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Gefeliciteerd!
Wij willen u feliciteren met de aankoop van uw nieuwe Dockx iMoc Ophtha stoel.
De Dockx iMoc Ophtha stoel is een mobiele operatiestoel 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 Dockx iMoc Ophtha mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel en in
overeenstemming met de instructies in deze handleiding.
De Dockx iMoc Ophtha is een elektrisch instelbare en mobiele operatiestoel bedoeld om
te worden gebruikt bij oogheelkunde, KNO, orale en plastische chirurgie.
Zorg ervoor dat de Dockx iMoc Ophtha alleen wordt gebruikt in de ruimten waarvoor het
is ontworpen. Dit zijn operatiekamers, onderzoek en behandeling kamers.
Interferentie met andere elektronische apparaten:
De Dockx iMoc Ophtha voldoet aan de voorschriften van de EU-richtlijnen 93/42/EEG.
De Dockx iMoc Ophtha mag niet gebruikt worden in combinatie met radio- en
röntgentherapie, akoestische behandelingen/therapie of gelijke diagnostische apparatuur.
De apparatuur dient te worden uitgeschakeld wanneer de Dockx iMoc Ophtha in bedrijf
is. Hiermee wordt elektromagnetische interferentie tussen andere apparaten en de Dockx
iMoc Ophtha voorkomen.
De Dockx iMoc Ophtha is CE gemarkeerd.
Classificatie:
Classificatie volgens richtlijn
93/42/EEG Medical Device Directive,
Classificatie volgens IEC 60601-1
Beschermingsgraad tegen elektrische
schokken
Applied Part
De Dockx iMoc Ophtha 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

