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Voorwoord
Harte l i jk  dank dat  u  hebt  gekozen voor  een 
wisseldruksysteem van het merk DRIVE MEDICAL. 

Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door voordat 
u het product in gebruik neemt. De handleiding bevat 
belangrijke veiligheidsinstructies en waardevolle tips 
voor een verantwoord gebruik en onderhoud van het 
wisseldruksysteem Med Aire DuoWave. Als u vragen hebt 
of meer informatie nodig hebt, kunt u zich richten tot uw 
DRIVE MEDICAL-leverancier die u het wisseldruksysteem 
heeft geleverd. 

Voor alle reparaties en enkele instellingen is een speciale 
technische opleiding nodig, zodat deze door de winkel in 
medische hulpmiddelen moeten worden uitgevoerd.

Inleiding

Het wisseldruksysteem Med Aire DuoWave van Drive 
Medical is een systeem dat speciaal is ontwikkeld 
voor decubituspreventie en -therapie tot en met 
decubitusgraad 3 volgens EPUAP. Dit systeem 
vervangt niet de aanwezige matras in uw bed, maar 
mag alleen worden gebruikt in combinatie met een 
standaardschuimmatras of in plaats daarvan een 
minstens 4 cm dikke schuimomderlaag. 

Een geïntegreerde schuimstofhoes dient voor het 
aanbrengen van een schuimonderlaag (optionele 
accessoire). 

De Med Aire DuoWave kan zowel in de wisseldrukmodus 
als in de statische modus worden gebruikt. 

Het systeem is geschikt voor patiënten van 36 tot 
maximaal 150 kg.

LET OP! De Med Aire DuoWave is geen vervanging voor 
een regelmatige positieverandering van de patiënt!

i Indicatie/contra-indicatie
Indicatie: 
•  Decubituspreventie bij een gemiddeld tot hoog risico
•  Drukverdeling en drukontlasting bij patiënten die niet 

of slechts gedeeltelijk mobiel zijn
•  Decubitustherapie tot en met graad 3 volgens EPUAP.

De statische zachte laag is geschikt voor: 
• Patiënten die een dynamische wisseldruk slechts 

tijdelijk of helemaal niet verdragen

Contra-indicatie: 
•  Bij een lichaamsgewicht van minder dan 36 kg of meer 

dan 150 kg.
•  Bij instabiele fracturen (in het bijzonder in de rug en in 

nek- en lendenwervels)
•  Bij neurologische aandoeningen waarbij geen 

dynamische wisseldruk mag worden uitgeoefend, 
mag alleen de statische zachte laag worden toegepast.

• Patiënten met pijn

Om onduidelijkheden ten aanzien van indicatie en 
contra-indicatie te vermijden, raden wij aan dat de 
behandelende arts wordt geconsulteerd.

Geleverd product

Controleer de inhoud van de verpakking op 
beschadigingen en volledigheid. Als een van de 
onderstaande onderdelen ontbreekt, kunt u contact 
opnemen met uw vakhandel.

1. Med Aire DuoWave-aggregaat

2.  Med Aire DuoWave-matrasbedekking  
(met aansluitslang)

3.  Ademend, waterafstotend en doorgestikt overtrek 
met geïntegreerde schuimstofhoes

4. Gebruiksaanwijzing

Verklaring van overeenstemming

DRIVE MEDICAL GMBH & Co.KG verklaart dat het 
wisseldruksysteem Med Aire DuoWave voldoet aan 
EG-richtlijn 93/42 voor medische producten, met 
inachtneming van de wijzigingsrichtlijn 2007/47/EG.

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Dit product voldoet aan de beschermingseisen 
die in de richtlijn van de raad voor harmonisatie 
van de wettelijke voorschriften van de lidstaten ten 
aanzien van elektromagnetische compatibiliteit 
(EMC, IEC 60601-1-2) zijn genoemd. Het valt echter 
niet volledig uit te sluiten, dat er onder bepaalde 
voorwaarden een wederzijdse storing onder elektrische 
apparaten optreedt, in het bijzonder bij gebruik van 
mobiele telefoons.  
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Veiligheidsinstructies

•  Houd de aggregaat uit de buurt van water en/of andere 
vloeistoffen.

•  Als er water of een andere vloeistof in het apparaat is 
binnengedrongen, koppelt u het apparaat onmiddellijk 
los van het stroomnet.

