De 2-52 norm

IEC60601-2-52 Norm voor
medische bedden

…with people in mind

De 2-52 norm
Wat is de IEC60601-2-52 norm?
Het IEC (International Electrotechnical Committee) is een
internationale groep van erkende experts die wereldwijd
veiligheidsnormen voor medische elektrische apparatuur
vastleggen. De IEC60601-2-52 is de meest recente publicatie
met normen voor ‘Bijzondere eisen voor basisveiligheid en
essentiële prestaties van ziekenhuisbedden’.
De laatste update van de EN60601-2-38 norm dateert van
1999. De IEC60601-2-52 combineert de EN60601-2-38
(Elektrisch aangedreven ziekenhuisbedden) en de EN1970
(Verstelbare bedden voor personen met een handicap - Eisen
en testmethoden).

De IEC60601-2-52-norm omvat extra eisen waaraan we
moeten voldoen om de veiligheid te maximaliseren, naast
andere eisen die wereldwijd worden gesteld (bv. HBSW).
Producten kunnen worden gecertificeerd als IEC60601-2-52
door een onafhankelijk orgaan en hebben een certificaat om dat
te bevestigen.

Veiligheidsnormen
De afmetingen binnen de norm houden rekening met volwassen patiënten over de hele wereld, met het kleinste 5e
percentiel en het grootste 95e percentiel afmetingen als limieten.

Hoofd en nek
De norm is ingesteld op 12 cm voor de
kleinste hoofdbreedte en 6 cm voor de
kleinste nekdiameter. Die metingen zijn
gebaseerd op het 5e percentiel van de
volwassen vrouw.

Romp
Er wordt 31,8 cm gebruikt, wat het
95e percentiel van de borst van een
volwassen man vertegenwoordigt.

Lichaamslengte
Er is rekening gehouden met de kleinste
en grootste lichaamslengte van mannen
en vrouwen internationaal: deze gaat van
146 cm tot 215 cm.

Wat betekent dit voor mij?

Vanaf 1 april 2013 moeten alle gekochte medische bedden
voldoen aan IEC60601-2-52. Fabrikanten moeten u een
certificaat van naleving kunnen verschaffen. De richtlijnen
houden rekening met verschillende veiligheidselementen
inclusief de toepassingsomgeving, levenscyclus van het
product, afmetingen om het inklemmingsrisico te verminderen,
laterale stabiliteit en hoogte van het onrusthek.

De garantie dat het product van uw keuze voldoet aan de
richtlijnen geeft u zekerheid en garandeert de veiligheid.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
Compatibiliteit matrassen
De norm bepaalt compatibiliteitscontroles voor standaard
schuimmatrassen. Bij andere systemen, zoals alternerende
matrassen, moet het risico worden beoordeeld.

Bedmarkeringen

Maximale gewicht patiënt & veilige werkbelasting

Alle fabrikanten moeten speciale markeringen aanbrengen om
belangrijke kenmerken van het bed mee te delen. Dat kunnen
zinnen of symbolen zijn.

De minimale veilige werkbelasting voor de acute en intensieve
zorg is nu 203 kg. Voor langdurige zorg is die 173 kg. Bij het
maximale gewicht van de patiënt wordt rekening gehouden met
alle apparatuur die op het bed wordt geplaatst.

Nieuw voor deze norm is het markeren van de aanbevolen
veilige werkbelasting en de minimale/maximale lengte en het
gewicht van de patiënt. Ook de afmetingen van de matras
moeten duidelijk vermeld staan.

Medische bedden moeten voldoen aan specifieke afmetingen
De afstanden tussen bewegende onderdelen moeten hieraan voldoen
om inklemming te voorkomen.

Nieuwe longitudinale en laterale stabiliteitseisen

Aanduiding van belangrijke kenmerken op het bed

Medische bedden moeten in staat zijn om zonder te
kantelen een last te dragen van 225 kg in alle hoeken, tenzij
het hoofd- en voeteneinde vergrendeld zijn. In dat geval
moet het bed in staat zijn om een last te dragen van 112 kg
in alle hoeken.

Fabrikanten moeten belangrijke kenmerken aanduiden op
het bed, zoals de blokkeringsfunctie, de reminstellingen
enz. om zo bij te dragen aan een veilige werking.

Aandachtspunten

Hoofdinklemming

Rompinklemming

Als een opening breder is dan 12 cm bestaat het risico dat
het hoofd ingeklemd raakt. Dat risico is aanwezig bij ruimtes
of openingen aan de zijkant tussen de onrusthekken en aan
het hoofdeinde. De zijhekken moeten ook bestand zijn om niet
verder te buigen dan 12 cm.

Openingen smaller dan 31,8 cm tussen de zijhekken en het
voeteneinde of tussen de zijhekken zelf kunnen het risico met
zich meebrengen dat de romp van de patiënt ingeklemd raakt.

>31,8 cm
<12 cm
<12 cm

Nekinklemming

Valpreventie

Een opening van 6 cm of meer in de buurt van het zijhek kan
het risico met zich meebrengen dat de hals ingeklemd raakt,
wat er in extreme omstandigheden toe kan leiden dat de patiënt
verstikt.

Er moet minimaal 22 cm zijn tussen de bovenkant van een
standaard schuimmatras en het zijhek over minstens 50% van
de lengte.

>22 cm

<6 cm

Er moet een minimale ruimte van 12 cm onder het bed zijn bij
de buitenranden om het risico op voet- en teenbeknelling te
verkleinen. Verder moet er minimaal 5 cm ruimte onder het bed
zijn om rekening te houden met de schoenneuzen.

Het bed moet zonder te kantelen bestand zijn tegen een last
van 225 kg in de vier hoeken.

5 cm

12 cm

Laterale bedstabiliteit

5 cm

Voet- en teenbeknelling onder het bed

13 cm

Vingerbeknelling

Compressie in het abdominale gebied

De afstanden tussen een beweegbaar onderdeel van het bed
zoals de zijhekken of het hoofdeinde moeten kleiner zijn dan
0,8 cm voor draaibare openingen of groter dan 2,5 cm voor
sluitende openingen om het risico te vermijden dat de vingers van
de patiënt of de zorgverlener bekneld raken. De afbeelding toont
de eisen voor een sluitende opening bij vouwbare zijhekken.

De hoek tussen de rugsteun en het dijgedeelte moet groter zijn
dan 90 graden tijdens alle individuele aanpassingen.

>2,5 cm
>90°

Enterprise 9000X

Enterprise 8000X

Enterprise 5000X

Enterprise 5000X met deelbare onrusthekken

Merk op: De brochure beschrijft elementen van IEC-normen wat betreft de Enterprise
ziekenhuisbedden en is enkel bedoeld voor commerciële, informatieve doeleinden.
De brochure is niet bedoeld als technisch referentiedocument
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Het nieuwe assortiment Enterprise-bedden is onafhankelijk getest door de wereldwijd erkende
organisatie UL, die heeft verklaard dat ze voldoen aan de meest recente vereisten op het gebied
van stabiliteit, ruimte en veiligheid van de IEC60601-2-52-norm.