BF
Rapport nr. Dare-12c00133RPT01

Waarschuwing voor gebruik:
Dockx’s hoogste prioriteit is de veiligheid van uzelf en de patiënt. Lees daarom deze
instructies aandachtig door. Bewaar de handleiding binnen handbereik van de gebruiker
en de Dockx iMoc Ophtha.
Onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de “veiligheidsvoorschriften” kan ernstige
gevolgen hebben, zoals lichamelijk letsel van de patiënt of de gebruiker en/of schade aan
eigendommen, die moeten worden voorkomen door het nemen van adequate
veiligheidsmaatregelen.
Lees de informatie in deze handleiding over de correcte wijze van bediening en het
gebruik van de Dockx iMoc Ophtha.
Controleer of de Dockx iMoc Ophtha klaar is voor gebruik. Op de volgende pagina’s vindt
u informatie over de specifieke veiligheidsinstructies die moeten worden genomen bij het
gebruik van de Dockx iMoc Ophtha.
De veiligheid en gezondheid van de patiënt en de gebruikers hebben de hoogste
prioriteit.
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Voor u start met een operatie of medische handeling:
Activeer de remmen.
Schakel de stroom uit: Grijze “ON/OFF” knop indrukken. (fig. 2 pos 2)
Controleer de fixatie van de hoofdsteun.
Voor u start met het verplaatsen van de stoel:
Controleer of de Dockx iMoc Ophtha losgekoppeld is van de lader (bij een ingeschakelde
lader zijn de remmen geactiveerd en de overige functies uitgeschakeld).
Controleer de vergrendeling van de armleggers.
Activeer het 5e wiel mechanisme. Zie: Activeren van remmen en 5e wiel
Algemeen
Wij adviseren u om de Dockx iMoc Ophtha tenminste 1x per 24 uur te laden.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde lader.
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Veiligheidsvoorschriften
Alleen werken met de Dockx iMoc Ophtha na instructie van een bevoegd persoon en
uitgebreide studie van de Dockx iMoc Ophtha handleiding.
Zorg ervoor dat de aanbevolen maximale belasting van de Dockx iMoc Ophtha niet wordt
overschreden.
Maximale belasting van de stoel is 180 kg.
Maximale belasting voor de hoofdsteun is 25 kg.
Maximale belasting voor het beendeel is 50 kg.
De functionaliteit van de Dockx iMoc Ophtha moet door opgeleid personeel worden
getest, elke keer voordat de stoel in gebruik wordt genomen.
Zorg ervoor dat de patiënt op de juiste wijze op de Dockx iMoc Ophtha plaatsneemt, om
te voorkomen dat de patiënt van de stoel valt.
Informeer de patiënten voorafgaand aan het instellen van de positie van de Dockx iMoc
Ophtha.
Zorg ervoor dat de Dockx iMoc Ophtha stabiel is opgesteld en dat deze niet onbedoeld
kan wegrollen door het activeren van de remmen na elk vervoer.
Indien de positie van de Dockx iMoc Ophtha per ongeluk wordt gewijzigd door het
ongewenst activeren van een vooraf ingestelde programmastand, schakelt u de beweging
uit door op een willekeurige toets op de handbediening of een willekeurige
voetschakelaar te activeren. U kunt de stoel ook uitschakelen met de ON/OFF knop.
Zorg ervoor dat de ruimten waar de Dockx iMoc Ophtha moet worden gebruikt voldoen
aan de eisen en voorschriften volgens EC 60364-7-710 VDE.
Voordat de stoel geopend wordt, bijvoorbeeld voor service doeleinden of het verwijderen
van bekleding, eerst de stoel met behulp van de ON/OFF knop uit zetten.
Bij de montage van accessoires: wees bewust van mogelijke gevaren voor zowel patiënt
als personeel indien de posities van de Dockx iMoc Ophtha versteld worden.
Bij gebruik van hoogfrequente chirurgische apparatuur en defibrillatoren op de Dockx
iMoc Ophtha 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 Dockx
iMoc Ophtha is voornamelijk gemaakt van elektrisch geleidende materialen.
De Dockx iMoc Ophtha mag niet worden gebruikt in ruimten met brandbare mengsels.
De Dockx iMoc Ophtha mag niet worden gebruikt in combinatie met andere medische
hulpmiddelen.
De Trendelenburgstand en Arrest stand zijn voorgeprogrammeerde standen. U kunt deze
posities ook bereiken door de individuele verstelbare delen handmatig in de juiste positie
te brengen met behulp van de handbediening.
Een verstelling naar een voorgeprogrammeerde positie kan onderbroken worden door
een willekeurige toets van de handbediening in te drukken, of door de Grijze “ON/OFF”
knop in te drukken (fig. 2).
Een verstelling naar een voorgeprogrammeerde voor Trendelenburg- of Arrest stand kan
onderbroken worden de betreffende toets nogmaals in te drukken, of door de Grijze
“ON/OFF” knop in te drukken (fig. 2).
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Bewaar deze handleiding binnen bereik van de Dockx iMoc Ophtha.
Voor de goede werking van de Dockx iMoc Ophtha, dient u zich te houden aan de
aanbevolen omgevingstemperatuur op de operatiestoel.
U dient te allen tijde gebruik te maken van de origineel bijgeleverde acculader. Het
gebruik van andere dan de originele lader kan leiden tot letsel aan personen, schade aan
goederen en defect raken van de Dockx iMoc Ophtha.
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Uitrusting/begrippen

Figuur 1
1. Bekleding zit / beendeel
2. Voetkap
3. Zitdeel
4. 5e wiel (rij assistent)
5. Armleggers
6. Rugdeel
7. Antistatische wielen (2x)
8. Handvatten
9. Hoofdcup/verstelling
10. Knop t.b.v.
hoofdsteunverstelling
(andere zijde)

Figuur 1
Figuur 2
1. Potentiaal vereffening aansluiting
2. ON/OFF knop
3. Laad-entree
4. Behuizing accu met zekering
5. Knop t.b.v. armlegger uitnemen
6. Knop t.b.v. armlegger ontgrendeling
7. Connector van handbediening
8. DIN-rail

Figuur 2
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Dockx iMoc Ophtha is standaard voorzien van:
-

Elektrisch instelbare hoogte en hoek instelling van rug, neig en voetensteun
Elektrisch instelbare lengte van hoofdsteun
Automatische verstelling hoofdsteunlengte bij activeren van de rugverstelling
Handbediening met 5 geheugenposities
Slow-start functie op alle actuatoren (voor precisie instelling)
Elektrische Trendelenburg stand
Elektrische Arrest stand
Elektrische remmen op 4 wielen
Elektrische activering van richtingsupport (5e wiel)
Anesthesieboog
Weg- klapbare en afneembare armsteunen (links en rechts uitwisselbaar)
Universele rail aan rugdeel beide zijden
Handvatten om de stoel te verplaatsen
Statushouder
Accuvoeding 24V cap 9 Amp max. (het is aan te bevelen om de Dockx iMoc
Ophtha tenminste 1x per 24 uur te laden)
Lader (24V 1,3A auto switch mode met LED indicator)

