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Gefeliciteerd!
Wij feliciteren u met de aankoop van uw nieuwe iMoc Baroc operatie stoel.
De iMoc Baroc stoel is een mobiele, verstelbare en multifunctionele operatiestoel voor patiënten tot 350 kg die een maximale
logistieke tijdswinst oplevert in de groene zone.
Tevens:
Optimaal comfort voor de patiënt
Optimaal comfort voor de verpleging
Optimaal comfort voor de chirurg
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Algemeen

Bedoeld gebruik
De iMoc Baroc mag alleen worden gebruikt voor het hieronder staande beoogde doel en alleen in overeenstemming met de
instructies in deze handleiding.
De iMoc Baroc is een elektrisch instelbare en mobiele operatiestoel bedoeld om te worden gebruikt bij diverse medische
disciplines waaronder bariatrische chirurgie, robot chirurgie , urologie en gynaecologie.
De iMoc Baroc mag alleen worden gebruikt in de ruimten waarvoor het is ontworpen. Dit zijn operatiekamers, onderzoekkamers
en behandelingskamers.
De temperatuur in de werkruimte mag niet lager dan 10ºC en niet hoger dan 40ºC zijn.

Interferentie met andere elektronische apparaten
De iMoc Baroc voldoet aan de voorschriften van de EU-richtlijnen 93/42/EEG.
De iMoc Baroc mag niet gebruikt worden in combinatie met radio- en röntgentherapie, akoestische behandelingen/therapie of
gelijke diagnostische apparatuur. De genoemde apparatuur dient te worden uitgeschakeld wanneer de iMoc Baroc in bedrijf is.
Hiermee wordt elektromagnetische interferentie tussen andere apparaten en de iMoc Baroc voorkomen.
De iMoc Baroc is CE gecertificeerd.

Classificatie
Classificatie volgens richtlijn
93/42/EEG Medical Device Directive,
Classificatie volgens IEC 60601-1

Beschermingsgraad tegen elektrische schokken
Applied Part
De iMoc Baroc voldoet aan de eisen voor EMC naar
IEC 60601-1*
(* met in acht name van de eisen en limieten).

Klasse I
Klasse II
Interne voeding
Type B
B
Rapport nr. Dare-14C01486RPT01

Waarschuwing voor gebruik
Dockx’s hoogste prioriteit is de veiligheid van uzelf en de patiënt. Lees daarom deze gebruikershandleiding aandachtig door.
Bewaar de handleiding binnen handbereik van de gebruiker en de iMoc Baroc.
Onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de “veiligheidsvoorschriften” kan ernstige gevolgen hebben, zoals lichamelijk letsel
bij de patiënt of de gebruiker of schade aan de iMoc Baroc of haar omgeving. Dit moet voorkomen worden door het nemen
van adequate veiligheidsmaatregelen.
Lees de informatie in deze handleiding over de correcte wijze van bediening en het gebruik van de iMoc Baroc.
Controleer altijd of de iMoc Baroc klaar is voor gebruik. Op de volgende pagina’s vindt u informatie over de specifieke
veiligheidsinstructies die moeten worden opgevolgd bij het gebruik van de iMoc Baroc.

De veiligheid en gezondheid van de patiënt en de gebruikers hebben de hoogste prioriteit.
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Veiligheidsvoorschriften

Alleen werken met de iMoc Baroc is alleen toegestaan na instructie van een bevoegd persoon en uitgebreide studie van
deze iMoc Baroc Gebruikershandleiding.
Bewaar deze handleiding binnen bereik van de iMoc Baroc.
Houd rekening met het maximaal toelaatbare gewicht per stoelsegment (figuur1). Bij overschrijding kan de goede
werking beïnvloed worden met schade of letsel als gevolg .
Maximaal toelaatbaar gewicht op de stoel is een patiënt van 350 kg met een gewichtsverdeling conform : EN 606012-46 Table AA.1.
Maximaal toelaatbaar gewicht per DIN rails: zie Figuur 1
Zonder Handbediening is de iMoc Baroc niet te gebruiken. Controleer of deze goed is aangesloten: de Aan/Uit LED 13
op figuur 4 moet branden.
V𝑜𝑜𝑟 ingebruikname van de iMoc Baroc moet de goede werking ervan worden getest door hiervoor opgeleid
personeel.
Dit geldt voor iedere keer wanneer de stoel in gebruik wordt genomen. Als checklist kunt u het hoofdstuk
“Ingebruikname” op pagina 13 gebruiken.
Zorg ervoor dat de iMoc Baroc stabiel is opgesteld en dat deze niet onbedoeld kan wegrollen: activeer de remmen
door de Imoc Baroc in de stand Set of Brake te zetten.
Let op dat de kussens goed op hun borgpennen aangedrukt zijn om schade of verschuiven van de patiënt te
voorkomen.
Zorg ervoor dat de patiënt op de juiste wijze op de iMoc Baroc plaatsneemt, om te voorkomen dat de patiënt van de
stoel kan vallen of dat de Imoc Baroc overbelast wordt (zie Figuur 1).
U dient altijd de bedhekken te plaatsen voordat een persoon getransporteerd wordt. Verzeker u ervan dat de
bedhekken altijd goed onderin hun opnameblokken zijn geschoven zonder obstakels (kleden) ertussen.
Zorg dat de patiënt voldoende op de stoel ondersteund en vastgezet wordt voor u de Imoc Baroc verstelt.
Informeer de patiënten voorafgaand aan het verstellen naar een stand van de iMoc Baroc.
Indien de stand van de iMoc Baroc onbedoeld wordt gewijzigd door indrukken van een vooraf ingestelde
programmastand, schakelt u de beweging uit door op een willekeurige toets op de Handbediening te drukken.
U kunt de stoel ook direct uitschakelen met de grijze Aan/Uit knop (figuur 3 nr. 7) op de Duwbeugel.
De ruimte waar de iMoc Baroc wordt gebruikt moet voldoen aan de eisen en voorschriften volgens EC 60364-7-710 VDE
en NEN 1010: 2007.
Voor de goede werking van de iMoc Baroc, dient u zich te houden aan de aanbevolen temperatuur van de ruimten
waarin de iMoc Baroc zich bevindt.
Voor service doeleinden kan het noodzakelijk zijn de iMoc Baroc door de speciaal hiertoe geïnstrueerde
Technische Dienst te doen openen. De iMoc Baroc moet dan met behulp van de Aan/Uit knop uitgeschakeld zijn.
Wees bewust van mogelijke gevaren voor zowel patiënt, personeel als omgeving, wanneer na het monteren van
accessoires de stand van de iMocBaroc versteld wordt.
Bij gebruik van hoogfrequente chirurgische apparatuur en defibrillatoren op de iMoc Baroc dient u tevens de
veiligheidsvoorschriften van deze apparatuur te lezen en de maatregelen in acht te nemen bij het gebruik van deze
apparaten.
Let op: de iMoc Baroc is opgebouwd uit elektrisch geleidende materialen.
Alleen de witte lak en zwarte bekleding zijn elektrisch isolerend.
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De iMoc Baroc mag niet worden gebruikt in ruimten met brandbare mengsels.
De iMoc Baroc mag niet worden gebruikt in combinatie met andere elektrisch gevoede medische hulpmiddelen.
Op de Handbediening van de iMoc Baroc zijn druktoetsen aanwezig om automatisch de Noodstanden Trendelenburgen Arrest te bereiken.
In tegenstelling tot de andere verstelfuncties zal de iMoc Baroc bij gebruik van deze Noodstanden tijdens “Drive” NIET
beremd worden, zodat u de patiënt op de iMoc Baroc verder kunt transporteren.
Een Trendelenburg en Arrest stand is ook te bereiken via verstellen van de individuele stoeldelen met behulp van de
verstelknoppen onder Set op de Handbediening, alleen dan is de stoel niet verrijdbaar maar actief beremd (Setmodus).
Een verstelling naar een voorgeprogrammeerde stand kan direct onderbroken worden door een willekeurige toets van
de Handbediening in te drukken, of door de Grijze Aan/Uit knop in te drukken (figuur 3 nr.7).
De iMoc Baroc is voorzien van beveiliging tegen overbelasting. Daardoor kan het voorkomen dat een verstelling
onderbroken wordt. De Handbediening geeft dan een pieptoontje en naast de onvoltooide stand blijft de LED
knipperen. Druk dan de knop nogmaals in. Dat kan tot 3x toe, waarna de verstelling 1 minuut niet reageert om af te
koelen.
De spreidstand dient altijd vergrendeld te zijn (hendel 6 in figuur 2). Bij onvergrendelde spreidstand bestaat de kans dat
een spreidstand ongewenst ontstaat bij laterale kanteling of houding van patiënt. Hierdoor kan letsel of schade
ontstaan.
Controleer de accu lading vóór aanvang van een operatie cyclus: Bij 2 oplichtende stippen
achter het
batterijpictogram op de Handbediening zullen nog zeker 3 operatiecycli op de huidige acculading uitgevoerd kunnen
worden. Zodra er nog maar 1 LED brandt
adviseren u na nog één operatie de stoel op te laden.
Bij een continu oranje oplichtend batterijpictogram
is direct op te laden.

