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PCC Plus HD 105 x 210cm 
 
 

 
 

 
Toevoeging op de handleiding PCC ledikant 

 
De PCC Plus HD is een ledikant die in de basis hetzelfde is als het standaard PCC 
ledikant. Deze handleiding moet in combinatie gezien worden met de standaard 
meegeleverde handleiding voor de PCC. 
 
In de laagste stand is bovenkant  ligvlak 265 mm van de grond. Het maximale 
verstelbereik is 500 mm. Tevens is het ledikant verzwaard tot een maximum 
persoonsgewicht van 200 kg (maximale totale belasting 235 kg) 
 
Het is belangrijk dat gebruikers en verzorgers deze handleidingen lezen voordat het 
ledikant in gebruik genomen wordt. 
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A. Plaatsing  
 
1. Het ledikant dient geplaatst te worden op een vlakke stabiele vloer. Zie instructies in de 
handleiding van de standaard PCC. 
 
2. Bij gebruik van een bedgalg of portalen moeten deze vrij blijven van het plafond, 
contactdozen, plafondliften etc. 
 
3. Het ledikant moet zo geplaatst worden dat tijdens het omhoog bewegen geen 
wandcontactdozen of andere obstakels in de weg zitten. 
 
4. Als het ledikant op de juiste plaats staat moet het bed d.m.v. de rode rempedalen van de 
wielen op de rem gezet worden.  
 
6. Het ledikant mag slechts uitgerust worden met erkende accessoires. Er mogen geen 
hekken en bedgalgen gebruikt/gemonteerd worden die niet door Spring Produkties B.V. 
geleverd zijn! 
 
 

B. Ingebruikname  
 
1. Voordat het matras geplaatst wordt moeten alle functies getest worden.  
 
2. De matrasdikte moet in verhouding met de zijhekken zijn. De matrasdikte mag maximaal 
21 cm zijn!  Er moet altijd 22 cm tussen bovenkant matras en bovenkant zijhekken zijn! 
Het matras moet minimaal 104 cm breed en 208 cm lang zijn! Zie hoofdstuk G in 
standaard handleiding. 

 
C. Bediening door gebruiker/verzorger  
 
1. Uit veiligheidsoverweging wordt geadviseerd het ledikant (als er geen verzorging of andere 
reden voor een hoge stand is) in de lage stand te gebruiken.  
 
2. De zijhekken moeten altijd in de hoge stand gebruikt worden, als er geen reden is 
voor de lage stand. 
 
3. Voorkom dat personen of dieren onder het ledikant kruipen in verband met 
afknelgevaar van de bewegende delen. Steek tijdens verstellen van het ledikant of 
hekken geen lichaamsdelen of voorwerpen tussen scharnieren, draaipunten of andere 
plaatsen waar zij bekneld kunnen worden. Voorkom dat kabels afgekneld kunnen 
worden. 
 
4. Let op dat er geen stoelen / tafels onder het ledikant staan in de hoge stand. Bij het naar 
beneden bewegen van het ledikant worden deze afgeklemd. Deze meubels kunnen 
beschadigen, maar wat erger is het ledikant kan gaan kantelen. Zet het ledikant ook niet 
onder een vensterbank e.d.  
 
5. Niet tegen of op zijhekken gaan hangen. Hekken ook niet gebruiken als optrek- en  
transferhulp. 
 
6. Geen gloeiende of brandende voorwerpen op het ledikant zetten. 
 
7. Ledikant niet verplaatsen in de hoogste stand in verband met de stabiliteit.  
 



3 

 
8. De gebruiker bedient het ledikant met de volgende handbediening:  
 

 
 
Met deze handbediening worden alle functies bediend van het ligvlak en van de H/L 
verstelling.  Met het sleuteltje kunnen alle functies geblokkeerd worden. 
 
Let op: Niet met de schakelaar spelen. Veelvuldig/snel achter elkaar knoppen blijven 
indrukken en meerdere knoppen tegelijk indrukken kan de besturing onherstelbaar 
beschadigen.  
Inschakelduur 10% (6 minuten per uur) met een maximum van 2 minuten per schakeling. 
Voorbeeld: 2 minuten bewegen en 20 minuten niet bewegen.  
 
 
 

D. Reiniging en onderhoud  
 
 
1. Het ledikant kan gereinigd worden met normale huishoud reinigingsmiddelen. Gebruik 
geen agressieve schoonmaakmiddelen. Het gebruik van een hogedrukreiniger of 
stoomcleaner is niet toegestaan. Verder is het ledikant onderhoudsvrij.  
 
3. Voor storingen bel leverancier. 

 
E. Aluminium zijhekken  
 
Voor bediening, veiligheid etc., zie meegeleverde handleiding standaard PCC Ledikant. 