Opties:
-

Voetbediening voor maximaal 5 functies
Polssteun operateur en patient
Universele rails aan zitting en beendeel
Bedhek vast en bedhek inklapbaar
Houder voor handbediening
Plateau aan DIN-Rail voor handchirurgie
Infuusstandaard aan DIN-Rail
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Handbediening
Algemene informatie:
De handbediening heeft een clip aan de achterkant. Met behulp van deze clip, kunt u de
handbediening bevestigen aan de stoel of aan optionele accessoires zoals de “flexibele
handbedieninghouder”. Een handbediening kan verwijderd worden met behulp van de
connector die zich aan de rechter zijkant van de Dockx iMoc Ophtha bevindt (fig. 2 pos7).
Let op dat de kabel voor de handbediening niet bekneld raakt tussen bewegende delen of
wordt overreden. Er geldt geen garantie in de gevallen waar de kabel of het bedieningspaneel zijn beschadigd als gevolg hiervan.
Toetsen voor individuele instelling
Met de handbediening kunt u de hoofdsteunlengte, de posities van het rug- en beendeel
en de kanteling (neigen) van de zitting instellen (fig. 3).
Nadat u het te verstellen deel van de stoel met de toets heeft geselecteerd (de
corresponderende LED licht op) kunt u deze door middel van de + en – toets verstellen
(+ = beweging omhoog, - = beweging omlaag)
1. Trendelenburg stand
2. Arrest stand
3. Neig verstelling
4. Voetensteun verstelling
5. Hoog/laag verstelling
6. Brake (rem) ON/OFF
7. Geheugen standen (5 stuks)
8. ON/OFF LED
9. Accu status LED (groen, oranje, rood)
10. Hoofdsteun verstelling
11. Rugleuning verstelling
12. Beweging omhoog
13. Beweging omlaag
14. Activering 5e wiel (steer assist)

Figuur 3
Geheugenfuncties instellen en wijzigen
Voor de meest voorkomende posities kunt u vijf geheugenfuncties gebruiken.
Één geheugenfunctie activeert gelijktijdig de ingestelde rughoek, de hoog/laag stand, het
neigen van de zitting en de stand van de voetensteun. Om een geheugenfunctie te
activeren brengt u de Dockx iMoc Ophtha in de gewenste positie, vervolgens houdt u één
van de knoppen met de aanduiding 1, 2, 3, 4, of 5 (fig. 3) gedurende ± 4 seconden
ingedrukt. De positie is als geheugenstand opgeslagen zodra er 5 pieptonen klinken.
U kunt de geprogrammeerde stand op dezelfde manier wijzigen.
Onderbreken van een beweging
Op het moment dat de Dockx iMoc Ophtha geactiveerd is, om naar een voorgeprogrammeerde positie te gaan kunt u dit onderbreken door een willekeurige toets van
de handbediening in te drukken, of door de Grijze “ON/OFF” knop in te drukken (fig. 2).
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Voetbediening
De Dockx iMoc Ophtha is standaard uitgerust met 2 voetschakelaars (pos. 1 en pos. 5,
fig. 4).
Met de voetschakelaars hebben dezelfde functie als de individuele verstellingen op de
handbediening.
Per voetschakelaar zijn 2 verstelfuncties gedefinieerd:
Pos. 1
Rug omlaag (rechts) en rug omhoog (links)
Pos. 5
Stoel omhoog (rechts) en stoel omlaag (links)
Optioneel is de Dockx iMoc Ophtha uit te voeren met 3 extra voetschakelaars, voor meer
informatie neemt u contact op met Dockx Medical.
1. Rug verstelling
2. Kantelen van de zitting
(Neig)
3. Trendelenburg
4. Beensectie verstelling
5. Hooglaag verstelling

Figuur 4
De Dockx iMoc Ophtha kan uitgerust zijn met 1 tot maximaal 5 voetschakelaars (fig. 4).
Onderstaand de bediening
1.
2.
3.
4.
5.

