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Trapeze Handle with Integrated Retractor
Triangelgreep met geïntegreerde rolautomaat
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Gebruiksaanwijzing

Geachte klant,

Wij danken u voor uw vertrouwen in ons bedrijf dat u laat blijken door het kopen van één van onze producten. Wij zijn er van 
overtuigd dat deze triangelgreep volledig voldoet aan de eisen van de dagelijkse verplegings routines. 

Onze triangelgreep EVOlution is ontwikkeld volgens de hoogste medische standaarden, gebruikmakend van de meest 
geavanceerde technologieën en met de grondigheid en team spirit van onze medewerkers. We zijn er van overtuigd dat onze 
triangelgreep het dagelijks leven van verplegend personeel en zorgbehoevenden gemakkelijker maakt.

Lees a.u.b. deze gebruiksaanwijzing en vooral de veiligheids instructies om een correct gebruik van het product te garanderen.                                                                       

01. Opmerkingen over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor opgeleid verplegend personeel, maar ook ieder ander die gebruik gaat maken van 
deze triangelgreep. Lees de instructies aandachting voor het eerste gebruik.

De tesksten en illustraties in deze handleiding kunnen afwijken van de werkelijkheid, wijzigingen voorbehouden. Alle 
tekeningen en illustraties zijn niet op schaal.

 
Het gebruik van deze triangelgreep vereist nauwkeurige kennis en naleving van de instructies om fouten 
te voorkomen en een probleemloze werking te garanderen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een 
toegankelijke plek voor het verplegend personeel, totdat het product niet meer gebruikt wordt. Deze 
gebruiksaanwijzing is ook te vinden op onze website: instructions.rolko.com.

02. Doel en indicaties

Deze triangelgreep is uitsluitend bestemd voor gebruik in de ouderenzorg, ziekenhuizen en revalidatiebranche. Als accessoire 
aan ziekenhuis- en verpleegbedden compenseerd hij beperkingen en maakt verplegingstaken, zoals het optillen van patiënten, 
makkelijker. Patiënten kunnen met behulp van deze greep zelfstandig opstaan, mits ze hiervoor over genoeg kracht beschikken. 
Dankzij de rolautomaat kan een patiënt zelf snel en gemakkelijk de hoogte van de triangelgreep instellen naar zijn eigen 
voorkeur.

Andere toepassingen moeten vooraf door de fabrikant schriftelijk goedgekeurd worden. Dit product is ontwikkeld voor gebruik 
in de zorg en voldoet aan de voorschriften die gelden in deze branche.

03. Contra-indicaties

De triangelgreep is niet geschikt voor alle toepassingen die afwijken van het beoogde gebruik, dit kan leiden tot gevaar. 
Hieronder wordt bijv. verstaan het overschreiden van het max. draagvermogen (zie punt 4: Veiligheid en risico‘s en punt 11: 
Technische gegevens), of het bedienen door ongetrainde personen. De triangelgreep is niet geschikt voor sportieve doeleinden 
tijdens een revalidatieproces.
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Gebruiksaanwijzing

04. Veiligheid en risico‘s

• Deze instructies dienen te worden gelezen voordat de triangelgreep in gebruik genomen wordt.
• Gebruik de triangelgreep niet voor verkeerde doeleinden en voorkom oneigenlijk gebruik. 
• De gebruiker moet vóór gebruik overtuigd zijn van de toestand en de betrouwbaarheid van de triangelgreep en bedgalg.
• Controleer het product regelmatig (zie punt 8: Onderhoud en controle).
• Vervang de triangelgreep onmiddelijk wanneer er zichtbare schade is aan de greep, of één van de andere componenten.
• De triangelgreep mag onder geen beding gebruikt worden, wanneer er schade of een defect is.
• Lees de voorschriften voor het reinigen en desinfecteren, de band moet hierbij altijd volledig uitgerold zijn.
• Stel de hoogte van de triangelgreep ten opzichte van de patiënt goed in.
• Voorkom het binnentreden van vreemde bestanddelen en vloeistoffen in de rolautomaat of andere onderdelen (zie punt 7: 