is nog hooguit één uitgebreide operatie mogelijk. We
: adviseren we u de stoel als het enigszins mogelijk

Bij een oranje knipperend batterijpictogram
: Individuele verstellingen zijn dan al niet meer
mogelijk (alleen voorgeprogrammeerde werkstanden). Binnen afzienbare tijd zullen alle elektrische
verstellingen uitvallen waarna het batterijpictogram oranje zal knipperen. De iMoc Baroc zal direct opgeladen
moeten worden voor veilig gebruik ervan.
U dient altijd gebruik te maken van de origineel bijgeleverde acculaadadaptor. Het gebruik van andere dan de originele
Laadadaptor kan leiden tot het defect raken van de iMoc Baroc, oververhitting van de accu’s, letsel aan personen en
schade aan goederen.
Voor onderhoud, reparatie en service neem kontact op met uw serviceorganisatie of met uw leverancier: zie
Klantenservice op de laatste pagina.

6
209 iMoc Baroc Rev. 0.5

Gebruikershandleiding iMoc Baroc

Technische specificaties

Mogelijke standen van de iMoc Baroc

Afmetingen van de iMoc Baroc

Het gewicht van de stoel met accessoires excl. randapparatuur en patiënt bedraagt circa 240Kg
waarvan de attributen per stuk Bedhekken 4,6Kg wegen en Voetsteunen 3,5Kg wegen.
De vlaktedruk op de grond belast met een patiënt met gewicht van 350 Kg bedraagt 7,5 N/mm² (onder de wielen).
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Gewichtsverdeling
De iMoc Baroc is geschikt voor personen met een maximaal lichaamsgewicht van 350Kg*.
 De maximaal toelaatbare belasting van de iMoc Baroc (B) is gebaseerd op de gewichtsverdeling van een patiënt van
350kg (G*) volgens EN 60601-2-46 Table AA.1
De maximaal toelaatbare belasting B geldt wanneer bovenop bovengenoemd patiëntgewicht niet meer dan de onderstaande
iMoc Baroc standaard onderdelen (D) op de DIN-rails zijn bevestigd, ofwel B = G* + D.
De iMoc Baroc standaard onderdelen (D) zijn:
artikel 209660 Tube-houder op de Hoofdsteun
artikel 209670 Handbedieninghouder op de Hoofdsteun
artikel 209610 Bedhekken (4,6kg) in hun opnamen op de Zitting
artikel 209670 en 209671 Voetsteunen (3,5kg) rechts en links op de Beensteunen.
Wanneer er echter meer accessoires bevestigd worden moet het gewicht hiervan in mindering worden gebracht op het
maximaal toelaatbare patiëntengewicht. (zie figuur 1), ofwel G* = B - overige accessoires

Figuur 1 Maximaal toelaat baar gewicht per stoel segment.