Rug
Zitting
Trendelenburg
Voetsteun
Hoog/laag

links:
links:
links
links:
links:

voorover
voorover
laag
laag

rechts:
rechts:
rechts
rechts:
rechts:

achterover
achterover
hoog
hoog

Activeren van remmen en 5e wiel
De Dockx iMoc Ophtha is uitgerust met een elektrisch remsysteem op de 4 wielen en een
5e wiel functie. Het inschakelen van de remmen doet u door op de handbediening (fig. 3)
de toets “brake” éénmaal in te drukken. Een tweede maal indrukken deactiveert de
remmen. De 5e wiel functie kunt u inschakelen door de knop “steer assist” éénmaal in te
drukken. Bij het inschakelen licht de LED op, een tweede maal indrukken deactiveert
deze functie.
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Trendelenburg instelling
De Dockx iMoc Ophtha is tevens uitgerust met een vast ingestelde Trendelenburg stand.
Met de toets “Trendelenburg” op de handbediening activeert u deze positie. Om de
beweging naar de Trendelenburg positie te onderbreken drukt u een willekeurige toets in
op de handbediening of drukt u de grijze “ON/OFF ” knop in (fig. 2).
Wijzigen van de Trendelenburg stand
De Dockx iMoc Ophtha is uitgerust met een vast ingestelde Trendelenburg stand.
Aanpassen van deze stand is mogelijk. Raadpleeg hiervoor uw technische dienst.
Arrest instelling
De Dockx iMoc Ophtha is uitgerust met een vast ingestelde Arrest stand. Met de toets
“Arrest” op de handbediening activeert u deze positie. Om de beweging naar de Arrest
positie te onderbreken drukt u een willekeurige toets in op de handbediening of drukt u
de grijze “ON/OFF” knop in (fig. 2).
Wijzigen van de Arrest stand
De Dockx iMoc Ophtha is uitgerust met een vast ingestelde Trendelenburg stand.
Aanpassen van deze stand is mogelijk. Raadpleeg hiervoor uw technische dienst.
Transport
Aan de bovenzijde van de rugleuning bevinden zich twee duwhandvatten (fig. 1) om de
Dockx iMoc Ophtha te kunnen verplaatsen.
De Dockx iMoc Ophtha is uitgerust met een elektrisch remsysteem op alle 4 de wielen.
De stoel is tevens voorzien van een 5e wiel (richting support functie). Het in/uitschakelen
van de remmen doet u door de toets “brake” (fig. 3) in te drukken. Wanneer de
corresponderende LED oplicht is deze functie geactiveerd. De richtingsupport functie kunt
u in/uitschakelen door de toets “steer assist” in te drukken. Wanneer de
corresponderende LED oplicht is deze functie geactiveerd. Inschakelen van de 5e wiel
functie zorgt voor het zeer comfortabel verrijden van de Dockx iMoc Ophtha.
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Hoofdsteun
Individuele lengte verstelling hoofdsteun
De hoofdsteun is elektrisch in de lengte richting verstelbaar. U kunt deze verstellen met
behulp van de handbediening of met de schakelaar. Zie hiervoor: Hoofdsteun lengte
verstelling (Handbediening) en Hoofdsteun lengte verstelling (Schakelaar) in
onderstaande tekst
Hoofdsteun lengte verstelling (handbediening)
Activeer de hoofdsteun-verstelling door de betreffende toets op de handbediening in te
drukken (fig. 3). De selectie wordt bevestigd door het oplichten van de corresponderende
LED. Door het indrukken van de “+” of “-“ toets op de handbediening wordt de
hoofdsteun respectievelijk in- of uitgeschoven.
Hoofdsteun lengte verstelling (schakelaar)
Aan de rechterzijde van het rugdeel bevindt zich de schakelaar om de hoofdsteun
elektrisch in lengte te verstellen(fig. 5). Deze schakelaar heeft 2 functies.
Door het indrukken van de “onderste helft” of “bovenste helft” van de schakelaar wordt
de hoofdsteun respectievelijk in- of uitgeschoven. Zodra de knop wordt losgelaten zal
deze in de neutrale positie terug keren en zal de hoofdsteunverstelling direct stoppen.