•  Voorkom dat het systeem in contact komt met open 
vuur of smeulende voorwerpen.

•  Bedien de aggregaat niet in de nabijheid van brandba-
re stoffen of chemicaliën => explosiegevaar!!!

•  De behuizing van de pomp mag alleen door 
geautoriseerde vakmensen worden geopend => 
gevaar voor elektrische schok!!!

•  Vermijd een zware belasting en/of beschadiging van 
de behuizing en/of de netkabel. 

•  Vermijd trekken aan, knikken van en rijden over de 
netkabel. 

•  Als de zekeringen van het apparaat defect zijn, moet 
u deze door een geautoriseerde vakhandel laten 
controleren.

•  Gebruik dit product uitsluitend voor het doel dat in de 
gebruiksaanwijzing is beschreven.

•  Gebruik het apparaat alleen met de beoogde spanning 
(230 V/50 Hz).

•  De aggregaat mag niet worden afgedekt => gevaar 
voor oververhitting!

•  Sluit alleen de daartoe bestemde matras aan op het 
apparaat.

•  Dit apparaat is volgens de voorschriften voor apparatuur 
van het type BF beveiligd tegen elektrische schokken! 
Dit is een product van beschermingsklasse I

•  Voorkom dat het systeem in contact komt met scherpe 
voorwerpen (messen, scharen, naalden, enz.).

•  Dit apparaat behoort niet te worden afgevoerd met het 
huisvuil. Informeer bij uw plaatselijke inzamelingsbedrijf 
voor meer informatie.

• Bij gebruik in combinatie met zijhekken op 
verstelbare bedden voor gehandicapten moet 
voldoende afstand in acht worden genomen tussen 
de bovenkant van het ondersteuningssysteem en 
het boveneinde van het bedhek. (220 mm volgens 
DIN 1970:2000). Indien nodig moeten geschikte 
zijhekverhogingen worden aangebracht ter 
bescherming van de patiënt.

Het systeem opstellen

De Med Aire DuoWave wordt op de aanwezige matras 
gelegd. In plaats daarvan kan ook een 4 of 5 cm 
hoge schuimonderlaag in de daarvoor bedoelde hoes 
worden geschoven. Er kan dan worden afgezien van de 
standaard- of verpleegbedmatras.

•  Haal het wisseldruksysteem Med Aire DuoWave uit de 
verpakking.

•  Controleer of de inhoud compleet is en of er niets is 
beschadigd.

•  Leg het wisseldruksysteem op de matras in het 
standaard- of verpleegbed. Het voeteneinde is 
gemarkeerd met 2 voeten. 

•  Bevestig het vervangingssysteem met de daarvoor 
bedoelde lussen aan de bewegende delen van de lat-
tenbodem, zodat de werking van het systeem en van 
de verstelbare lattenbodem niet worden gehinderd.

•  Breng de aggregaat met de daarvoor bestemde haak 
aan op het voeteneinde, op de vloer of op een hori-
zontaal oppervlak.

Zorg dat de aggregaat niet wordt afgedekt o.i.d. => 
gevaar voor oververhitting!!!

Verbind de aansluitslang 
vervolgens met de 
aggregaat. 

Let op! De aansluitslang moet hoorbaar vastklikken om 
te voorkomen dat deze per ongeluk van de aggregaat 
en de matras wordt losgetrokken. Voorkom dat de 
aansluitslang knikt of wordt verdraaid.

De Med Aire DuoWave is nu gereed voor gebruik.
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Gewichtsinstelling

Instelling gebruikersgewicht.

Zittend

Statisch

Instelling statische zachte laag

Alarmgeluid uit

Het geluidssignaal van het alarm wordt 
uitgeschakeld

Ingebruikname

Sluit de netstekker 
aan op een geschikte 
stroombron. 

Schakel de aggregaat 
in. De aan/uit-schakelaar 
bevindt zich aan de zijkant 
van het apparaat boven 
de netkabel. (Zie afb. 1)

De matras bevindt zich 
nu in de vulfase. Hierbij 
brandt het ledlampje 'Lage 
druk'. 

Stel het gewicht* van de patiënt (in liggende positie) 
in met de draaiknop* op het apparaat. Wanneer het 
ledlampje 'Lage druk' uit is en het ledlampje 'Normale 
druk' brandt, kan de patiënt op het systeem worden 
gelegd.