De Imoc Baroc is standaard voorzien van Universele (DIN-)rails aan weerszijden van de stoel (6x2stuks).
De aanwezige DIN-rails mogen verder niet zwaarder belast worden dan met 5 Kg (per rails) met uitzondering van de DIN-Rails op
de uitneembare Hoofdsteun.
Op de Uitneembare Hoofdsteun (meest linker deel op figuur 1) geldt max. 2 Kg per DIN rails.
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Functies en onderdelen van de iMoc Baroc

Elektrische (motor) functies:
Hoogte verstelling (2 trappen)
Rug, zitting, been en laterale hoek verstelling
Remwerking op vier wielen
Rij ondersteuning voorwaarts, achter- en zijwaarts

Programmastanden:
Voorgeprogrammeerd:

* Trendelenburg stand
* Arrest stand
Flat (vlak op operatiehoogte)
Seat (instapstand)
Transportstand 1 (naar operatiekamer)
Transportstand 2 (uit operatiekamer)

Door gebruiker te programmeren 2 standen (M1 en M2)
* zijn verstellingen naar Noodstanden

Handmatige verstellingen:
Spreidstand benen
Hoek van hoofdsteun
Duwstang hoogte

Uitneembare delen
Handbediening
Bovenste hoofdsteun, 2 beensteunen en 2 voetsteunen.
2 Bedhekken
Bekleding (8 delen)

Uitrusting:
Acculaadadaptor voor het dagelijks opladen

Accessoires:
Houder voor Handbediening (HBH)
Tube houder (TH)
DIN snelkoppeling met aansluiting voor HBH en TH
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Uitrusting/begrippen
Uitneembaar deel-/ Hoofdsteun/

Rugsteun

/

Zitting

/Beenscharnieren/ Beensteunen (uitneembaar)

Figuur 2 iMoc Baroc zijaanzicht

Legenda bij Figuur 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ontgrendeling t.b.v. kantelen Hoofdsteun
Ontgrendeling t.b.v. uitnemen Hoofdsteun
Knop Noodontgrendeling rem
Power Assist aandrijfwiel
Houder bedhek
Ontgrendeling t.b.v. spreidstand benen
Ontgrendelknop t.b.v. uitnemen beensteun
Voetsteun
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Legenda bij Figuur 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ontgrendeling t.b.v. kantelen Hoofdsteun
Docking schakelaar (Drive modus)
Handvat links (Drive modus)
Ontgrendeling t.b.v. hoogte verstelling duwstang
Ontgrendeling t.b.v. uitnemen hoofdsteun
Ontgrendeling t.b.v. kantelen hoofdsteun
Aan / Uit schakelaar
Handvat rechts (Drive modus)
Laadentree
Potentiaal vereffening punt
PC aansluiting tbv uitlezen door technicus
Aansluiting Handbediening

Figuur 3 Achterzijde iMoc Baroc
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Ingebruikname iMoc Baroc








U schakelt de iMoc Baroc in met behulp van de grijze Aan/Uit knop. Deze bevindt zich op de Duwstang aan de
achterzijde iMoc Baroc (figuur 3 nr.7). Hiermee moet de Aan/Uit LED nr.13 op figuur 4 gaan branden.
Met de Handbediening (figuur 4) kunt u dan de iMoc Baroc onder andere elektrisch verstellen, op de rem zetten en
geheugenstanden (M1 en M2) inleren.
Wanneer u “Set” mode kiest (figuur 4 nr.16) zullen automatisch de vier wielremmen geactiveerd worden waardoor de
stoel niet meer kan verrijden. De verstel- en werkstanden knoppen zijn nu actief.
U deactiveert de rem door knop 2 of 3 in figuur 4 in te drukken. Met “Drive” mode (knop 3) zal de rem automatisch
gedeactiveerd worden.
De iMoc Baroc is voorzien van elektrische rijondersteuning: de “Power Assist”. Dit is een vijfde wiel onder de Baroc
(figuur 2 nr.4). Deze is onder bepaalde voorwaarden actief in de Drivemodus: zie “Drive modus met rijondersteuning”.
Vóór ingebruikname dient u elke keer de accustatus op de Handbediening te controleren. De accustatus wordt
weergegeven zodra er een toets op de handbediening wordt ingedrukt.
Bij in gebruik name moeten nog minimaal 1 witte stip
achter het batterij pictogram op de
Handbediening (figuur 4 nr.9) oplichten. Zo niet, dan moet de stoel eerst opgeladen worden.

Voor u start met het verplaatsen van de stoel:






Controleer of de iMoc Baroc is losgekoppeld van de Laadadaptor. Wanneer de acculaadadaptor wordt aangesloten
worden namelijk automatisch de remmen geactiveerd en de overige functies uitgeschakeld.
Controleer de vergrendeling van de beenspreiding.
Verwijder de aan de stoel gekoppelde attributen, apparatuur en/of bedrading
Als zich een patiënt op de iMoc Baroc bevindt: plaats de Bedhekken.
Activeer de rij ondersteuning met de toets “Drive” (zie verder onder “Drive modus met rijondersteuning”)

Voor u start met een operatie of medische handeling:





Zorg dat de remmen geactiveerd zijn (Led naast figuur 4 nr.15 brandt).
Verwijder zo nodig de bedhekken.
Schakel de iMoc Baroc uit  Grijze knop indrukken (figuur 3 nr.7).
Sluit het Potentiaalvereffeningspunt aan, indien vereist (figuur 3 nr.10).

Bediening van de iMoc Baroc
Op de iMoc Baroc staan de volgende Bedieningselementen ter beschikking:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aan/Uit schakelaar (figuur 3 nr.7)
Handbediening (figuur 4)
Knop Noodontgrendeling rem (figuur 4)
Duwbeugel met bediening rijondersteuning (figuur 3 nr.4, 2, 3 en 8)
Ontgrendeling Uitneembare hoofdsteun (figuur 2 nr.2 en figuur 3 nr.5)
Kantelbare hoofdsteun (figuur 2 nr.1 en figuur 3 nr.6)
Ontgrendeling Beensteunen (figuur 2 nr.7)
Ontgrendeling van de Spreidstand benen (figuur 2 nr.6)
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1. Aan/Uit knop (hoofdschakelaar nr.7 in figuur 3).
Aan de achterzijde van de iMoc Baroc bevindt zich de grijze Aan/Uit knop.
Door het indrukken van de knop schakelt u de iMoc Baroc spanningsloos. Alle functies zijn uitgeschakeld en activeren van een
functie is in deze toestand niet mogelijk (met uitzondering van de Noodrem release nr.3 in figuur 2).
De hoofdschakelaar heeft de vorm van een paddenstoel.
Door deze een kwart slag te draaien en uit te trekken schakelt u de iMoc Baroc weer in en de Aan/Uit LED nr.13 op figuur 4 gaat
branden.
Tijdens een operatie van een patiënt moet de Aan/Uit knop ingedrukt zijn: zie “voor u start…”. De stoel is dan spanningsloos.

