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Disclaimer

De inhoud van deze gebruikershandleiding is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd. Focal Meditech aanvaardt geen verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden die in dit document kunnen
voorkomen.
Van tijd tot tijd kunnen wijzigingen worden aangebracht is de informatie in deze
gebruikershandleiding: deze wijzigingen zullen worden opgenomen in nieuwe edities van deze
publicatie. Focal Meditech kan op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in
de producten en/of softwareprogramma’s die in deze publicatie worden beschreven.
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Kennisgeving copyright

© Focal Meditech BV. Alle rechten voorbehouden.
Deze handleiding mag alleen worden gekopieerd of gebruikt in overeenstemming met de
voorwaarden van de verkoopovereenkomst van dit product. Behalve wanneer toegestaan
vanuit de overeenkomst, mag geen enkel deel van deze publicatie worden gereproduceerd, in
een zoeksysteem worden opgeslagen of worden verzonden, in enige andere vorm of middel,
elektronische of mechanische opname of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Focal Meditech.
Richt opmerkingen over deze publicatie aan: info@focalmeditech.nl.

Handelsmerken

Focal Meditech is een geregistreerd handelsmerk van Focal Meditech BV.
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Inleiding
Dit is de gebruikershandleiding van Nelson. Dit hulpmiddel wordt ontwikkeld, gefabriceerd en
geleverd door Focal Meditech of een door Focal Meditech geautoriseerde partij.
Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over Nelson, het beoogde gebruik
en mogelijke consequenties met betrekking tot het gebruik. Het doel van deze informatie
is het langdurig succesvol, veilig en effectief kunnen gebruiken van het hulpmiddel. Deze
gebruikershandleiding bevat essentiële informatie voor het gebruik van Nelson, informatie over
veiligheid en contactgegevens.
Leest u deze informatie aandachtig: goede kennis van het hulpmiddel leidt tot meer vergroting
van effectiviteit. Vertel mensen in uw omgeving over de belangrijkste kenmerken, bijvoorbeeld
uw begeleider.
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Uitleg symbolen

Certificeringsnotities

In deze gebruikershandleiding gebruikte symbolen

Gevaar

Dit is een CE klasse I medisch hulpmiddel

Dit symbool in combinatie met het woord “gevaar” wordt gebruikt indien er
belangrijke informatie bestaat die u kan helpen om het risico van een defect
en ernstige verwonding, eventueel gevolgd door de dood, te vermijden.

Dit symbool in combinatie met het woord “waarschuwing” wordt gebruikt
indien er belangrijke informatie bestaat ter voorkoming van bepaalde acties
Waarschuwing die eventuele schade aan het product zou kunnen veroorzaken.

Let op

Dit symbool in combinatie met het woord “let op” wordt gebruikt om te
waarschuwen bij mogelijke onveilige handelingen. Extra aandacht is vereist.

Dit label mag niet worden verwijderd. Verwijdering van dit label
resulteert in verlies van de garantie.
Dit label is bevestigd aan de demper van Nelson standaard

Dit label mag niet worden verwijderd. Verwijdering van dit label
resulteert in verlies van de garantie.
Dit label is bevestigd aan de demper van Nelson light

Dit symbool geeft aan dat dit product volgens de AEEA-richtlijn (2002/96/
EG) en nationaal recht niet mag worden weggegooid met uw huishoudelijk
afval. Dit product moet worden overgedragen aan een aangewezen
inzamelpunt wanneer u een nieuw vergelijkbaar product koop of naar
een geautoriseerde verzamelplaats voor de recycling van het afval van
elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Onjuiste verwerking
van dit soort afval kan mogelijk negatieve effecten op het milieu en de
volksgezondheid hebben als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die
over het algemeen geassocieerd worden met EEA. Uw medewerking in de
juiste verwijdering van dit product zal tevens bijdragen aan het effectieve
gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw
afgedankte apparatuur voor recycling kunt inleveren dient u contact op te
nemen met uw plaatselijke stadskantoor, afval inzamelpunt, gemachtigde
volgens de EEA regeling, of huishoudelijke afval service.
Verpakking
Breekbaar