Zorg, schoonmaken en desinfecteren).
• Hou de triangelgreep uit de buurt van sterke warmtebronnen, zoals sigaretten of open vuur. Hou hiervoor de aangegeven 

richtlijnen aan (zie punt 11: Technische gegevens).
• Opgehangen mag de triangelgreep niet te ver om zijn verticale as worden gedraaid (tot 180°). 
• Gebruik de oprolautomaat niet tijdens belasting.
• Overschreid de maximale veilige draaglast van 75 kg niet.
• Bij oneigenlijk gebruik kunnen gevaren ontstaan.

05. Gebruik

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en controleer of het product compleet is en geen beschadigingen heeft. De goede 
werking van de hoogteverstelling moet worden nagekeken, zoals aangegeven bij punt 8: Onderhoud en controle. Een eerste 
reiniging volgens de voorschriften aangegeven bij punt 7: Zorg, schoonmaken en desinfecteren, is noodzakelijk, evenals bij 
hergebruik. Bevestig de triangelgreep op de bedgalg zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing.

06. Functionele beschrijving

Anti-slip hanglus

Band, verstelbaar tot       
280 mm

Handgreep

Gripvlak

Geïntegreerde 
oprolautomaat 
met drukknop
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• Bevestiging 

Hang de triangelgreep met de hanglus over de bedgalg. De band moet correct worden bevestigd aan de bevestigingspunten 
van de bedgalg. De anti-slip lus moet volledig tussen de band en de galg bevestigd zijn.

De bevestiging is alleen toegestaan op bedgalgen die hiervoor geschikt zijn.
Lees ook de gebruiksaanwijzing van de betreffende bedgalg.

• Hoogteverstelling 

De hoogte kan aangepast worden door de knop op de geïntegreerde rolautomaat in te drukken. Tijdens het verstellen mag de 
triangelgreep niet belast worden!

Niet tijdens belasting verstellen! Tijdens het gebruik van de rolautomaat moet de triangelgreep altijd ontlast 
zijn.

De ergonomische vorm van de greep maakt het mogelijk deze met één hand te bedienen. 
Hou de greep vast met één hand en druk met de duim op de knop, hou de knop vast tot de 
gewenste hoogte bereikt is.

Beweeg de greep langzaam omhoog tijdens het indrukken van de knop, zo wordt de band automatisch 
opgerold en komt de greep hoger te hangen.

Trek de greep langzaam omlaag tijdens het indrukken van de knop om de band uit te rollen en de greep 
lager te hangen.  

Laat de knop los wanneer de gewenste hoogte bereikt is. Wanneer de knop nog niet hoorbaar met een „klik“ vast slaat op zijn 
nieuwe positie, trek dan voorzichtig aan de greep, zodat deze automatisch vast klikt. De lengte is correct aangepast wanneer 
er een „klik“ te horen is.

Lichte druk is voldoende om het mechanisme te ontgrendelen, wanneer je te hard drukt kan het mechanisme 
blokkeren! Gebruik a.u.b. niet meer kracht dan nodig.

• Toepassing / gebruik

Stel de ideale hoogte van de triangelgreep in voor de patiënt, zodat hij of zij deze als hulp kan gebruiken om rechtop te gaan 
zitten of te bewegen in bed. De ergonomisch gevormde greep heeft een anti-slip structuur. De greep kan met zowel één als 
twee handen gebruikt worden. 
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Belast de triangelgreep niet meer dan 75 kg!

• Parkeerstand / buiten gebruik

Wanneer de greep niet gebruikt wordt, kan deze met de greep over de bedgalg gehangen worden. Zorg ervoor dat de greep 
niet per ongeluk van de galg af kan glijden.

• Functioneringstest

Controleer de functies van de rolautomaat volgens punt 6: Functionele beschrijving - Hoogteverstelling.