Wanneer een patiënt korte tijd in het bed moet zitten, 
moet de druk in de cellen worden verhoogd. Hierbij kunt 
u zich richten op de buitenste blauwe gewichtsinstelling*.

Let op! De Med Aire DuoWave is niet geschikt voor 
langdurig zitten!

*De aangegeven gewichtsinstelling vertegenwoordigt 
een richtwaarde en geeft niet de werkelijke druk in 
de luchtkamers weer 

Controle met de hand
Controleer na iedere druk- en positieverandering met de 
hand bij de billen/heupen of de druk correct is ingesteld. 
Bij de juiste instelling kunt u zonder problemen een hand 
tussen de patiënt en een ontluchte cel steken.

A A A A AB B B B B

Wisseldrukfunctie
Alle luchtkamers worden gelijkmatig in een verhouding 
van 1:1 van lucht voorzien en ontlucht. Een wisselcyclus 
omvat telkens beluchting en ontluchting van een 
luchtkamer en duurt ongeveer 10 minuten. De eerste drie 
luchtkamers ter hoogte van het hoofd blijven statisch. 

Statische functie

De Med Aire DuoWave beschikt standaard over een 
statische functie. 
Deze wordt ingeschakeld met de knop Statisch. Het 
ledlampje geeft aan, dat de statische functie actief is.
De luchtkamers blijven dan op dezelfde druk en zorgen 
voor een regelbare zachte ondergrond.
In de statische zachte modus mag de patiënt op het 
diepste punt (billen/heupen) tot ongeveer de helft van 
het bovenste cellensysteem (ca. 3-4 cm) in het systeem 
zakken. 
Opmerking: Controleer de druk met de hand (zie 
'Controle met de hand').

Luchtstroom

De Med Aire DuoWave bevat negen luchtstroomcellen. 
Deze groep luchtkamers heeft aan de rand een 
microperforatie en garandeert daardoor een actieve 
ventilatie van de Med Aire DuoWave.

CPR (cardiopulmonary resuscitation)

Voordat op het systeem een reanimatie kan/mag 
worden uitgevoerd, moet het systeem volledig worden 
ontlucht. 
Trek voor een snelle ontluchting de rode lus met het 

opschrift CPR aan het 
hoofdeinde omlaag 
(zie afbeelding). De lus 
bevindt zich aan dezelfde 
kant als het slangsysteem. 
De ventielen worden 
geopend en de lucht 
stroomt uit alle cellen. 

Als u het systeem weer van lucht wilt voorzien, sluit u 
het CPR-ventiel door het stevig aan te drukken en plakt 
u de lus met het opschrift CPR weer vast.

Functiebeschrijving

Liggend
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Overtrek

• Het overtrek kan met de hand worden gereinigd. 
Gebruik daarvoor een vochtige (niet natte) doek en 
een milde reinigingsoplossing.

• U kunt het overtrek met de ritssluiting losmaken en op 
max. 60°C wassen met een huishoudelijk wasmiddel.

• Droog het matrasovertrek niet in de droger.
Opmerking: Als de Med Aire DuoWave machinaal is 
gereinigd en gedesinfecteerd, is een gevalideerd en 
automatisch proces volgens RKI en/of VAH vereist.

Hergebruik/wisseling van patiënten

• Bij hergebruik/wisseling van patiënt moet de Med 
Aire DuoWave volgens een gevalideerd en door het 
Robert-Koch-Institut erkend proces worden gedes-
infecteerd en gereinigd.

• Neem bij de voorbereiding de wet voor medische 
producten, de richtlijnen voor voorbereiding 
van medische producten en de richtlijnen voor 
ziekenhuishygiëne en infectiepreventie van het 
Robert-Koch-Institut in acht.

Onderhoud, service en opslag

Onderhoud

Dit product valt in Duitsland onder de wet voor medische 
producten (MPG) en de verordening voor gebruikers 
van medische producten (MPBetreibV). In andere 
landen zijn de betreffende nationale voorschriften van 
toepassing.

Vóór ieder gebruik moet worden gecontroleerd of het 
product goed werkt en in goede staat verkeert.

De volgende punten moeten regelmatig worden 
gecontroleerd:

•  Controleer de netkabel en stekker op slijtage en 
beschadiging.

•  Controleer de behuizing van de aggregaat op 
beschadigingen.

•  Controleer of de luchttoevoer en ontluchting in 
ieder luchtkamercircuit worden afgewisseld. Deze 
afwisseling duurt ca. 10 minuten. 