Deze zijde naar boven

Tegen vocht beschermen

Niet stapelen

Niet-steriel product

Niet gebruiken indien
verpakking is beschadigd
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Veiligheidsmeldingen

Contactinformatie

Gevaar: Voorkom direct contact met water of enige andere vloeistof. Het niet
voorkomen hiervan kan leiden tot onjuist functioneren van het hulpmiddel of tot
lichamelijk letsel.
Gevaar: Voorkom blootstelling aan extreme temperaturen (zie omgevingscondities). Het
niet voorkomen kan slecht functioneren van het hulpmiddel of lichamelijk letsel tot
gevolg hebben.
Waarschuwing: Wijzig geen enkel onderdeel van dit hulpmiddel zonder toestemming
van Focal Meditech. Indien dit toch gedaan wordt, kan dit leiden tot onjuist functioneren
en zal de garantie komen te vervallen.
Waarschuwing: Neem indien het hulpmiddel onjuist functioneert direct contact op met
Focal Meditech. Probeer het niet zelf te repareren. Het niet opvolgen van deze
waarschuwing kan leiden tot verlies van garantie.

Nelson wordt gefabriceerd en verkocht door

Focal Meditech BV
Droogdokkeneiland 19
5026 SP Tilburg
Nederland
Tel.:		
E-mail:		
Internet:

+31 13 533 31 03
info@focalmeditech.nl
www.focalmeditech.nl

Waarschuwing: Neem in geval van twijfel over de veiligheid contact op met Focal
Meditech.
Waarschuwing: Bij een ernstig voorval met betrekking tot dit hulpmiddel dient contact
te worden opgenomen met Focal Meditech en de bevoegde autoriteit van de lidstaat.
Waarschuwing: Nelson is niet bedoeld voor gebruik in de buurt van brandbare stoffen.
Nelson is niet AP- of APG-gecertificeerd, bijvoorbeeld voor gebruik in de buurt van
anesthetische gassen.
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Beoogd gebruik, beoogde gebruikers en gebruik van het hulpmiddel
Beoogd gebruik

Nelson is een eetapparaat. Het is bedoeld voor gebruikers die tijdens het eten problemen
ondervinden met hun arm of hand.

Beoogde gebruikers

De Nelson is ontworpen voor gebruikers die als gevolg van ataxie (spasticiteit) of
coördinatiestoornissen problemen ondervinden met hun arm of hand tijdens het eten. Over het
algemeen zijn gebruikers zonder de hulp van een hulpmiddel niet goed in staat om voedsel van
een bord te scheppen en naar hun mond te brengen.

Werking van het hulpmiddel

De Nelson is een mechanische arm, dat bewogen kan worden met de hand van de gebruiker,
waaraan een speciale vork of lepel is bevestigd. De arm is gemonteerd op een kunststof bak
waarop een special, roterende plaat is geplaatst. De arm is zowel horizontale als verticale
verplaatsbaar. Op de kunststof bak zit een verstelbare tremorverminderende unit die trillende
of ongelijkmatige bewegingen helpt te verminderen. De gebruiker is dan in staat voedsel
zonder te morsen op te scheppen en het met een vloeiende versterkte handeling naar de mond
te brengen. Het basismodel van de Nelson is mechanisch zonder elektronische componenten.
Het hulpmiddel wordt met twee klemmen aan een eettafel bevestigd. Het basismodel is te
gebruiken door zowel rechts- als linkshandigen. Indien gewenst kan de Nelson net over de rand
van de tafel of dichter bij het midden van de tafel worden geplaatst. De bevestiging is zodanig
ontworpen dat het hulpmiddel in al deze situaties kan worden vastgezet.