07. Zorg, schoonmaak en desinfecteren

Haal de triangelgreep voor het reinigen en desinfecteren van de bedgalg af en rol de band volledig uit. Lees onderstaande 
richtlijnen voor het schoonmaken.

Het reinigen en desinfecteren mag niet plaatsvinden in: Drukkamers / autoclaven, sterilisatie- reinigings- en 
desinfectiemachines!

Reinig en desinfecteer de triangelgreep vóór gebruik en vóór elk hergebruik. Desinfecteer de triangelgreep regelmatig, 
minstens bij elke nieuwe bewoner / patiënt. De ergonomische vorm vereenvoudigt het reinigen van de greep. Bovendien 
is de greep van polypropyleen gemaakt, wat een hoge chemische bestendigheid betekent en dus het hygienische proces 
vereenvoudigt. Er zijn geen biocide middelen toegevoegd tijdens het productieproces, zodat allergie- en weerstandsrisico‘s 
niet verhoogd worden.

• Zorg en reiniging

Voor eenvoudige reiniging van de triangelgreep kan gebruik worden gemaakt van een vochtige doek, eventueel in combinatie 
met een mild reinigingsmiddel. Gebruik lauw water en niet-schurende, indien nodig, pH-geneutraliseerde, huishoudelijke 
schoonmaakmiddelen. Let ook op het volgende punt Desinfectie / sterilisatie. Om te voorkomen dat er druppels in de 
rolautomaat komen en achterblijven, dient er enkel gebruik gemaakt te worden van een vochtige doek. Laat de gereinigde / 
gedesinfecteerde triangelgreep volledig uitgerold opdrogen, om te voorkomen dat er vocht in de band achter blijft. Mocht er 
toch vocht in de greep terecht komen, dan kan dit afvloeien via een gat aan de onderzijde van de greep. Let er op dat het vocht 
uit de greep loopt en het rolmechanisme niet te nat wordt.

• Desinfectie / sterilisatie

Wij raden onderstaande reinigings- en desinfecterende middelen aan om de triangelgreep schoon te maken, na overleg met 
de fabrikant. Het gebruik moet uitgevoerd worden volgens de specificaties van de fabrikant! Lees ook de aansluitende product 
informatie, betreffende de dosering en een mogelijk gevaar in combinatie met andere middelen. Voordat u gebruik maakt van 
andere reinigings- en desinfecterende middelen in elk geval de fabrikant raadplegen. Door het grote aanbod van middelen en 
de constante innovatie hiervan, kunnen wij geen garanties afgeven. Bij twijfel altijd de distributeur of fabrikant raadplegen, 
omdat een verkeerd middel kan leiden tot voortijdige slijtage of materiaalfalen, wat tot gevaar voor de gebruiker kan leiden.

• Schülke & Mayr: Antifect ® AF (N), mikrozid ® AF liquid, mikrozid® sensitive Liquid, perform®MV02, terralin ® PAA.
• Orochemie: B 5 / 10 / 15 / 20 Wischdesinfektion  B 30 / 40 / 45 Schnelldesinfektion.
• Tana Chemie: Apesin AP 100 / AP 300 / Combi DR / rapid.
• Bode Chemie: Dismozon plus 0,4% / Kohrsolin FF 0,5% / Bacillol AF, Bacillol 30 Tissues / Mikrobac forte 0,5% / Mikrobac 

Tissues.
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De volgende stoffen mogen niet gebruikt worden, omdat deze de materiaaleigenschappen veranderen en voor voortijdige 
slijtage zorgen, wat tot materiaalfalen en dus gevaar voor de gebruiker kan leiden :

• Alle fenol of fenolderivaten en andere aromatische koolwaterstoffen
• Organisch chloor of anorganische substanties met actief chloor
• Logen
• Zure reinigings- en desinfectiemiddelen
• Gebufferd perazijnzuur
• Alle formaldehyde en/of andere aldehyden en derivaten die hier niet expliciet zijn goedgekeurd

Om veiligheidsredenen moet het binnendringen van vreemde bestanddelen of vloeistoffen (bijv. 
oplosmiddelen, oliën, basen, zuren en reinigingsmiddelen) in het oprolmechanisme of andere delen van de 
greep worden voorkomen.
 