2. Handbediening
De Handbediening kan in de Handbedieninghouder (accessoire) geplaatst worden als deze niet in de hand gehouden kan
worden.
De Handbediening is door middel van een kabel elektrisch verbonden met de iMoc Baroc. De aansluiting ervan bevindt zich
onderaan de achterzijde van de rug van de IMoc Baroc (figuur 2 nr.12). Deze mag alleen voor service doeleinden losgenomen
worden.
De iMoc Baroc mag echter nooit zonder Handbediening worden gebruikt!
De iMoc Baroc functioneert alleen wanneer de Handbediening is aangesloten. Controleer voor gebruik of de
Handbediening is aangesloten: de Aan/Uit LED nr.13 op figuur 4 moet branden.
Zorg ervoor dat de kabel van de Handbediening niet bekneld raakt tussen bewegende delen of wordt overreden.
Er geldt geen garantie in de gevallen waar bij de kabel of het bedieningspaneel zijn beschadigd als gevolg hiervan.
Op de Handbediening van iMoc Baroc vindt u twee modi: “Set” en “Drive” (figuur 4 nr. 16 en 3).
Kiest u “Set” dan kunt u de stoel elektrisch verstellen, kiest u “Drive” dan zal u ondersteuning krijgen bij het rijden.
In “Drive” mode zijn geen elektrische verstellingen mogelijk, met uitzondering van de Noodverstelling naar “Trendelenburg” en
“Arrest” stand. Alleen deze verstellingen kunnen in “Drive“ mode geactiveerd worden via de voorgeprogrammeerde toetsen op
de Handbediening.

Set modus
Zodra de Set modus is geactiveerd (Figuur 4 nr. 16) zullen de remmen geactiveerd worden en is de stoel niet meer te verrijden.

Individuele verstellingen (figuur 4 in witte kader)
Met knoppen 4 t/m 8 en 17 t/m 21 is de stoel in Set modus te verstellen naar een gewenste (werk)stand.
De iMoc Baroc is voorzien van beveiliging tegen overbelasting. Daardoor kan het voorkomen dat een verstelling
onderbroken wordt. De Handbediening geeft dan een pieptoontje en naast de onvoltooide stand blijft de LED
knipperen. Druk dan de knop nogmaals in. Dat kan tot 3x toe, waarna de verstelling 1 minuut niet reageert om af te
koelen.
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Figuur 4 Uitleg Handbediening
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Werkstanden (figuur 4 beneden batterij status)
Met toets 10 t/m 12 en 23 t/m 25 activeert u in de iMoc Baroc vast voorgeprogrammeerde werkstanden.
Hiervoor dient de stoel actief in de Set modus te staan:
10)
23)
11)
24)
12)
25)

flat = vlakke tafel (op werkhoogte)
seat = Instapstand (onderste hoogte)
transport1 = Transportstand (zittend laag)
transport2 = Transportstand (liggend hoog)
M1= vrij te programmeren voorkeuze stand
M2= vrij te programmeren voorkeuze stand

Tijdens verstellen zal de LED naast de geactiveerde knop knipperen. Als de werkstand is bereikt zal de LED naast die knop blijven
branden.
Let op: Als een Standenknop de gevraagde stand niet kan bereiken zal de LED ernaast blijven knipperen.
e
e
Met het opnieuw indrukken van de betreffende knop zal deze bij de 1 keer indrukken het knipperen uitzetten en pas bij een 2
keer indrukken de stand alsnog proberen de stand te bereiken mits sprake is van overbelasting of storing.
De iMoc Baroc is voorzien van beveiliging tegen overbelasting. Daardoor kan het voorkomen dat een verstelling
onderbroken wordt. Opnieuw activeren kan tot 3x toe, waarna de verstelling 1 minuut niet reageert om af te
koelen.
Wijzigen van de Werkstand
De iMoc Baroc is uitgerust met vier vast ingestelde Werkstanden (knop nr. 10, 23, 11 en 24). Aanpassen van deze standen is alleen
mogelijk door een procedure die bekend is bij uw Technische Dienst.

Programmeren M1 en M2 (figuur4 onderaan)
Breng iMoc Baroc in de gewenste te programmeren gebruiksstand.
Houdt uw voorkeuze toets M1 of M2 (knop nr. 12 en 25) minimaal 3 seconden ingedrukt tot een lange pieptoon aangeeft dat de
stand opgeslagen is onder deze toets.

Onderbreken van een beweging
Een beweging naar een voorgeprogrammeerde stand, ook bij Trendelenburg- en Arrest, kan altijd onderbroken worden door
een willekeurige toets van de Handbediening in te drukken, of door de grijze Aan/Uit knop in te drukken die zich op de
Duwstang bevindt (figuur 3 nr.7)

Noodstanden
Trendelenburg (nr. 1 in figuur 4)
De iMoc Baroc is uitgerust met een vast ingestelde Trendelenburg stand (herstelstand bij flauwte).
Wanneer toets nr. 1 in figuur 4 wordt ingedrukt zal de iMoc Baroc naar de Trendelenburg stand bewegen. Om de beweging naar
de Trendelenburg stand te onderbreken drukt u een willekeurige versteltoets op de Handbediening in of drukt u de grijze
Aan/Uit knop in (figuur. 2 nr.7). Wanneer de iMoc Baroc naar de gekozen stand beweegt knippert de LED naast de geactiveerde
knop.
De Trendelenburg- en Arrest stand zijn in tegenstelling tot andere verstellingen ook in de “Drive” mode te activeren.
De iMoc Baroc blijft dan gedurende en na de verstelling te verplaatsen aangezien de 4-wiel remfunctie blijft opgeheven.
De Trendelenburg toets gebruiken in Drive mode is voorbehouden voor calamiteiten en is niet bedoeld om standaard te
gebruiken om een werkstand te bereiken.

15
209 iMoc Baroc Rev. 0.5

Gebruikershandleiding iMoc Baroc

Wijzigen van de Trendelenburg stand
De iMoc Baroc is uitgerust met een vast ingestelde Trendelenburg stand. Aanpassen van deze stand is alleen mogelijk door een
procedure die bekend is bij uw Technische Dienst.