Gebruik van het hulpmiddel
Voorbereiding
• Schep de benodigde hoeveelheid voedsel op het bord. Zorg ervoor dat er niet teveel voedsel
op het bord ligt: hierdoor zal de gebruik mogelijk voedsel over de rand van het bord schuiven.
Dit kan het eetproces vertragen en ertoe leiden dat het voedsel teveel afkoelt. Om deze
reden is raadzaam om niet teveel voedsel tegelijk op het bord te scheppen.
• Omdat de gebruiker doorgaans niet in staat is om het voedsel in kleinere porties te snijden,
kan indien nodig het voedsel in kleinere porties worden voorbereid (bijvoorbeeld in de
keuken) zodat het op de lepel past en er gemakkelijk op gekauwd kan worden.
• In principe kan de Nelson worden gebruikt om elk soort voedsel te eten (vast of vloeibar).
Het eten van plakkerige of stroperig voedsel kan voor de meeste mensen lastiger zijn, met
in het bijzonder gebruikers van de Nelson. Vermijd dergelijk soort voedsel of combiner met
water.
• Om elk risico op verbranding te voorkomen, dient het voedsel niet te heet te zijn. Extreem
koude gerechten is eveneens niet gewenst.
• Brood wordt vaak op verschillende manieren gegeten (bijvoorbeeld bijten op een boterham
of als een rolletje uit de hand). Het is mogelijk om de Nelson te gebruiken om kleinere
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porties brood te eten. Behandel brood in dat geval als elk ander soort voedsel en snijd het
van tevoren in kleine stukjes.
• Voor effectief gebruik van de Nelson is het niet nodig om voedsel te pureren, malen of te
mengen. Voedsel dient zo aantrekkelijk mogelijk te worden gepresenteerd. Aantrekkelijk
gepresenteerd voedsel verhoogt de eetlust en het plezier van eten.
Eten
• Bevestig de plaat met inhoud aan het hulpmiddel door de plaat schuin op de beweegbare
zijde van het bevestigingsmechanisme te plaatsen en naar beneden te drukken. De plaat zit
goed vast wanneer een klik hoorbaar is. De plaat zit dan goed vast en kan makkelijk draaien.
• Spasticiteit wordt sterk beïnvloed door omgevingsfactoren (drukte, lawaai enz.) en door de
fysieke en mentale toestand van de gebruiker (vermoeidheid, pijn, stress). Kies bij voorkeur
voor een rustige omgeving voor rustigere periodes van de dag om tee ten.
• De gebruiker kan eten door het plastic handvat van de metalen arm vast te pakken en
schepbewegingen te maken. Het eten kan tegen de zijkant van het bord op de lepel of vork
worden geschept.
• Zodra er op de lepel of vork voldoende voedsel ligt, kan dit naar de mond van de gebruiker
worden gebracht. De gebruiker beweegt de lepel of vork dicht bij de mond en neemt een
hap. Deze cyclus wordt vervolgens herhaald.
• De gebruiker kan de plaat handmatig draaien als al het voedsel binnen het bereik van de
lepel of vork is opgegeten. Deze rotatiefunctie kan ook worden gebruikt om te wisselen
tussen verschillende soorten voedsel op het bord. Het handmatig draaien van het bord kan
via de buitenrand van het bord.
• Eventueel resterend voedsel op het bord kan bij elkaar worden gestapeld door de lepel of
vork over de bodem van het bord te bewegen en het samen tegen de rand van het bord te
verzamelen. Sommige gebruikers hebben hier mogelijk hulp bij nodig.
• Drankjes dienen bij voorkeur te worden geconsumeerd met een aparte drinkunit met daarin
een beker, meestal aangevuld met een rietje. Ervaring met drinken leert op welke manier
dikkere vloeistoffen het beste kunnen worden geconsumeerd: door te drinken of met
gebruik van een lepel. Indien gewenst kan Focal Meditech een passend drinkunit met beker
leveren.
Na het eten
• Was het bestek en het bord op de gebruikelijke manier met de hand of in de vaatwasser.
• Maak het hulpmiddel na elke maaltijd uit hygiënisch oogpunt en voedselveiligheid altijd
schoon met een vochtige doek en een gewoon afwasmiddel. Gebruik geen chloor, terpentine
of andere bijtende stoffen.
• Randen die moeilijk te bereiken zijn kunnen periodiek worden schoongemaakt met een klein
borsteltje of wattenstaafje.