08. Onderhoud en controle

De levensduur van de triangelgreep wordt door vele factoren beïnvloedt, bijv.: Temperatuur, luchtvochtigheid, UV-straling, 
contact met chemische stoffen, mechanische belasting etc. Ook onzorgvuldig gebruik kan leiden tot slijtage en voortijdige 
veroudering van kunststof, daar heeft een fabrikant geen invloed op. Daarom raden wij aan het product elke 5 jaar uit 
voorzorg te vervangen, ook als er geen tekenen van schade zijn.

• Algemene test

Controleer de triangelgreep regelmatig op functionaliteit en visuele schade. De vergrendeling van het oprolmechanisme moet 
naar behoren werken (zie punt 6. Functionele beschrijving - Hoogteverstelling).

Alle zichtbare onderdelen moeten regelmatig op slijtage en beschadigingen gecontroleerd worden, dan gaat het om 
bijvoorbeeld krassen, verkleuring en scheuren. Stiksels moeten in orde zijn en de band mag niet gedraaid of versleten zijn, de 
band moet nog in staat zijn op- en afgerold te worden.

Wanneer de triangelgreep en/of één van de onderdelen beschadigd is of niet correct meer functioneert dient 
het product direct vervangen te worden!

 
• Onderhoudsintervallen

Functionele test:         Elk kwartaal
Controle kunststofdelen:   Elk kwartaal 
Controle van band en stikwerk:  Elk kwartaal
Controle van anti-slip deel:   Jaarlijks

Komen bij de controle gebreken aan het licht, dan moet het product onmiddelijk worden vervangen.
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09. Opslag en hergebruik

Voordat de triangelgreep opgeslagen kan worden dienen de volgende stappen te worden uitgevoerd:
1. Voer een functionele test uit.
2. De band volledig oprollen.
3. Verpak de triangelgreep zo dat er geen vuil in kan komen, beschadigingen kunnen ontstaan en dat hij beschermd is tegen 

langdurige UV-straling.
4. Voeg een verpakkingsdatum toe, dit is van belang voor de onderhoudsintervallen.
5. Zorg dat deze gebruiksaanwijzing aanwezig is.
6. Opslag enkel in een gesloten ruimte met een temperatuur van +10 tot +40 °C en een luchtvochtigheid van max. 80%. 

Voer vóór elk hergebruik de schoonmaak- en desinfectie-stappen uit, aangegeven bij punt 7: Zorg, schoonmaak en 
desinfecteren. 

10. Verwijderen

De triangelgreep bevat RVS en kunststof onderdelen. Deze onderdelen dienen te worden afgevoerd overeenkomstig de lokaal 
geldende wet- en regelgeving. 

11. Technische gegevens

Afmetingen van de greep (hoogte x breedte): Ca. 160 x 290 mm
Hoogteverstelling: Ca. 320 mm
Maximale lengte van galg tot handvat: 590 mm
Maximaal draagvermogen: 75 kg
Eigen gewicht: Ca. 380 g
Gebruikte materialen: PP, POM, PES, PC, PVC, A2, 1.4310
Toelaatbare omgevingscondities:
Temperatuur van +10 °C tot +40 °C 
Relatieve luchtvochtigheid bedraagt max. 80%

Dit product draagt het CE-keurmerk als accessoire voor medische hulpmiddelen in klasse 1 volgens de wet op medische 
hulpmiddelen en EG-richtlijn 93/42/EWG en voldoet hiermee aan alle Europese veiligheidsvoorschriften. Het product voldoet 
aan de relevante delen van de norm DIN EN 60601-2-52. 

De EG-conformiteitsverklaring is te downloaden op instructions.rolko.com.

Gebruiksaanwijzing:                       triangelgreep / herziening 2015-10
© Rolko Kohlgrüber GmbH, Industriestr. 14 - 16, 33829 Borgholzhausen. 