Arrest (nr. 14 in figuur 4)
De iMoc Baroc is uitgerust met een vast ingestelde Arrest stand (onderin vlak: mogelijkheid voor reanimatie).
Wanneer toets nr. 14 in figuur 4 wordt ingedrukt zal de stoel naar de Arrest stand verstellen. Om de beweging naar de Arrest
stand te onderbreken drukt u een willekeurige versteltoets op de Handbediening in of drukt u de grijze Aan/Uit knop in (figuur 2
nr. 7). Wanneer de iMoc Baroc naar de gekozen stand beweegt knippert de LED naast de geactiveerde knop.
De Trendelenburg en Arrest stand zijn in tegenstelling tot andere verstellingen ook in de “Drive” mode te activeren.
De iMoc Baroc blijft gedurende en na de verstelling te verplaatsen aangezien de 4-wiel remfunctie blijft opgeheven.
De Arrest toets in Drive modus is voorbehouden voor calamiteiten en is niet bedoeld te gebruiken om een werkstand te
bereiken.
Wijzigen van de Arrest stand
De iMoc Baroc is uitgerust met een vast ingestelde Arrest stand. Aanpassen van deze stand is mogelijk. Raadpleeg hiervoor uw
technische dienst.

3.

Knop Noodontgrendeling rem

In noodsituaties kunt u de remmen van de iMoc Baroc op twee manieren deactiveren (van de rem halen):
e

1 Selecteer de “Drive” Modus op de Handbediening (figuur 4 knop nr.3)
e
2 Druk op de knop voor Noodontgrendeling van de rem onder aan de achterzijde van de stoel (figuur2 nr3). Op de voetkap
wordt deze aangewezen met de onderstaande sticker

e

3 RESET de sturing door de iMoc Baroc uit en weer aan te zetten, opdat de LED bij Brake op de Handbediening weer de
juiste remstand aangeeft.
Opmerking: Na activering van de Noodontgrendelingsknop (punt 2) MOET de iMoc Baroc geRESET worden.
De RESET vindt plaats door de stoel uit en daarna weer in te schakelen met behulp van de grijze Aan / Uit knop (1).
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4.

Duwbeugel met bediening rijondersteuning

De iMoc Baroc is te verrijden door gebruik te maken van de Duwbeugel met handvatten, die zich achter de Rug van de iMoc
Baroc bevindt (figuur 2 en 3). Om de hoofdverstelling naar beneden mogelijk te maken is de Duwbeugel in de Rug te schuiven.
Voor het verrijden is de Duwbeugel uit te schuiven door de hendel in figuur 3 nr. 4 en figuur 5 nr.1 naar voor of achter te
bewegen.

Figuur 5 In- en uitschuiven van de duwbeugel

In de Handvatten op de Duwbeugel bevinden zich de sensoren waarmee de duwkracht op de Duwbeugel versterkt kan worden
voor rijondersteuning (Power Assist).

Drive modus met Rijondersteuning
De IMoc Baroc is standaard uitgerust met rijondersteuning (vijfde wiel met een Power Assist aandrijving: figuur 2 nr. 4).
De rijondersteuning wordt in “Drive” modus (figuur 4 nr.3) automatisch geactiveerd wanneer voldaan wordt aan een aantal
voorwaarden.
Rijondersteuning (Power Assist) activeren:
1)
2)
3)
4)

Zorg dat de hoek van de Rug zich tussen de 10 tot 60 graden ten opzichte van de vloer bevindt. Dat is het geval in de
Transportstand-1 (zittend) of -2 (liggend) (figuur 4 nr.11 of 24)
Druk nu de “Drive” toets (figuur 4 nr.3) in.
De Power Assist zal eerst een kalibratie uitvoeren welke circa 3 seconden duurt, hierbij mag u de handvatten op de
Duwstang niet aanraken. De kalibratie is voltooid als de “Drive” LED (figuur 4 naast nr.3) niet meer knippert.
De rij ondersteuning is nu actief. De “Drive” LED brandt nu continu.

5) U krijgt nu rijondersteuning wanneer u met behulp van het handvatten op de Duwbeugel (figuur 3 nr. 3 en 8) de stoel
verplaatst. Bij duwen vooruit, bij trekken achteruit: zie Stoel voor- of achterwaarts verplaatsen en sturen.
Storing Power Assist:



Wanneer u “Drive” selecteert en de “Drive” LED slechts eenmaal kort oplicht en weer uit gaat, dan voldoet de stand
van de Rug niet aan de vereiste voorwaarden (10 tot 60 graden Rugstand: zie boven).
Wanneer u “Drive” selecteert en de “Drive” LED blijft knipperen, controleer dan of de handvatten niet aangeraakt
worden. Zodra deze vrij zijn zal de Power Assist zijn kalibratie voltooien en rijondersteuning kunnen geven. Na kalibratie
brandt de “Drive” LED continu. Blijft de LED knipperen, waarschuw dan de Technische Dienst of uw dealer.
U dient altijd de bedhekken te plaatsen voordat personen getransporteerd worden
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iMoc Baroc voor- of achterwaarts verplaatsen en sturen:
In de “Drive”modus kan de iMoc Baroc in de bewegingen voor- en achteruit en bij het maken van bochten geholpen worden
door het vijfde wiel (figuur 2 nr.4) van de Power Assist (rijondersteuning ). Dit wordt geactiveerd in de bovengenoemde stand
door het duwen op respectievelijk trekken aan de Handvaten (figuur 3 nr.3 en 8) . Sturen wordt geactiveerd door
(duw)krachtverschil tussen de handvaten. Daarmee draait het vijfde wiel met de stuurrichting mee.

iMoc Baroc zijwaarts verplaatsen (docking feature):
Wanneer u de iMoc Baroc zijdelings wilt verplaatsen (“inparkeren””) dan kunt u gebruik maken van de “docking feature”.
U activeert deze “docking feature” door de kantelschakelaar (fig. 2 nr. 2) in te drukken aan de zijde waar u naartoe wilt rijden.
Het vijfde wiel (figuur 2 nr.4) draait dan die kant uit en stuurt de iMoc Baroc dwars links of rechts uit.
Wanneer deze functie wordt uitgevoerd dient u het stuur stevig met beide handen vast te houden om de iMoc Baroc in
de zijwaartse beweging te begeleiden . Vooral als de iMoc Baroc zwaar beladen is heeft die de neiging om de
voorwielen te gaan draaien.