•  Controleer alle slangen en aansluitingen op lekkage, 
knikken en breuken.

• Controleer alle ledlampjes, die bij de betreffende 
functie moeten branden.

Neem in geval van geconstateerde beschadigingen of 
defecten contact op met uw vakhandel.

Bij iedere visuele controle en reparatie moet de 
aggregaat worden losgekoppeld van het stroomnet.

Controles en evaluaties moeten volgens DIN EN 62353 
worden uitgevoerd en gedocumenteerd door erkende 
vakmensen.

Transportfunctie

Verwijder het slangsysteem van de aggregaat en sluit 
het onmiddellijk weer met de afdekking die eraan hangt. 
De matras bevindt zich dan in de transportmodus. Om 
weer naar de normale gebruiksstand te gaan, verwijdert 
u de afdekking op de aansluitslang, sluit u deze weer 
aan op de aggregaat en start u de aggregaat. 

Let op: Wanneer het systeem zich in de transport-
modus bevindt, mag er geen patiënt op liggen!

Stroomuitval

Als de stroom uitvalt, zet u het systeem in de transport-
modus. Zie 'Transportfunctie' voor meer informatie.

Alarmfunctie

Lage druk
Het ledlampje 'Lage druk' gaat branden wanneer 
de aggregaat te weinig druk in de cellen detecteert. 
Tegelijkertijd klinkt er een geluidssignaal. Zodra de 
ingestelde druk in de cellen weer wordt bereikt, gaat het 
lampje uit en wordt het geluidssignaal uitgeschakeld. 

Let op: Tijdens de vulfase brandt het ledlampje 'Lage 
druk'. Zodra de druk in de luchtkamers het niveau 
van het ingestelde gebruikersgewicht heeft bereikt, 
gaat het ledlampje 'Lage druk' weer uit.

Reiniging, desinfectie en verzorging

Aggregaat
• Koppel de aggragaat los van het stroomnet voordat 

u deze reinigt. Zorg dat er tijdens het reinigen geen 
vloeistoffen/reinigingsoplossingen in contact komen 
met de netstekker.

• De aggregaat mag niet worden doordrenkt of 
doorweekt.

• De aggregaat kan met de hand worden gereinigd. 
Gebruik daarvoor een vochtige (niet natte) doek en 
een milde huishoudelijke oplossing voor reiniging en 
desinfectie.

• Gebruik geen fenolhoudende oplossingen of 
schuurmiddelen. Deze kunnen het oppervlak van de 
aggregaat aantasten.

• Laat de aggregaat volledig drogen.
• Voer nadat het apparaat volledig is gedroogd een 

functietest uit.

Matrasbedekkingssysteem
Het matrasbedekkingssysteem mag niet worden 
doordrenkt of doorweekt*, maar kan met de hand 
worden gereinigd. Gebruik daarvoor een vochtige (niet 
natte) doek en een milde, gangbare oplossing voor 
reiniging en desinfectie.

*Het gevaar bestaat dat er vloeistof in de celkamers 
en slangen terechtkomt.
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Service

Er mogen uitsluitend originele vervangende onderdelen 
en accessoires van Drive Medical worden gebruikt. Als 
zich een defect of gebrek bij het systeem voordoet, dient 
u contact op te nemen met uw vertrouwde vakhandel. 

Med Aire DuoWave kan door een geautoriseerde 
vakhandel of via uw vakhandel door Drive Medical 
worden gecontroleerd en gerepareerd.

Drive Medical raadt aan, minstens om de 2 jaar een 
veiligheidstechnische controle te laten uitvoeren. 

Opslag

• Koppel het slangsysteem los van de compressor.

• Ontlucht de matras volledig.

• Nadat u de bedekking volledig hebt ontlucht, rolt u de 
bedekking op, te beginnen bij het voeteneinde. U kunt 
de opgerolde bedekking met de bevestigingsband 
vastzetten, om te voorkomen dat de Med Aire 
DuoWave weer afrolt.

Verwijdering

Voor een vakkundige afvoer kunt u contact opnemen 
met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf.

Houd er rekening mee, dat de wisseldrukbedekking 
en het matrasovertrek ziektekiemen kunnen bevatten. 
Daardoor kan een infectie worden overgedragen. Voer 
de bedekking en het matrasovertrek zo af, dat er geen 
risico ontstaat voor u of voor derden.