Waarschuwing: Indien de gebruiker problemen ervaart met het gebruik van Nelson
dient zo spoedig mogelijk contact te worden opgenomen met Focal Meditech of de
zorgverlener.
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Waarschuwing: De behuizing is zorgvuldig voorzien van vloeistof. Deze vloeistof is bij
contact niet gevaarlijk. Mocht het desondanks lekken uit de behuizing, zelfs een kleine
hoeveelheid, dan mag de Nelson niet meer worden gebruik en dient zo snel mogelijk
contact te worden opgenomen met Focal Meditech of een professionele zorgverlener.

Technische informatie
Adapter blok

Waarschuwing: Serveer geen maaltijden die te warm of te koud zijn.

Handvat

Bestek

Waarschuwing: Als de gebruiker problemen heeft met slikken, raadpleeg dan een
professionele logopedist en zoek advies.
Waarschuwing: Open in geen enkel geval de behuizing van de dempermechanismes van
de Nelson.
Waarschuwing: Plaats het hulpmiddel niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid
van een warmtebron. Dit kan leiden tot verklaring of verschroeiing van plastic
onderdelen.

Verticale dempers
Bord

Basis Plaat

Risico’s en contra-indicaties

Er zijn geen essentiële risico’s bij het gebruik van Nelson bekend. Nelson is een hulpmiddel
dat door de hiervoor beoogde gebruiker benut moet worden. Er zijn echter geen bekende
contra-indicaties voor het gebruik van Nelson. Om Nelson goed te kunnen gebruiken moeten
de navolgende waarschuwingen in acht worden genomen.

Waarschuwing: Bij twijfel over de veiligheid mag het hulpmiddel niet meer gebruikt
worden. Probeer het hulpmiddel niet zelf te repareren, maar neem contact op met Focal
Meditech of een geautoriseerde vertegenwoordiger. Het niet opvolgen van deze
waarschuwing kan leiden tot verlies van garantie.
Waarschuwing: Nelson kent geen onderdelen die door de gebruiker of personen in diens
omgeving te repareren of wijzigen zijn. Opening van het hulpmiddel of wijzigingen
hieraan kunnen leiden tot beschadiging of tot verstoring van een correcte werking en tot
een verlies van garantie.
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Horizontale demper
Tafel klemmen

Afstel schroeven

Beschrijving

De navolgende onderdelen van Nelson worden hier beschreven:
• Bestek: de lepel of vork is speciaal ontworpen voor gebruik met de Nelson. De lepel of
vork loopt aan de voorkant taps toe om optimaal aan te sluiten bij de rand van het bord
waartegen het voedsel kan worden opgeschept.
• Handvat: het handvat draait rond de metalen arm om eventuele krachten op te heffen die bij
gebruik kunnen optreden. Aan het uiteinde van de arm zit een inzetstuk voor de lepel of vork.
• Verticale dempers: dit deel van het mechanisme verbindt de beweegbare arm met de basis
en oefent een dempend effect uit op het beweegbare deel.
• Horizontale demper: de horizontale demper zorgt voor de horizontale beweging van de
Nelson en verbindt de verticale dempers met de basis. In combinatie met de verticale
dempers zal het ook fungeren als het tremorverminderende mechanisme.
• Basis plaat: deze fungeert als steunbasis voor de beweegbare arm en basis en zorgt ervoor
dat de basis in de juiste positie staat ten opzichte van de arm.
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• Bord: een speciaal ontworpen bord heeft en rand die geschikt is om voedsel op te scheppen
en heeft een tweede buitenrand die eventueel gemorst voedsel opvangt.
• Tafel klemmen: om de Nelson aan de tafel te monteren zijn er tafel klemmen aan het
ontwerp toegevoegd. De bevestigingspunten hebben de vorm van het profiel aan de
onderkant van de basis. De klemmen kunnen worden vastgezet door ze in dit profiel te
steken. De tafelklemmen worden vastgezet door middel van een meegeleverde inbussleutel.