Verlaten van de Drive modus
Wanneer u de “Drive”modus wilt verlaten kunt u het volgende doen
1. De “Set”modus activeren
2. Een willekeurige verstel- of standenknop indrukken: daarmee wordt alleen Set geactiveerd.
3. De grijze Aan/Uit knop gebruiken: na Aan zetten komt de stoel vanzelf in Set mode.
N.B. Het is niet mogelijk de stoel in de Drive mode op de rem te zetten (Brake): dat kan alleen in Set mode.
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5. Uitneembare hoofdsteun
De bovenste hoofdsteun is uitneembaar door knop 1 in figuur 6 in te drukken en de hoofdsteun op te tillen.
De hoofdsteun kan gemakkelijk weer terug geplaatst worden. Let u hierbij op dat de hoofdsteun wordt vergrendeld. Een “klik” is
hoor en voelbaar. Controleer zo nodig de vergrendeling door licht aan de hoofdsteun te trekken.
NB. Mocht de vergrendeling niet (meer) goed in willen komen, waarschuw dan uw Dealer (Klantenservice) om deze af te stellen.

Figuur 6 Uitneembare hoofdsteun

6. Kantelbare hoofdsteun
De hoofdsteun bestaat uit een kantelbaar en een niet kantelbaar deel. Het kantelbare deel is zowel voorover als achterover te
verstellen. De verstelling kan plaatsvinden door de knop (figuur 7 nr.1) een halve slag te draaien.
Zorg dat u tijdens het verstellen de Hoofdsteun vast houdt. De hoofdsteun is voorzien van een veersysteem, waardoor
deze automatisch onbelast voorover wil bewegen of belast kan wegzakken.

Figuur 7 Kantelbare hoofdsteun
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7.

Uitneembare beensteunen

De beensteunen kunnen losgekoppeld worden door het indrukken van knop 1 in figuur 8. Zorg dat u met beide handen de
beensteun vast heeft voor u de ontgrendelknop indrukt. Wanneer u licht aan de beensteun trekt zal deze los komen.
Om de beensteunen terug te plaatsen schuift u de pennen in de gaten waarna u de deze goed aandrukt. Een “klik” is hoor- en
voelbaar. U dient hierna altijd de blokkering van de beensteun te controleren door licht aan de beensteun te trekken.
NB. Mocht de vergrendeling niet (meer) goed in willen komen, waarschuw dan uw Dealer (Klantenservice) om deze af te stellen.

Figuur 8 Uitneembare beensteun (rechts)

8. Beenspreiding
Om een zo optimaal mogelijke ergonomische werkhouding te creëren voor de chirurg kunnen de beensteunen gespreid en/of
uit elkaar geschoven worden . Door de hendel (figuur 9 nr.1) een halve slag onderlangs naar achter (richting Rug) te bewegen
wordt de blokkering opgeheven. Nu kan het beendeel over 2 scharnieren naar buiten getrokken worden zodat er een ruimte
tussen de benen ontstaat.
Door de hendel (figuur 9 nr.1) naar voren (richting Beensteun) te bewegen worden de beensteunen weer vastgezet.
Wanneer de beensteunen niet vastgezet zijn kunnen de beendelen ongewenst naar buiten zwaaien met als gevolg
letsel voor mensen of schade aan goederen.
Let op beklemmingsgevaar van ledematen tussen de twee beensteunen en/of de zitting.
Gebruik de beenspreiding niet tijdens transport en niet in combinatie met bedhekken.

Figuur 9 Beenspreiding
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Attributen

Bedhekken
De iMoc Baroc is vanuit veiligheidsoverwegingen standaard uitgerust met twee bedhekken. Deze bedhekken kunnen worden
uitgenomen door deze rechtstandig omhoog te bewegen.
Om de bedhekken terug te plaatsen schuift u het insteekdeel VOLLEDIG in de houder (figuur 10).
Let op dat er geen bekleding of doek tussen bedhek en houder terecht kan komen.
Tijdens transport van personen dienen ALTIJD de twee bedhekken op de juiste wijze aan de iMoc Baroc bevestigd te
zijn.

Figuur 10 Uitnemen bedhek

Voetsteunen
De Voetsteunen kunt u plaatsen door deze over de (DIN-)rails te schuiven naar de gewenste hoogte en deze met de zwarte knop
goed vast te draaien.
Zorg er voor dat u de Voetsteun voldoende ver op de DIN-Rail heeft geschoven voor u deze vast draait. Het
afgeronde deel van de DIN rail moet buiten de koppeling zichtbaar blijven. Zie figuur 11.

Figuur 11 Afnemen voetsteun
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Elektrische uitrusting en informatie

Accu’s opladen
U wordt dringend aangeraden de iMoc Baroc tenminste 1x per etmaal dat de iMoc Baroc gebruikt is op te laden. Gebruik
daarvoor UITSLUITEND de meegeleverde Laadadaptor Dockx Medical part: 579206
Er kan geen aanspraak op enige vorm van garantie worden gemaakt indien schade kan zijn ontstaan door gebruik van
een andere dan de meegeleverde Laadadaptor.
Om de iMoc Baroc accu’s op te laden dient de stoel “AAN” te staan (hoofdschakelaar 7 in figuur 3 uitgetrokken)
Tijdens laden lichten de 3 stippen achter het batterij pictogram
op de handbediening achtereenvolgens op. Pas bij voldoende lading (voor veilig opereren) gaan de 3 stippen tegelijk knipperen (zie “Opladen…”)