Elke herdruk, geheel of gedeeltelijk, vereist onze voorafgaande toestemming. 
Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen als gevolg van technische ontwikkelingen voorbehouden.

Alle gegevens zijn gebaseerd op theoretische waarden en zijn onderhevig aan ontwerp- en productiegerelateerde            
toleranties.
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Dear Customer,

we thank you for your confidence in our company by purchasing one of our products. We are convinced that our trapeze handle 
entirely meets the requirements of the daily nursing routines.

Our trapeze handle EVOlution was developed according to the highest medical standards, using the most advanced 
technologies and with the thoroughness and the team spirit of our employees. We are confident that our trapeze handle makes 
everyday life of nursing staff and people in need of care easier and more pleasant. 

Please take note of instructions listed below and consider specially the safety instructions to guarantee the proper use of our 
product.

01. Notes About this Instruction Manual

These operating instructions are intended to qualified nursing staffs but also to any person who is in charge of the initial and 
further operation of this product. 

The texts and graphics of these instruction manual do not necessarily comply with the exact delivery scope, as modifications 
are reserved. All drawings and graphics are not drawn to scale.

The handling of this product requires exact knowledge and observation of the instructions listed below to 
avoid operating mistakes and grant a failure-free operation. Keep this instruction manual for the operating 
personnel always accessible until the disposal of the product. These instructions can also be found on our 
website: instructions.rolko.com.

02. Purpose and Indication

The product is to be used only in the field of nursing, hospital and rehabilitation. It serves as an accessory for nursing/hospital 
beds compensating limitations imposed by disabilities and makes nursing tasks such lifting the patients easier. Patients can 
stand up with the help of the handle independently, provided that they have the strength to do so. Due to the integrated belt 
retractor, the height of the handle can be quickly and easily adapted individually to the patient.

Other applications must be approved by the manufacturer in advance. The product is to be used as a working tool for nursing 
staff and is subject to the regulations of the employer‘s Liability Insurance Association (in German: Berufsgenossenschaft BG).

03. Contraindication

The handle is not suitable for all applications that differ from the intended use and or may lead to danger. These include, for 
example, exceeding the permited max. load (see section 4: Safety Instructions and Remaining Risks and section 11: Technical 
Data) or the operation of the handle by untrained staff. Please note that the handle is not suitable as a sport equipment for 
rehabilitation exercises.
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04. Safety Instructions and Remaining Risks

• These operating instructions are to be read prior to use of the handle.
• Do not use the handle against the intended purpose and avoid improper use and operation of the functions.
• Before using the handle the user needs to familiarize himself with the functional reliability of the handle and verify the 

proper condition of the trapeze bar.
• Check the product for damages regularly (see section 8: Maintenance and Inspection).
• Replace the handle immediately if any damage to the handle and or its components are visible.
• The handle may not be used under any circumstances if it is damaged or defective!
• Observe the cleaning and disinfection specifications. 
• While cleaning and disinfecting the retractor belt has to be always fully rolled out.
• Pay attention to the correct adjusted height of the handle in relation to the patient.
• For safety reasons, avoid the permeation of small foreign bodies and/or liquids in the retractor system or any other parts of 

the handle (see section 7: Care, Cleaning and Disinfecting).
• Keep the handle away from strong heat sources such as cigarettes or open flames and observe the specified ambient 

conditions below.
• The handle must not be often rotated around the vertical axis (over 180°) in suspended state.
• Never operate the retractor button under load.
• Do not exceed the safe working load of 75 kg.
• The improper use of the handle may present a danger to the user.

05. Commissioning

Read this instructions manual carefully and check if the product is complete or has any damages. The proper functioning of 
the height adjustment system must be checked as described in section 8: Maintenance and Control. An initial cleaning of the 
handle is necessary, in compliance with the permitted cleaning substances and disinfectants (see section 7: Care, Cleaning and 
Disinfecting), this also applies for the further uses of the product. Perform the mounting on the trapeze bar as described in the 
following instructions.