Aanpassen demping

De juiste instellingen voor de Nelson worden door Focal Meditech of de leverancier uitgevoerd.
Deze instellingen moeten mogelijk worden bijgesteld om de juiste tremorverminderende
eigenschappen te verkrijgen. Door dit aanpassingsvermogen kan Nelson worden bijgesteld
om rekening te houden met eventuele veranderingen in het patroon van ongecoördineerde
bewegingen. Het aanpassen van de instellingen moet nauwkeurig gebeuren en vereist meestal
de hulp van een ander.
Op de horizontale afdekking zijn twee markeringen
aangebracht die aangeven hoe de tremorvermindererende
eigenschappen kunnen worden gewijzigd met behulp van de
stelschroeven. Voor elk van de schroeven geldt de volgende
procedure: het draaien van de schroef tegen de klok in geeft
meer weerstand en draaien met de klok mee minder
weerstand.
Om de tremorverminderende eigenschappen van de arm aan
te passen zijn er twee mogelijkheden:
Wijziging van de tremorverminderende eigenschappen in
voorwaartse/achterwaartse richting:
Draai de twee schroeven naar elkaar toe op de horizontale
trillingsreductie (onder het rode, horizontale gedeelte).
• Meer weerstand: draai naar links (tegen de klok in)
• Minder weerstand: draai naar rechts (met de klok mee)
Beide schroeven dienen in dezelfde mate te worden
aangedraaid of losgedraaid.

Procedure om de juiste afstelling te vinden:
• Vaststellen met welke bewegingsrichting de gebruiker problemen ondervindt: vooruit/
achteruit, omhoog/omlaag of beide;
• Bepaal of er meer of minder weerstand nodig is;
• Voer de afstelling uit door beide schroeven voor één bewegingsrichting in minder mate vast
of los te draaien;
• De instellingen dienen uitgeprobeerd te worden en kijk of de instellingen het gewenste
effect hebben;
• Herhaal indien nodig het proces;
• Herhaal indien nodig het hele proces voor de andere bewegingsrichting.
Het is tevens mogelijk om de tremorverminderende eigenschappen van de Nelson aan te
passen door de beweegbare arm op een andere plaats vast te houden. Door de hand in de
richting van de lepel of vork te bewegen zal de beweging van de beweegbare arm licht zijn en
is het effect van de tremorverminderende eigenschappen minder. Door de hand richting het
draaipunt van de beweegbare arm te bewegen wordt de beweging van de beweegbare arm
zwaarder en neemt het effect van de tremorverminderende eigenschappen toe.

Lepel of vork aanpassen

De hoek van de lepel of vork kan worden aangepast om de opschep- of opdienbeweging te
optimaliseren. Om dit te kunnen doen kan de adapter voor de lepel of vork ten opzichte van het
handvat worden gedraaid. Deze instelling bepaalt de hoek tussen de lepel of vork en het bord,
en daarmee de mate waarin de lepel of vork kan opscheppen of opdienen. Om de hoek aan te
passen is een set inbussleutels nodig.
De hoek van de lepel of vork kan als volgt worden gewijzigd:
• Draai de stelschroeven aan de achterkant en voorkant van de adapter los;
• Plaats de lepel of vork in de gewenste hoek;
• Draai de stelschroeven aan de achterkant en voorkant van de adapter vast.

Aanpassing van de tremorverminderende eigenschappen in
opwaartse/neerwaartse richting:
Draai de twee schroeven naar elkaar toe op de verticale
trillingsreductie:
• Meer weerstand: draai naar links (tegen de klok in)
• Minder weerstand: draai naar rechts (met de klok mee)
Beide schroeven dienen in dezelfde mate te worden
aangedraaid of losgedraaid.
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Een bijkomstigheid van de gewijzigde instelling kan zijn dat de lepel of vork niet meer
horizontaal ten opzichte van het bord staat. Dit kan als volgt worden gecorrigeerd:
• Trek de lepel of vork uit de adapter;
• Draai de stelschroef op het zwarte gedeelte van de adapter los;
• Positioneer het zwarte gedeelte van de adapter horizontaal;
• Draai de stelschroef op het zwarte gedeelte van de adapter vast;
• Plaats de vork of lepel.

Afstelling linkshandig/rechtshandig

De Nelson kan snel omgebouwd worden van rechts- naar linkshandig en vice versa. Hiervoor is
alleen een set inbussleutels nodig.
Draai de plaat om. Zwaai de beweegbare arm 90˚ omhoog. Draai de beweegbare arm 180˚ in
horizontale richting. Zwaai de beweegbare arm 90˚ terug naar de plaat. Plaats de juiste lepel
(link of rechts) of de vork op de juiste manier zoals beschreven in het gedeelte “Lepel of vork
aanpassen”.