Accu’s
De iMoc Baroc is uitgerust met speciale oplaadbare accu’s (totaal 24V / 12 Ah). De laadaansluiting bevindt zich onderaan de
rechter achterzijde van het rugdeel (fig. 3 pos 11). U wordt dringend aangeraden de iMoc Baroc tenminste 1x per etmaal te
laden, ook als de stoel minimaal gebruikt is.
De levensduur van de accu wordt sterk verkort wanneer deze niet tijdig of onvolledig opgeladen wordt. De levensduur is tevens
afhankelijk van de behandeling, onderhoud, omgeving en omstandigheden.
De levensduur van de accu bij normaal gebruik is gemiddeld tussen de 1 en 2 jaar.
Een lood-gel oplaadbare accu mag niet volledig worden ontladen. Daarom altijd aandacht besteden aan de batterij-LED op de
Handbediening (fiuur. 4 nr. 9).
De batterij indicatie is uit te lezen bij het indrukken van een knop op de Handbediening.
Bij 1 oplichtende stip
achter het accu-pictogram op de Handbediening is nog minimaal 1 operatie op de
iMoc Baroc uitvoerbaar. Geadviseerd wordt na deze operatie de stoel op te laden.
Als het accu pictogram oranje oplicht
is de stoel nog te gebruiken, maar kunnen elk moment de
verstelfuncties gaan uitvallen. Sluit dan zo snel mogelijk de acculaadadaptor aan op de iMoc Baroc om de accu’s op te
laden: zie hoofdstuk Opladen van de accu.
Als het accu pictogram oranje knippert
is de stoel niet meer normaal te gebruiken. Er zijn dan GEEN
verstellingen meer mogelijk! Alleen werkstanden kunnen nog ingesteld worden. Sluit de acculaadadaptor direct aan op
de iMoc Baroc om de accu’s weer op te laden: zie hoofdstuk Opladen van de accu.
Na gebruik van de iMoc Baroc adviseren wij u om de stoel uit te schakelen met behulp van de Aan/Uit knop (fig. 3 pos 7). Dit
bespaart energie en voorkomt een totale ontlading van de batterij waardoor de levensduur wordt verlengd.
Bij vervanging van accu’s dienen altijd de ORIGINELE type accu’s te worden toegepast. Toepassing van een ander type
Accu resulteert in een verkeerde batterij status indicatie en kan onherstelbare schade veroorzaken aan de iMoc Baroc
en de patiëntveiligheid in gevaar brengen.

Opladen van de accu’s
1)
2)
3)
4)

Sluit de kabel van de Laadadaptor met speciale Neutrik connector aan op de iMoc Baroc (figuur 3 nr.9).
Sluit de Laadadaptor aan op het lichtnet.
Zorg dat de stoel AAN staat: Aan/Uit LED nr.13 in figuur 4 brandt.
Wanneer het opladen is voltooid, altijd eerst de stekker van de laadadapter uit het stopcontact trekken.

U dient de stoel NIET UIT te schakelen tijdens het opladen van de accu’s, anders worden de accu’s NIET geladen.
N.B.
 Opladen dient alleen te gebeuren met de bijgeleverde Laadadaptor Dockx Medical part: 579206.
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Er kan geen aanspraak op enige vorm van garantie worden gemaakt indien schade is ontstaan door het gebruik van een
andere dan de meegeleverde Laadadaptor.
 De laad aansluiting bevindt zich onderaan de achterzijde van de Rug (figuur 3 nr. 9)
 De iMoc Baroc moet AAN staan, anders worden accu’s niet opgeladen.
 Bij het aansluiten van de acculaadadaptor aan de iMoc Baroc worden de wielen automatisch geblokkeerd. Alle overige
functies zijn uitgeschakeld.






Tijdens opladen lichten de 3 LED’s naast het pictogram
1 naar 3 opbouwend of samen knipperend op.
Zo niet, check dan de Aan/Uit knop (de iMoc Baroc moet Aan staan) of de Laadadaptor in het stopcontact zit.
Zodra de stoel voor gebruik is opgeladen (minimaal 3 operaties) knipperen de 3 witte LED’s tegelijk. Langer doorladen
totdat ook de indicatie op de Laadadaptor groen is wordt aanbevolen voor een langere bruikbaarheid van de accu’s (zie
Laadstatus hieronder)
Het is geen probleem de stoel aan de Laadadaptor te laten staan.
De accu’s dienen minimaal 1 maal per etmaal dat de stoel ingezet is opgeladen te worden, voor een volledige en veilige
werking van de iMoc Baroc.

Accustatus op de Handbediening
De handbediening is uitgerust met een aantal accustatus LED’s (fiuur. 4 nr. 9). Met deze LED’s worden de diverse stadia van de
accu’s weergeven: 3 witte LED’s (vol), 2 witte LED’s, 1 witte LED, een oranje LED brandend en een oranje LED knipperend (leeg).
De batterij indicatie wordt alleen weergegeven zodra de iMoc Baroc wordt bediend met een toets op
de Handbediening.
Indicatie van de Accustatus LED’s op de Handbediening bij normaal bedrijf:
3 LED’s

 accu vol

2 LED’s

 40% vol: nog zeker 3 operaties mogelijk

1 LED’s

 10% = bijna leeg: nog minimaal 1 operatie mogelijk, advies is na 1 operatie accu’s
opladen!

 Pictogram “batterij” brandt oranje > operatie afsluiten en zo spoedig mogelijk opladen.
 Pictogram “batterij” knippert oranje > direct buiten gebruik stellen en opladen: stoel is
nog maar beperkt inzetbaar (alleen nog vaste Werkstanden en rijondersteuning mogelijk)

Laadstatus op de Handbediening
Tijdens het laden zullen de LED’s van de batterij indicatie op de Handbediening ( figuur 4 nr.9) opbouwend aangaan totdat alle
drie de LED’s samen knipperen. De accu’s zijn dan voldoende opgeladen zijn om minimaal een uitgebreide operatie te kunnen
uitvoeren. De iMoc Baroc is dan in principe weer gereed voor gebruik (minimaal 4 operaties). Het is voor langdurig gebruik beter
de Laadadaptor aangesloten te houden tot de indicatie op de Laadadaptor groen wordt.
De laad toestand tijdens opladen is af te leiden van de kleur indicaties van de LED op de laadadaptor (zie de uitleg onder
“Accustatus op de Laadadaptor”).
Het knipperen van de oranje LED achter het batterij pictogram op de Handbediening
accuspanning voor alle (verstel) functies of een storing bij het laden.
Ook het niet oplichten van de witte LED’s tijdens het laden kan wijzen op een storing.
NB Het kan bij volle accu’s enige tijd duren voor deze LED’s gaan oplichten.

duidt op een te lage

In het geval van een storing dient u uw technische dienst of uw dealer (Klantenservice) te raadplegen.
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Laadstatus op de Laadadaptor
Tijdens opladen van de iMoc Baroc is op de Laadadaptor een rood, r0od/groen of groen gekleurde LED indicatie zichtbaar, al
naar gelang de laadbehoefte.
Een rode indicatie geeft aan dat volop wordt geladen en de capaciteit van de accu nog beperkt is. Zodra de accu’s 90% zijn
geladen kleurt de indicatie geel. Bij een groene indicatie is de accu geheel volgeladen (100%). De Laadadaptor blijft dan op
onderhoudslading. Er is geen bezwaar de Laadadaptor zo aangesloten te houden: de accu’s blijven dan in optimale conditie.
NB. Tijdens opladen zal de Laadadaptor warm kunnen worden (tot 45ºC). Zorg daarom dat de Laadadaptor zijn warmte kwijt kan
(niet opsluiten of stapelen).

