
Gebruikershandleiding
SÉCURIDRAP® SELFIA®

WAARSCHUWING: 
Wij raden u aan om voor het eerste gebruik van het product alle instructies, voorzorgsmaatregelen en waar-
schuwingen te lezen. Als de indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen niet 
worden nageleefd of als een reparatie door een niet door Mulliez-Flory erkende persoon is uitgevoerd, kan dit 
aanleiding geven tot risico’s waaronder het risico dat de patiënt komt te overlijden.

WAARSCHUWING: 
Voor een in een SÉCURIDRAP® SELFIA® geïns-
talleerde patiënt moet op regelmatige tijdstippen 
een nauwgezette controle worden georganiseerd.
Alleen verzorgend personeel dat de specifieke vei-
ligheidsregels met betrekking tot het gebruik van 
het product kent, mag een patiënt in een SÉCURI-
DRAP® SELFIA® installeren.

N.B. : 
SÉCURIDRAP® SELFIA® is een veiligheidsslaapzak die als 
immobilisatiemateriaal het statuut heeft van medisch 
materiaal van klasse I. Het gebruik ervan dient medisch 
te worden voorgeschreven op basis van de evaluatie van 
de verhouding voordelen/risico. Het gebruik wordt gemo-
tiveerd in het dossier van de patiënt.

N.B. : 
Een demonstratievideo over het gebruik van het SÉCURI-
DRAP® SELFIA® is beschikbaar op de website:
www.mulliez-flory.fr 

Het SÉCURIDRAP® SELFIA® is bedoeld om ter aanvulling 
van het gebruik van zijsponden te voorkomen dat gede-
soriënteerde personen en/of personen met onvoldoende 
spierkracht tijdens hun slaap uit hun bed kunnen. 

Het gebruik van SÉCURIDRAP® SELFIA® wordt formeel afge-
raden:
• voor onrustige en zeer onrustige patiënten ;
• voor patiënten die zich uit deze voorziening kunnen wrin-
gen of losmaken ;
• voor patiënten die zelf de zijsponden van het bed kunnen 
ontgrendelen (hangt af van de ernst van de dementie : praxis
en gnosis) ;
• voor onrustige patiënten die nadat ze in het SÉCURIDRAP® 
SELFIA® zijn geïnstalleerd, nog onrustiger worden of bij wie 
wordt vastgesteld dat zij zich duidelijk niet op hun gemak 
voelen.

Het SÉCURIDRAP® SELFIA® heeft de vorm van een slaapzak 
waarvan het bovenste deel is voorzien van een halsuitsnij-
ding en mouwen. De slaapzak is binnenin voorzien van een 
regelbare bekkensteun om het bekken van de patiënt tijdens 
diens slaap te ondersteunen.
De slaapzak wordt gebruikt op een ziekenhuisbed en wordt 
stevig aan het bed van de patiënt bevestigd door middel van 
vijf bevestigingspunten die als volgt zijn aangebracht:

• twee bevestigingspunten ter hoogte van het bekken, aan 
weerszijden van het SÉCURIDRAP® SELFIA®;
• twee bevestigingspunten ter hoogte van de onderbenen 
van de patiënt, aan weerszijden van het SÉCURIDRAP® SEL-
FIA®;
• één bevestigingspunt helemaal aan de onderzijde van de 
slaapzak waarmee tevens de ritssluiting van de slaapzak 
wordt vergrendeld.

SÉCURIDRAP® SELFIA® wordt met 5 riemen aan het frame 
van het ziekenhuisbed bevestigd.

SÉCURIDRAP® SELFIA® is verkrijgbaar in vier maten, zodat 
het altijd aan de lichaamsbouw van de patiënt is aangepast.
De maat is aangegeven op het etiket en met de kleurencode 
aan de halsopening.

De overeenkomsten tussen de maat van het SÉCURIDRAP® 
SELFIA® en de lichaamsbouw van de patiënt vindt u in Tabel 
1 hierna.

De perforaties aan weerszijden van de taille zijn voorzien 
voor het aanbrengen van een onderhuids infuus of een 
sonde.

Het SÉCURIDRAP® SELFIA® mag ook als een stuk bedden-
goed worden gezien en voldoet aan de eisen van de verorde-
ning Nr. 2000- 164 van 23 januari 2000.

1-INDICATIES

2-CONTRA- INDICATIES

3-BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM
4-GEBRUIKSAANWIJZING

B
R

E V E T É

B R E V
E

T
É

Tabel 1 . Overeenkomst tussen maat en lichaamsbouw

Maat Lichaamsbouw Kleurencode

Maat S Minder dan 55 kg Donkerblauw

Maat M Tussen 55 en 75 kg Groen

Maat L Tussen 75 en 95 kg Grijs

Maat XL Meer dan 95 kg Hemelsblauw
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WAARSCHUWING : 
Voor het gebruik van het SÉCURIDRAP® SELFIA® moet 
telkens worden nagegaan of het SÉCURIDRAP®SELFIA® 
nog in goede staat is (uitzicht van de stof, naden, riemen, 
bekkensteun, ritssluitingen) en of de zijsponden van het 
bed perfect werken.