Let op: Controleer altijd of alle schroeven zijn aangedraaid nadat er wijzigingen in de
instellingen van de Nelson zijn gedaan.
Waarschuwing: Bij twijfel over de veiligheid mag het hulpmiddel niet meer gebruikt
worden. Probeer het hulpmiddel niet zelf te repareren, maar neem contact op met Focal
Meditech of een geautoriseerde vertegenwoordiger. Het niet opvolgen van deze
waarschuwing kan leiden tot verlies van garantie.

Let op: Controleer altijd of alle schroeven zijn aangedraaid nadat er wijzigingen in de
instellingen van de Nelson zijn gedaan.
Waarschuwing: Bij twijfel over de veiligheid mag het hulpmiddel niet meer gebruikt
worden. Probeer het hulpmiddel niet zelf te repareren, maar neem contact op met Focal
Meditech of een geautoriseerde vertegenwoordiger. Het niet opvolgen van deze
waarschuwing kan leiden tot verlies van garantie.
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Bedieningen

Accessoires

Er zijn geen elektrische / softwarebesturingen beschikbaar voor Nelson.

Soepkom

Wanneer vloeibaar voedsel wordt geconsumeerd (bijvoorbeeld yoghurt of soep) dan biedt
de soepkom uitkomst. De soepkom kan op hetzelfde vergrendelingsmechanisme als het
bord worden geplaatst. Hoewel het mogelijk is om de normale lepel te gebruiken, kan het in
sommige gevallen beter zijn om een diepe lepel te gebruiken om de soepkom efficiënter te
legen.

Bord met getande rand

Het bord met getande rand heeft dezelfde basisvorm en afmetingen als het standaardbord,
maar heeft een getande rand. Deze rand kan worden gebruikt om het bord gemakkelijker te
draaien.

Vork

De Nelson wordt geleverd met een lepel. Er is een optie om voor een vork te kiezen. De vork
wordt gebruikt voor het eten van vast voedsel zoals een sandwich.

Grotere tafelklemmen

Ingeval de standaard tafelklemmen niet passen bij de dikte van het tafelblad. De grotere
tafelklemmen zijn geschikt voor tafels met een dikker werkblad. De grote tafelklemmen passen
in dezelfde profielen als de standaardklemmen.
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Montage instructies

Onderhoudsinstructies

Voor de beste functionaliteit dient de Nelson tijdens het gebruik altijd aan het tafelblad te zijn
bevestigd. De manier om dit te doen is als volgt:
• Schuif de tafelklemmen in het profile aan de onderkant van het blad.
• Draai de stelschroeven op de gewenste positie vast.
• Schuif de tafelklemmen over het tafelblad en draai de bouten vast.

Onderhoud hardware

Plaats het hulpmiddel niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van een hittebron. Dit
kan resulteren in het verkleuren of verbranden van plastic onderdelen. Direct zonlicht kan de
levensduur van onderdelen verminderen en het gebruik verstoren.
Alle behuizingen moeten regelmatig worden geïnspecteerd. Als dergelijke delen zichtbaar
beschadigd zijn mag het hulpmiddel niet worden gebruikt. Het is niet toegestaan om
wijzigingen aan Nelson te brengen. Er bevinden zich in Nelson geen onderdelen die door
anderen dan Focal Meditech onderhouden kunnen worden. Neem contact op met Focal indien
er zich onderhoudsvragen voordoen.
Wanneer de Nelson niet wordt gebruikt dient deze altijd te worden opgeborgen op een
veilige plaats om vallen te voorkomen of andere omstandigheden die het hulpmiddel kan
beschadigen.

Reinigen
Let op: Draai de bouten stevig vast, maar draai de bouten niet te strak aan. Dit kan het
tafelblad beschadigen.
Waarschuwing: Bij twijfel over de veiligheid mag het hulpmiddel niet meer gebruikt
worden. Probeer het hulpmiddel niet zelf te repareren, maar neem contact op met Focal
Meditech of een geautoriseerde vertegenwoordiger. Het niet opvolgen van deze
waarschuwing kan leiden tot verlies van garantie.