Laadadaptor
De iMoc Baroc wordt geleverd met een externe Laadadaptor voor de accu’s met speciale laadplug (Dockx Medical part: 579206).
De elektronica van de iMoc Baroc is speciaal ontworpen voor deze Laadadaptor. Er dient daarom altijd een originele Dockx
Laadadaptor te worden gebruikt.
De in de iMoc Baroc geïntegreerde elektronica regelt het opladen van de accu’s.
Het gebruik van andere dan de originele Laadadaptor kan leiden tot oververhitting van de accu’s, letsel, schade en het
defect raken van de iMoc Baroc (zie veiligheidsvoorschriften).
De Laadadaptor is beschermd tegen kortsluiting en overbelasting.
De Laadadaptor voldoet aan de eisen van medische elektrische apparaten (EN60601-1-2 met gescheiden circuits) en kan zodanig
gebruikt worden in ziekenhuizen. Voor toepassen in de Operatiekamer dient goedkeur van de leverancier plaats te vinden.

Accu’s vervangen
De accu’s zijn geïntegreerd in de iMoc Baroc.
In de voet bevinden zich twee 12V accu’s. Het verwisselen van de accu’s in de iMoc Baroc dient uitgevoerd te worden door
geautoriseerde (hiertoe opgeleide) personen (Technische Dienst). Hiervoor dient de iMoc Baroc Service Manual te worden
geraadpleegd. De accu’s dienen dan beide tegelijk te worden uitgewisseld.
Alleen de originele accu’s mogen toegepast worden in de iMoc Baroc. De originele accu’s kunt u bestellen bij Dockx
Medical.
Defecte accu’s moeten worden teruggestuurd naar de leverancier. Mocht u ervoor kiezen de batterij zelf af te voeren, neemt u
dan contact op met het afvalverwerkingsbedrijf dat verantwoordelijk is voor afvoer van afval in uw omgeving.

Oude accu’s afvoeren
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Elektrisch geleidend/potentiaal vereffening
De iMoc Baroc is standaard voorzien van 4 elektrisch geleidende zwenkwielen om gelijke potentiaal te onderhouden met een
geleidende vloer.
Ook is de iMoc Baroc standaard voorzien en een potentiaal vereffeningpunt, waarmee alle geleidende delen van de stoel
verbonden zijn.
De aansluiting voor de potentiaalvereffening bevindt zich onderaan de achterzijde van de Rug (figuur 3 nr. 10).

Zekeringen
De Baroc is afgezekerd met een Automobiel insteekzekering (ATO 30A).
Daarnaast zijn er diverse subzekeringen in de iMoc Baroc ondergebracht.
Vraag de Technische Dienst zo nodig de zekering(en) te controleren. Zij beheert de informatie (Service Manual) voor het
vervangen ervan.

CE Conformiteitsverklaring
De CE-markering op de typeplaat van de iMoc Baroc (links onderop de Rug naast nr. 12 op figuur 3) houdt in dat het apparaat
voldoet aan de EU-richtlijnen 93/42/EEG voor medische apparatuur. Voor klasse 1 medische producten is er geen geregistreerd
CE-keuringsnummer voorzien.
Voor enkele EMC test resultaten verwijzen we u naar de informatie op pagina 2 van deze Handleiding.
Een kopie van de verklaring van overeenstemming is als Bijlage bij de Service Manual te vinden.

Typeplaat
De Typeplaat van de iMoc Baroc bevindt zich aan de linkerachterzijde onderaan de Rug (naast nr. 12 op figuur 3).
Op de Typeplaat worden een aantal pictogrammen opgevoerd. De betekenis ervan is als volgt:
Naam van de producent
Productnummer
Productiedatum
Serienummer
Gelijkstroom
Lees de gebruikshandleiding
Let op: zie in de gebruikshandleiding
Verwerking bij einde levensduur
Aanraakveiligheidsklasse
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Gebruikershandleiding iMoc Baroc

Reinigen
Wij adviseren de normale niet agressieve schoonmaakmiddelen te gebruiken voor het reinigen van de iMoc Baroc.
Gebruik voor verdere richtlijnen de WIP guideline Cleaning and desinfection of rooms (Wibaz)

Bekleding
iMoc Baroc heeft een waterdichte en reinigbare bekleding.
Ter vereenvoudiging van de reiniging van de bekleding kunnen de kussens van de stoel worden getild. Na reiniging en
desinfectie, kan de bekleding weer worden terug geplaatst op het frame.
Zorg ervoor dat de kussens pas terug geplaatst worden wanneer ze helemaal droog zijn.
Let op dat de kussens weer goed op hun borgpennen aangedrukt worden om schade of verschuiven te voorkomen.
Bij het ontsmetten van de oppervlakken door vegen, bijzondere aandacht besteden aan aanbevolen middelen en specificaties
van de fabrikant van het te gebruiken ontsmettingsmiddel. Let vooral op de aangegeven concentraties.
Met het oog op de soepelheid van de bekleding raden wij u aan de bekleding met een zachte zeep schoon te maken en na te
spoelen.
Gelieve geen tape te plakken op de bekleding, de lijm in de tape kan schade aan de bekleding toebrengen.

Metalen onderdelen en Roestvrij staal
Voor onderhouden van het roestvrij staal, moet u de iMoc Baroc regelmatig schoonmaken met een daarvoor bestemd
reinigingsmiddel.

Voetkap
De kunststoffen voetkap kan op dezelfde wijze als de bekleding gereinigd worden

Service
Voor servicedoeleinden is het van belang het serienummer van de iMoc Baroc in dit document te noteren.
Het serienummer van de Moc Baroc vindt u op de Typeplaat aan de linkerachterzijde onderaan de Rug (naast nr. 12 op figuur 3).
Vermeldt bij storing of vragen svp altijd het serienummer van de iMoc Baroc.
Noteer hier eventueel het (de) serienummer(s) op uw iMoc Baroc:

Klantenservice
In het geval dat uw iMoc Baroc niet goed functioneert, neem dan contact op met de klantenservice van uw dealer:
Dockx Medical BV
Moorland 3F
5688 GA Oirschot

Telefoon: 0499-582120
Telefax: 0499-551025
E-mail: info@dockx.nl
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