012DP 

eIFU Taalversies 

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

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 

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

