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De Med-Klem infuuspaalklem is een eenvoudig te monteren hulpstuk dat de infuuspaal en het bed (of de rolstoel) aan elkaar 
koppelt gedurende het vervoer van de patiënt. De Med-Klem heeft 2 uiteinden met gelijke werking welke in een hoek van 90° 
ten opzichte van elkaar zijn gemonteerd. De infuuspaal rijdt mee met het bed en steunt met de wielen op de vloer. 
 
Gebruik: Voorbehouden aan daartoe geïnstrueerd personeel. 
Controleer de strip en gesp op beschadigingen voor ingebruikname. 
 

 

Losmaken strip:  
De Gesp bestaat uit een Hendel, Ontgrendel pal en Tandwiel.  
Klik de kleine ontgrendelpal in de gesp omhoog en druk de geribbelde 
strip licht naar beneden. Trek de strip rustig onder het tandwieltje door 
(zie foto ). 

Bevestigen strip:  
Bevestig de Med-Klem eerst aan de steun van het 
bed en dan aan de infuuspaal i.v.m. hoogte van de 
klem. 

1. Leg de geribbelde strip om de steun van het bed en 
duw de geribbelde strip in de opening onder de 
gesp. Let er hierbij op dat de gesp naar binnen toe is 
vastgezet. 

2. Duw de strip helemaal aan totdat deze niet verder 
kan.  

3. Duw de hendel omhoog om de strip nog vaster om 
de steun te bevestigen (tandwieltje pakt volgende 
ribbel in de strip).  

4. Herhaal deze actie enkele keren totdat de klem niet 
meer kan ronddraaien om de steun. 

Herhaal stap 1 t/m 4 bij de infuuspaal.  
 

Let goed op de juiste hoogte van de 
infuuspaalklem. Als deze scheef zit, kan 
dit de veilige fixatie beïnvloeden.  

  
 
Technische specificaties: 
Dit product wordt geleverd conform eisen voor producten klasse I van de Medische Richtlijn 93/42/EEC 1993. 

Onderdeel Materiaal 

Materiaal blok Kunststof 

Materiaal gesp Kunststof, aluminium en rvs 

Afmeting lxb  18x9 cm 

Gewicht  345 gram 

 
Reiningen/Desinfectie/Sterilisatie: 
De Med-Klem dient met een huishoudelijk product gereinigd te worden. Gebruik geen alcohol of sterk alcoholhoudende 
reinigingsmiddelen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die bedoeld zijn om vloeren schoon te maken. Het product niet 
onderdompelen, steriliseren of autoclaveren. 
 
Onderhoud of reparatie: 
Voor dit product is geen preventief onderhoud voorzien. Bij slijtage is vervanging van bepaalde onderdelen mogelijk (strip en 
gesp) en deze kunnen als reparatieset worden nabesteld bij Medicare onder artikelnummer 05000251. 
 
Garantie: 
Op het blok geldt een garantie van een jaar. De strip en gesp vallen niet onder garantie (zie onderhoud of reparatie). 
 
Belangrijk:  

• Controleer of dit product voldoet aan de product- en/of interne eisen voor ingebruikname. 

• Bij twijfel niet gebruiken en aanmelden voor inspectie bij de onderhoudsverantwoordelijke afdeling.  

• Elk ernstig voorval in verband met het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit. 
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