Figuur 5

Figuur 6

Automatische “meeloop” lengteverstelling
Wanneer de rugverstelling wordt geactiveerd zal de hoofdsteun in verhouding
meebewegen tot de uiterste standen van de hoofdsteunlengte is bereikt. De
hoofdsteunlengte zal in de meeste gevallen nog naversteld moeten worden. Voor het
bijregelen van de hoofdsteunlengte zie: “individuele lengte verstelling hoofdsteun”.
Hoogte en hoekinstelling hoofdkussen
De hoogte en hoekinstelling van het hoofdkussen kunt u handmatig aanpassen. Daartoe
beweegt u de hendel in de richting van de rugleuning (fig. 6)
Let op:
Beide draaipunten komen gelijktijdig vrij. Ondersteun de hoofdsteunschaal gedurende de
instelling.
Advies:
Stel de instelling na nadat de patiënt in de gewenste positie is gebracht. Stel de lengte
en hoogte/hoek instelling gelijktijdig in en vergrendel deze nadien.
Hendel omhoog dient om de hoofdsteun vast te zetten omlaag om de hoofdsteun te
ontgrendelen
Controleer regelmatig de frictie nadat de hoofdsteun in positie is gebracht en gefixeerd.
Zie voor het nastellen van de frictie de instructie onder instellingen.
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Armleggers
Armleggers
De armleggers zijn weg- klapbaar en afneembaar (fig. 7)
Armleggers neerklappen
Door de knop (fig. 7 pos 1) naar boven te schuiven komt de armlegger vrij uit de
blokkering en kan worden neergelaten worden. Terugklappen zorgt ervoor dat de
vergrendeling weer tot stand komt. Controleer de vergrendeling van de armleggers
voordat u een patiënt vervoert.
Armleggers verwijderen
Door aan de knop (fig. 7 pos 2) te trekken komt de armlegger vrij uit de blokkering en
kan worden losgenomen. Terug plaatsen in de opening zorgt ervoor dat de vergrendeling
weer tot stand komt. Controleer de vergrendeling van de armleggers voordat u een
patiënt vervoert.
De armleggers zijn zowel aan de linker als rechterzijde van de Dockx iMoc Ophtha te
plaatsen.