Garantie

Drive Medical verleent op dit product een garantie van 2 
jaar op materiaal- en fabricagefouten. 

Schade die het gevolg is van natuurlijke slijtage en/of 
verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.

Schade die het gevolg is van materiaal- en/of 
fabricagefouten, wordt vergoed in de vorm van een 
kosteloze vervangende levering of reparatie.

Probleemoplossing
Symptoom Oplossing

Aggregaat werkt niet •  Controleer of de stekker goed in het contact is gestoken. Schakel de aggregaat weer in.
•  Wanneer het ledlampje van de aan/uit-schakelaar niet meer brandt, controleert u de 

spanning op het stopcontact of steekt u de stekker van het netsnoer in een ander 
stopcontact.

•  Wanneer het ledlampje van de aan/uit-schakelaar brandt maar de aggregaat niet 
werkt, neemt u contact op met uw vakhandel.

Alarm 'Lage druk' •  Controleer of de aansluitslang goed op de aggregaat is aangesloten.

•  Het CPR-ventiel moet gesloten zijn.

Matras wordt niet 
opgepompt

•  Controleer of alle cellen goed op elkaar zijn aangesloten en de aansluitslangen niet 
zijn verdraaid of geknikt.

Patiënt zakt door •  Dit wijst op een te lage druk in de luchtkamers. Verhoog het ingestelde gewicht van 
de gebruiker en controleer dan met de hand of de patiënt nog steeds doorzakt.

•  Controleer het luchtfilter aan de achterzijde van de aggregaat. Maak het filter 
eventueel schoon of vervang het.

•  Wanneer de aggregaat nog steeds te weinig druk opbouwt, moet deze worden 
vervangen. Neem contact op met uw vakhandel.

Er vindt geen 
wisseldruk plaats

•  Controleer of de luchttoevoerslangen niet geknikt of verdraaid zijn.

•   De statische functie moet uitgeschakeld zijn. Wanneer de statische functie is 
ingeschakeld, wordt geen wisseldruk uitgeoefend.
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Aggregaat Matrasbedekking Omgevingsparameters
Stroomvoorziening 230 V / 50 Hz
 Beschermingsklasse 1, IPX0;
 Type BF, AP/APG NO

Afmetingen 200 x 90 x 14 cm zonder

 schuimonderlaag

Temperaturen  

Bedrijf 10 - 35°C

Opslag -15 - 50°C

Transport -15 - 70°C

Vermogensopname max. 12 watt Cellen  nylon/polyurethaan; 17 cellen, waarvan 9

 luchtstroomcellen, 3 statische 

 hoofdcellen

Luchtvochtigheid  

Bedrijf 20 – 80% => niet- 

 condenserend

Opslag 10 – 90% => niet- 

 condenserend

Gewicht  2,2 kg Celhoogte 13 cm

Afmetingen 28 x 10 x 20 cm Overtrek nylon/polyurethaan, ademend, wasbaar

Drukbereik 30- 60 mbar

Max. belasting 36 - 150 kg

Technische gegevens
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Typeplaatje

1. Productnaam
2. Artikelnummer 
3. Serienummer
4. Jaar/maand van productiedatum
5. Niet wegwerpen bij het huisvuil
6. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
7. CE-markering
8. Niet drogen in droger
9. Niet strijken
10.  Als normale was wassen tot 60°C
11. Geen bleekmiddel gebruiken

1. Productnaam
2. Artikelnummer 
3. Serienummer
4. Jaar/maand van productiedatum
5. Voedingsspanning
6. DIN-norm
7. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
8. CE-markering
9. Type BF
10. Beschermingsgraad
11. Beschermingsklasse 1 en 2
12. Niet wegwerpen bij het huisvuil
13. Let op

Levensduur

Onze onderneming gaat bij dit product uit van een lange 
levensduur, op voorwaarde dat het product wordt gebruikt 
voor het beoogde doel en dat alle onderhouds- en 
serviceaanwijzingen worden gevolgd.

Het product kan duidelijk langer meegaan als het zorgvuldig 
wordt behandeld, onderhouden, verzorgd en gebruikt.

Door extreem gebruik en ondoelmatige toepassing kan de 
levensduur echter ook sterk worden verkort. 

De aanduiding van de levensduur door onze onderneming 
vormt geen aanvullende garantie.

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden. 
Versie:  01.07.2019
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