
Hill-Rom® 900 Accella™-bed
Vaardighedenchecklist

Naam medewerker: _____________________________________

Naam trainer: __________________________________________

Datum: _______________________________________________

Identificeer de volgende functies: Voltooid

1. Bedbediening die beschikbaar is voor de zorgverlener

2. Bedbediening die beschikbaar is voor de patiënt

3. Graphical Carefiver Interface (GCI) en de functies die hier worden beheerd

4. Hoekindicator van het hoofdeinde van het bed (meerdere)

5. Hoekindicator voor Trendelenburg/anti-Trendelenburg

6. Indicator voor de laagste stand

Eenvoudige gewichtsfunctionaliteit: Voltooid

1. Demonstreer hoe u de weegschaal op nul kunt zetten

2. Demonstreer hoe u een patiënt kunt wegen en de gegevens kunt opslaan

3. Demonstreer hoe u items kunt toevoegen en verwijderen zonder het weergegeven gewicht te beïnvloeden

4. Geef het gewicht op 100 gram nauwkeurig weer

Functionaliteit uit-bed-alarm: Voltooid

1. Demonstreer hoe u het uit-bed-alarm met 3 niveaus in- en uitschakelt

2. Demonstreer hoe u het alarm pauzeert en opnieuw activeert

Voer de volgende handelingen uit: Voltooid

1. Zet de bedhekken omhoog en omlaag

2. Zet het voetgedeelte omhoog en omlaag

3. Klap de bedverlenger in en uit*

4. Klap de linnenhouder in en uit*

5. Vergrendel en ontgrendel het voetpedaal

6. Demonstreer het gebruik van de neutrale, rem- en besturingsfuncties

7. Demonstreer de plaatsing van de infuuspaal en papegaai*

8. Wijs de kabelhouders aan en demonstreer het juiste gebruik hiervan*

9. Wijs de ophangpunten aan voor de catheter- en drainzakken

10. Demonstreer de vergrendeling en ontgrendeling van de bedhoogte, de rugsteun en het kniegedeelte

11. Demonstreer hoe het nachtlampje wordt aan- en uitgeschakeld*

12. Demonstreer de remindicator met geluidssignaal*

De apparatuur verschilt per bedmodel. Sommige kenmerken/functies 
zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw bed

* 



Het Hill Rom 900 Accella-bed is bedoeld voor intensieve, acute en ambulante zorgomgevingen en 
voor patiënten met een gewicht ≥ 40 kg, een lengte ≥ 146 cm en een BMI ≥ 17.
Medisch hulpmiddel (93/42/EEG): Klasse I
Weegsysteem (2014/31/EEG): Klasse III
Fabrikant: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët 56330 Pluvigner, Frankrijk
 
Dit medische hulpmiddel is een gereguleerd gezondheidsproduct dat op grond van deze regulering 
is voorzien van een CE-markering. Hill-Rom adviseert u de gedetailleerde instructies voor een veilig 
en correct gebruik die bij de medische hulpmiddelen worden geleverd zorgvuldig te lezen. Het 
personeel van de zorginstellingen is verantwoordelijk voor correct gebruik en onderhoud van deze 
medische hulpmiddelen.
 
Hill-Rom behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het 
ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Hill-Rom biedt, is de expliciete 
geschreven garantie die wordt verleend op de verkoop of verhuur van haar producten.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
Doc. Nr.: 5NL134803-01, 11 december 2017

Niet alle producten/opties zijn in alle landen beschikbaar. 
Voor meer informatie over onze producten en diensten kunt u contact 
opnemen met uw plaatselijke Hill-Rom-vertegenwoordiger of onze 
website bezoeken:

www.hill-rom.com

Hill-Rom is een toonaangevend bedrijf op het gebied van medische technologie 
met ongeveer 10.000 werknemers wereldwijd. Wij werken samen met 
zorgverleners in meer dan honderd landen en richten ons daarbij op oplossingen 
voor patiëntenzorg die de klinische en economische resultaten verbeteren op 
vijf kerngebieden: bevordering van mobiliteit, wondverzorging en preventie, 
bewaking en diagnosticering van patiënten, chirurgische veiligheid en 
efficiëntie, en respiratoire gezondheid. Wereldwijd werken de mensen, 
programma's en producten van Hill-Rom samen aan één missie:  
het verbeteren van de resultaten voor patiënten en hun zorgverleners.

Hill-Rom 900 Accella-bed – Vaardighedencontrolelijst

Activeer de noodhulpfuncties: Voltooid

1. Automatische CPR-handgreep – handenvrij in < 5 seconden

2. Elektrische CPR met één knop

3. Het hoofdeinde verwijderen

Neem de volgende patiëntmobilisatiefuncties door: Voltooid

1. Zet het bed hoger en lager

2. Demonstreer de voetbediening hoog-laag*

3. Heupindicator voor correcte patiëntpositionering

4. Zet de rugsteun en de kniegedeelten hoger en lager

5. Demonstreer hoe u het alarm dat aangeeft dat het bedhoofdeinde zich in een hoek van 30° of 45° bevindt 
activeert en deactiveert

6. Demonstreer de Trendelenburg/anti-Trendelenburg en keer terug naar de normale positie

7. Demonstreer de Boost-functie en het correcte gebruik hiervan

8. Demonstreer de EasyChair™-positie

9. Demonstreer de manier waarop u het bed in vlakke positie kunt brengen

10. Demonstreer de functie voor snel uit bed stappen

11. Demonstreer hoe de patiënt kan in en uit het bed kan stappen en de locatie van de handgrepen voor opstaan

De apparatuur verschilt per bedmodel. Sommige kenmerken/functies  
zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw bed

* 