Neerklappen > Knop omhoog schuiven
Verwijderen>Knop uittrekken

Figuur 7
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Elektrische uitrusting en informatie
Accu laad advies
Het is aan te bevelen om de Dockx iMoc Ophtha tenminste 1x per 24 uur te laden.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde lader Dockx Medical part: 579104
Er kan geen aanspraak op enige vorm van garantie worden gemaakt indien schade kan
zijn ontstaan door gebruik van een andere dan de meegeleverde lader. Gebruik de lader
uitsluitend in droge ruimten.
Accu’s
De Dockx iMoc Ophtha is uitgerust met oplaadbare accu’s (totaal 24V 9 Amp). De
laadplug is aan de linkerzijde van de Dockx iMoc Ophtha gepositioneerd (fig. 2 pos 3).
Het is aan te bevelen om de Dockx iMoc Ophtha tenminste 1x per 24 uur te laden. De
levensduur van de accu is afhankelijk van de behandeling, onderhoud en omgevingsomstandigheden. De levensduur van de batterij is gemiddeld tussen de 1,5 en 2 jaar.
Een lood-gel oplaadbare batterij mag niet volledig worden ontladen daarom altijd
aandacht besteden aan de batterij LED op de handbediening (fig. 3 pos 9).
Als de batterij LED rood oplicht sluit de acculader aan om de batterij (zie hoofdstuk
acculaden) op te laden.
Na gebruik van de Dockx iMoc Ophtha adviseren wij u om de stoel uit te schakelen met
behulp van de ON/OFF knop (fig. 2 pos 2). Dit bespaart energie en voorkomt een totale
ontlading van de batterij. Indien batterijen moeten worden vervangen dan originele
batterijen gebruiken om storingen en schade te vermijden.
Accu status handbediening
De handbediening is uitgerust met een accustatus LED (fig. 3). Deze LED kan de
volgende kleuren weergeven: groen, oranje of rood. Zodra de Dockx iMoc Ophtha wordt
bediend met een toets op de handbediening wordt de accustatus weergegeven via de
accuspanning LED. Wanneer de accu wordt geladen zal deze LED voortdurend
geactiveerd zijn.
Bij volle accu zal de LED rechtsboven even groen oplichten bij het activeren van een
willekeurige toets.
Bij een accuspanning onder 24,1V zal, bij het activeren van een willekeurige toets op de
handbediening, de LED rechtsboven even oranje oplichten, de accu is dan voor 1/3 vol.
Bij een accuspanning onder 23,7V zal, bij het activeren van een willekeurige toets op de
handbediening, de LED rechtsboven even rood oplichten. De accu’s laden ! is
noodzakelijk voor volledige en veilige werking van de Dockx iMoc Ophtha.
Bij een accuspanning onder 22,0V zal, bij het activeren van een willekeurige toets op de
handbediening, de LED rechtsboven rood knipperen. De accu’s zijn dan leeg, de
functionaliteit van de Dockx iMoc Ophtha is beperkt tot alleen het bedienen van de rem.
De accu’s dienen geladen te worden voor volledige en veilige werking van de Dockx iMoc
Ophtha. Tijdig laden voorkomt deze situatie.
Samengevat:
Handbediening Accustatus LED bij normaal bedrijf:
- Rood knipperend (!!) : De accu’s zijn leeg: dringend laden. Alleen remfunctie,
Trendelenburg- en Arrestfuncties functioneren nog (!!)
- Rood
: De accu’s zijn nagenoeg leeg: accu’s dringend laden. De
Dockx iMoc Ophtha mag niet gebruikt worden.
- Oranje
: De stoel is volledig functioneel, de accu’s zijn 1/3 vol.
- Groen
: De stoel is volledig functioneel.
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Accu laden
Bij het aansluiten van de acculader aan de Dockx iMoc Ophtha worden de remmen
automatisch geblokkeerd. Alle overige functies zijn uitgeschakeld.
U dient de stoel NIET uit te schakelen tijdens acculaden, accu’s worden dan
NIET geladen.
Op de acculader is, naar gelang de laadbehoefte, een rode, gele of groene indicatie
zichtbaar. Na het uitnemen van de laadplug worden de remmen vrijgegeven en zijn alle
functies weer vrij beschikbaar.
Het opladen van de batterij:
-

Sluit eerst de laadkabel op de Dockx iMoc Ophtha.
Sluit de lader aan op het lichtnet.
Wanneer het opladen is voltooid, altijd eerst de stekker uit het stopcontact trekken.

Handbediening Accustatus LED bij laden van de accu’s:
- Rood/oranje/groen knipperend
- Groen knipperend
-

Rood knipperend

De accu’s worden geladen, Dockx iMoc Ophtha niet
in bedrijf nemen
De accu’s zijn vol, Dockx iMoc Ophtha kan in gebruik
genomen worden
Overspanning alarm voor de accu
WAARSCHUWING: Neem kontact op met uw
technische dienst