Nelson vraagt beperkt onderhoud en dient te gebeuren met een vochtige doek en een nietagressief schoonmaakmiddel.

Hergebruik

Nelson dient door Focal Meditech of een door Focal Meditech goedgekeurde professional
uit elkaar te worden genomen. Nelson dient vervolgens intensief te worden gereinigd en
geïnspecteerd.
Focal Meditech zal Nelson zodanig herverpakken dat deze voldoet aan de veiligheids- en
prestatie-eisen volgens geldende voorschriften.

Ontmantelen
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Specificaties borden (standaard en met getande rand)

Appendix 1 Technische specificaties

Afmetingen

Specificaties Nelson
Massa
4,6

[kg]

• Hoogte

240

[mm]

• Breedte

270

[mm]

• Diepte

635

[mm]

• Temperatuur

-40…+85

[ºC]

• Luchtvochtigheid

35…85

[%] niet condenserend

• Temperatuur

0…+50

[ºC]

• Luchtvochtigheid

35…85

[%] niet condenserend

IP32

(IEC60529)

• Massa Nelson
Afmetingen

• Diameter

270

[mm]

• Diepte

30

[mm]

-40…+85

[ºC]

• Temperatuur

-10…+80

[ºC]

• Vaatwasbestendig

Ja

[ja of nee]

• Diameter

35

[mm]

• Diepte

140

[mm]

-40…+85

[ºC]

• Temperatuur

-10…+80

[ºC]

• Vaatwasbestendig

Ja

[ja of nee]

Opslagcondities
• Temperatuur
Bedrijfsomstandigheden

Opslagcondities

Bedrijfsomstandigheden

Beschermingsgraad
• IP-klasse

Specificaties soepkom

Specificaties bestek (lepel en vork)
Afmetingen

Opslagcondities
• Temperatuur
Bedrijfsomstandigheden

Afmetingen
• Diameter

240

[mm]

• Diepte

40

[mm]

-40…+85

[ºC]

• Temperatuur

-10…+80

[ºC]

• Vaatwasbestendig

Ja

[ja of nee]

Opslagcondities
• Temperatuur
Bedrijfsomstandigheden
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Afmetingen

200

118

270.00

Afmetingen kunnen variëren. De reden is gelegen in het feit dat het een hulpmiddel is met
bewegende onderdelen en verschillende configuraties. Alle afmetingen zijn weergegeven in
[mm] millimeters.

Appendix 2 Onderdeelnummers
Focal nummer Omschrijving
602163

Nelson standaard

602162

Nelson light

602003

Lepel Nelson rechts

602002

Lepel Nelson links

601989

Vork Nelson

603042

Bord standaard Nelson

602381

Bord met getande rand Nelson

602916

Soepkom

240

54

144

411

630.00
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Appendix 3 Materialen

Appendix 4 Verklaring van conformiteit

Focal nummer Omschrijving

Materiaal/materialen

602163

Nelson standaard

Aluminium 6082T6 + RVS (AISI
304) + HDPE + POM

602162

Nelson light

Aluminium 6082T6 + RVS (AISI
304) + HDPE + POM

602003

Lepel Nelson rechts

RVS (AISI 304) + POM

602002

Lepel Nelson links

RVS (AISI 304) + POM

601989

Vork Nelson

RVS (AISI 304) + POM

603042

Bord standaard Nelson

HDPE

602381

Bord met getande rand Nelson

HDPE

602916

Soepkom

HDPE
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Appendix 5 Voorwaarden en garantie
Voorwaarden en garantie: door een gemachtigde van Focal Meditech

Voorwaarden en garantie in het geval van verstrekking door een gemachtigde van Focal
Meditech zijn conform de condities van de nationale of lokaal gemachtigde. Zulks in
overeenstemming met de nationale wetgeving.

Voorwaarden en garantie: directe levering door Focal Meditech aan consumenten
In het geval van levering door Focal Meditech aan betalende partijen die consumenten zijn,
gelden de op het moment van levering geldende algemene consumentenvoorwaarden van de
Koninklijke Metaalunie. Zulks in overeenstemming met nationale wetgeving.
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