WAARSCHUWING :
De riemen moeten worden bevestigd aan het bewegende 
en binnenste deel van het bed. De twee riemen ter hoogte 
van het bekken, moeten worden bevestigd aan een dwar-
sas of mogen niet kunnen wegglijden. Als niet aan dit vei-
ligheidspunt is voldaan, kan dit risico’s inhouden voor de
patiënt.  (stap 2/6 en 3/6 op het product)

Plaats het SÉCURIDRAP® SELFIA® op het ziekenhuisbed en 
lijn de onderzijde van het SÉCURIDRAP® SELFIA® uit met het 
voeteneinde van de matras.

Bevestig de 4 zijriemen aan het binnenframe van het bed 
(beweegbare deel van een verstelbaar bed) en zorg ervoor 
dat de matras niet wordt samengedrukt. Begin bij de 2 rie-
men aan het voeteneinde van het bed en neem vervolgens 
de 2 riemen ter hoogte van het bekken.

Alvorens de patiënt in het SÉCURIDRAP® SELFIA® te ins-
talleren dient de slaapzak vanaf het voeteneind tot de 
mouwen worden geopend waarbij het bovenlaken naar het 
hoofdeinde wordt verplaatst zodat de opening van de hal-
suitsnijding vrijkomt. Open de bekkensteun en leg die plat op 
het onderlaken van het SÉCURIDRAP® SELFIA®.

Plaats de patiënt op het SÉCURIDRAP® SELFIA® precies in 
het midden van de bekkensteun, laat haar/hem neer gaan 
liggen en let erop dat het hoofd voor de opening van de hal-
suitsnijding ligt.

4.2 De patiënt installeren

De riemen bevestigen zonder de matras samen te drukken.

De middelste riem wordt bevestigd aan een dwar-
sas van het beweegbare deel van het bed. Deze 
riem mag niet weg kunnen wegglijden.
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WAARSCHUWING :
De keuze van de juiste maat van het SÉCURIDRAP® SEL-
FIA® die is aangepast aan de lichaamsbouw van de pa-
tiënt is een essentieel veiligheidspunt. Een niet aan de 
lichaamsbouw van de patiënt aangepaste maat kan ri-
sico’s voor de patiënt veroorzaken. (stap 1/6 op het product)

Kies de maat van het SÉCURIDRAP® SELFIA® die aangepast 
is aan de lichaamsbouw van de patiënt in overeenstemming 
met wat is aangegeven in Tabel 1. 

4.1 De maat kiezen



WAARSCHUWING : 
De bekkensteun moet correct worden bevestigd en ge-
regeld om te voorkomen dat de patiënt in de slaapzak 
kan wegschuiven. Als niet aan dit veiligheidspunt wordt 
voldaan, kunnen risico’s voor de patiënt worden veroor-
zaakt. (stap 4/6 op het product)

WAARSCHUWING :
De riem aan het voeteneind van de slaapzak moet aan 
het beweegbare en binnenste deel van het bed worden 
vastgemaakt. Als niet aan dit veiligheidspunt is voldaan, 
kan de patiënt risico lopen, zelfs het risico dat hij/zij 
overlijdt. (stap 5/6 op het product)

WAARSCHUWING : 
Het SÉCURIDRAP® SELFIA® is bedoeld om te worden 
gebruikt ter aanvulling van de zijsponden. Wij raden het 
gebruik aan van zijsponden met een vergrendelsysteem 
aan het voeteneind, buiten het bereik van de patiënt. De 
zijsponden moeten zijn opgeklapt. Halve zijsponden zijn 
uit den boze. Het bed moet in de laagste stand staan. Als 
niet aan dit veiligheidspunt wordt voldaan, kan de patiënt 
risico lopen, zelfs het risico dat hij/zij overlijdt.
(stap 6/6 op het product)

1 - Stop de armen van de patiënt in de mouwen en trek de 
mouwen op maar sluit die nog niet.

2 - Klap het bovenste deel van het SÉCURIDRAP® SELFIA® 
terug om de patiënt met zijn/haar hoofd in de slaapzak te 
stoppen. Plaats hierbij een hand op het voorhoofd van de 
patiënt om hem/haar bij die beweging te begeleiden en om 
de halsopening makkelijker over het hoofd van de patiënt te 
laten glijden.

Sla het laken, het deken of dekbed om.
Til de twee zijsponden van het bed op en controleer of die 
nog goed werken en vergrendeld zijn.
Zet het bed in de laagste stand.