Lader accu status LED
Tijdens opladen van de Dockx iMoc Ophtha is op de lader, naar gelang de laadbehoefte,
een rode, gele of groene indicatieled zichtbaar. Een rode indicatie geeft aan dat wordt
geladen en de capaciteit van de accu is beperkt. Zodra de accu’s grotendeels zijn geladen
kleurt de indicatie geel. Bij een groene indicatie is de accu nagenoeg volgeladen > 90%,
de lader gaat over op onderhoudslading.
Accu’s vervangen
De accupack is geïntegreerd in de Dockx iMoc Ophtha (semi-uitneembaar).
In de accupack bevinden zich 2 x 12V accu’s. Het verwisselen van de accu’s in de
accupack dient uitgevoerd te worden door geautoriseerde (hiertoe opgeleide) personen.
Hiervoor dient tevens de Dockx iMoc Ophtha service manual te worden geraadpleegd.
Alleen de originele accu’s mogen toegepast worden in de Dockx iMoc Ophtha. De
originele accu’s kunt u bestellen bij Dockx Medical.
Laad adaptor
De Dockx iMoc Ophtha wordt geleverd met een externe acculader (Dockx Medical part:
579104).
De elektronica van de Dockx iMoc Ophtha is speciaal ontworpen voor deze lader. Er dient
daarom altijd een originele Dockx adaptor te worden gebruikt.
De in de Dockx iMoc Ophtha geïntegreerde elektronica regelt het opladen van de accu’s.
Het gebruik van andere dan de originele adaptor kan leiden tot letsel, schade en defect
raken van de Dockx iMoc Ophtha (zie veiligheidsvoorschriften).
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De laad toestand is af te leiden van de kleur indicaties van de LED op de laadadaptor (zie
de uitleg van accu status tijdens opladen).
In het geval van een storing informeer uw technische dienst.
Alle service- of onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel van Dockx Medical of door Dockx Medical geautoriseerd
personeel.
De lader is beschermd tegen kortsluiting en overbelasting.
De lader voldoet aan de eisen van elektrische apparaten en kan gebruikt worden in
ziekenhuizen.
Aan/Uit knop
Aan de rechterzijde van de Dockx iMoc Ophtha bevindt zich de grijze aan/uit “ON/OFF”
knop (hoofdschakelaar). Door het indrukken van de knop schakelt u de Dockx iMoc
Ophtha spanningsloos. Alle functies zijn uitgeschakeld en activeren van een functie is in
deze toestand niet mogelijk. Door het grijze deel een kwart slag te draaien en uit te
trekken schakelt u de Dockx iMoc Ophtha weer in. Voordat u met een operatie start dient
de “ON/OFF” knop ingedrukt te zijn. De stoel is dan spanningsloos.
Antistatisch/potentiaal vereffening
De Dockx iMoc Ophta is standaard voorzien van 2 antistatische zwenkwielen en een
potentiaal vereffeningspunt.
Deze vereffening bevindt zich aan de rechterzijde van de Dockx iMoc (fig. 2 pos 1).
Zekering
Onder de zitting, aan de linkerzijde van de Dockx iMoc Ophtha zijn de accu’s geplaatst.
Aan de behuizing hiervan is, aan de achterzijde, een zekering geplaatst.
(zekering overeenkomstig IEC 127 afm. 5x20 10A T)
Controleer zo nodig de zekering of raadpleeg de service informatie.
Declaration of CE Conformity
De CE-markering aan de Dockx iMoc Ophtha 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.
Een kopie van de verklaring van overeenstemming is in de service manual te vinden.
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Reinigen
Wij adviseren de normale niet agressieve schoonmaakmiddelen te gebruiken voor het
reinigen van de Dockx iMoc Ophtha.
Bekleding
Dockx iMoc Ophtha heeft een waterdichte en reinigbare bekleding.
Ter vereenvoudiging van de reiniging van de bekleding kunnen de kussens van de stoel
worden verwijderd. Na reiniging en desinfectie, kan de bekleding weer worden terug
geplaatst op het frame. Zorg ervoor dat de kussens alleen terug geplaatst worden
wanneer ze helemaal droog zijn. 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 gegeven concentraties.
Met het oog op de soepelheid van de bekleding raden wij u aan de bekleding met zachte
zeep schoon te maken. 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 Dockx iMoc Ophtha regelmatig
schoonmaken met een daarvoor bestemd reinigingsmiddel.
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Service
Voor het uitvoeren van service is het van belang het serienummer van de Dockx iMoc
Ophtha te kennen.
Het serienummer van de Dockx iMoc Ophtha vindt u aan de rechterzijde van de
statushouder. Vermeld bij storing of vragen svp altijd het serienummer van de Dockx
iMoc Ophtha.
Noteer eventueel de serienummers:
Klantenservice
In het geval dat uw Dockx iMoc Ophtha niet goed functioneert, neem dan contact op met
onze klantenservice:
Dockx Medical BV
5688 GA Oirschot

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

Dockx Medical B.V.
Moorland 3F
5688 GA Oirschot Nederland
Tel: +31 (0) 499-582120
Fax: +31 (0)499-551025
19
Email: info@dockx.nl
206 juli 2012 Ophtha v1.2