Tijdens de nacht moet door het verplegend personeel een re-
gelmatige en nauwgezette bewaking worden georganiseerd.

Bij verschoning of andere verzorging tijdens de nacht, moe-
ten de veiligheidsregels eveneens in acht worden genomen :
• na het verschonen moet de bekkensteun opnieuw worden 
aangebracht
• de ritssluiting moet worden geborgd door middel van de 
riem aan het voeteneind van de slaapzak
• de zijsponde(n) moet(en) opnieuw omhoog worden geklapt 
• het bed moet opnieuw in de laagste stand worden ge-
plaatst.

Aan het eind van de nacht moet, nadat het SÉCURIDRAP® 
SELFIA® is uitgetrokken, de goede staat van het product 
worden gecontroleerd voordat het naar de wasserij wordt 
gezonden.

Steek de vrije pand tussen de benen van de patiënt en sluit 
de bekkensteun. De pand moet naar de taille van de patiënt 
worden gebracht en de knopen moeten in de knoopsgaten 
op de elastische banden worden vastgemaakt.
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Sluit het SÉCURIDRAP® SELFIA® met de ritssluitingen tot he-
lemaal onderaan.
Na volledige sluiting van de rits, steekt u de riem aan het 
voeteneind van de slaapzak door de wee lussen van de 
ritssluiting en bevestigt u de riem aan het beweegbare en 
binnenste deel van het bed.



Fabrikant Productie- 
datum

Referentie Reeks-
num
mer

Voorzorgs-
maa trege-
len, zie de 

bijgevoegde 
documen-

tatie

Voor het onderhoud van het SÉCURIDRAP® SELFIA® 
moet het volgende worden uitgevoerd :
• de ritssluitingen moeten volledig worden gesloten. 

De inlichtingen betreffende de onderhoudsvoorwaar-
den zijn de volgende:
• is bestand tegen chloor.
• wassen tot 85 °C.
• met druk kalanderen en uitwringen verboden.
• uitsluitend in de droogzwierder drogen.
• strijken is overbodig.

Op het product geldt een garantie van drie (3) maan-
den. Als zich ondanks alle zorg die wordt besteed aan 
de productie van het SÉCURIDRAP® SELFIA®, toch 
enig defect zou voordoen, dan zal de fabrikant het 
product repareren of vervangen.

De garantie vervalt wanneer de gebruiks- en onde-
rhoudsvoorwaarden niet worden nageleefd evenals 
wanneer een niet door de fabrikant erkende persoon 
enige reparatie of wijziging aan het product heeft uit-
gevoerd.

6-ONDERHOUD VAN HET SÉCURIDRAP® SELFIA®

9-REFERENTIES

7-GARANTIE

8-SYMBOLEN

Referentie Maat Beschrijving

036547W01B0 S SÉCURIDRAP® SELFIA® wit
maat S

036547W01B0 M SÉCURIDRAP® SELFIA® wit
maat M

036547W01B0 L SÉCURIDRAP® SELFIA®wit
maat L

036547W01B0 XL SÉCURIDRAP® SELFIA® wit
maat XL

036547B01B0 S SÉCURIDRAP® SELFIA®blauw
maat S

036547B01B0 M SÉCURIDRAP® SELFIA® blauw
maat M

036547B01B0 L SÉCURIDRAP® SELFIA® blauw
maat L

036547B01B0 XL SÉCURIDRAP® SELFIA® blauw
maat XL

Alles bij elkaar is er voor het SECURIDRAP® SELFIA®, 
als bij het gebruik rekening wordt gehouden met de 
in deze handleiding opgenomen indicaties, contra- 
indicaties en waarschuwingen, nog geen melding ge-
maakt van enige complicaties met betrekking tot het 
gebruik van het SECURIDRAP® SELFIA®.

Wij willen er hier wel aan herinneren dat het gebruik 
van het SECURIDRAP® SELFIA® voor sommige pa-
tiënten aanleiding kan geven tot onrustig gedrag en 
tot een gevoel van onbehagen. In dit geval moet voor 
het welzijn en de veiligheid van de patiënt een ander 
soort immobilisatiemateriaal worden gebruikt, dat 
beter aan de situatie is aangepast.

Ten slotte even herhalen dat bij niet- naleving van de 
in deze handleiding uiteengezette indicaties, contra- 
indicaties en waarschuwing er een ernstig risico kan 
ontstaan voor de gezondheid van de patiënt tot zelfs 
het risico dat de patiënt overlijdt.

5-COMPLICATIES

Mulliez Flory
Route de St Aubin
49710 Le Longeron, France
Tel.: +33 (0)2.41.63.78.10
Fax: +33 (0)2.41.46.60.19
Email : contact@selfia.com
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Demonstratievideo
beschikbaar op de website:

www.mulliez-flory.fr
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