06. Function Description

Non-slip hanger loop

Retractor belt, length 
adjustable up to 280 mm

Handle

Grip area

Fully integrated 
belt retractor with 

release button
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• Attachment to the trapeze bar 

Hang the handle with the loop on the trapeze bar. The retractor belt must be properly attached to the attachment points of the 
trapeze bar. The slip guard has to properly between belt band and trapeze bar.

The attachment is only allowed on a trapeze bar, which is intended for this handle.
Please also consider the instructions notes of the trapeze bar.

• Height adjustment 

The height of the handle can be adjusted by pressing the button of the integrated retractor. While the height is being adjusted 
no load can be applied to the handle.

Do not operate the handle under load! 
While using the retractor, the handle must always be relieved. 

The ergonomic shape of the handle allows an easy one-handed operation. Hold the handle 
with one hand and press the integrated retractor with your thumb the release button. Keep 
the release button pressed and adjust the length of the retractor belt.

While pressing the button raise the handle slowly upwards to automatically roll up the belt so that the 
handle hangs higher.

While pressing the button pull the handle down slowly to roll out the belt so that the handle hangs lower.

Release the button when the desired strap length and so the desired position of the handle is reached. If the button does not 
locks with a „click“ on its new position, gently pull on the handle a little bit further, so that the mechanism automatically 
locks. The length is correctly adjusted when a „click“ is heard.

A gentle button press is completely sufficient to trigger the retractor system. If you press it too hard, you 
could block the mechanics of the handle! Please do not apply more force than necessary.

• Application and use

Set the ideal position of the handle for the patient so that he or she can use it as an aid for sitting up or moving in bed. The 
ergonomically shaped grip surface has an anti-slip structure. The handle may be used with one or both hands. 
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Do not overload the handle (max. 75 kg)!

• Park position when not in use

While the handle is not being used, you may hang it on the trapeze bar. It must be ensured that the handle can not accidentally 
slip off the trapeze bar.

• Functional check

Check the function of the retractor system according to section 6: Function description.

07. Care, Cleaning and Disinfecting

Before cleaning and disinfecting the handle, remove it from the bed gallows / trapeze bar and unroll the retractor belt 
completely. Please consider the following guidelines when cleaning.

The cleaning and disinfection of the product must not be carried out in pressure chambers / autoclaves, 
sterilisation, cleaning or disinfection machines! 

Clean and disinfect the handle before the first use and also before each reuse. Disinfect the handle on a regular basis and at 
least prior to each change of patient. The shape of the handle ist designed to facilitate the cleaning. In addition, the handle 
is made of polypropylene and thus it has a high chemical resistance, which makes the hygiene process easier. There were 
no additional biocidal agents used during the manufacturing of the product so that allergy and resistance risks were not 
increased.

• Care and Cleaning

For an easy cleaning the trapeze handle may be wiped clean with a damp cloth and if necessary with the addition of a mild 
detergent. Use lukewarm water and if necessary, non-abrasive, pH-neutralized and commercial household cleaners. Please 
also note the following section Disinfection / Sterilisation. To prevent that excessive fluid enters and stays in the retractor or 
the webbing drips, the usage should only be done with a moist towel. After each cleaning and disinfection please le et the 
retractor belt rolled out until it dries completely so that no residual moisture remains in the webbing. If liquid accidentally falls 
inside the retractor, it can flow out through an orifice at the bottom part of the handle. Ensure that the liquid flow out and the 
internal mechanism gets by no means excessively wet.

• Disinfection / Sterilisation

We recommend the detergents and disinfectants listed below to clean the handle, after consultation with the manufacturers. 
The usage must be carried out only according to manufacturer specifications! Observe the corresponding product information, 
in particular regarding the dosage and a possible hazard in combination with other cleanings / disinfection agents. Before 
using other detergents or disinfectants please consult the agent manufacturers in any case. Due to the variety of detergents 
and disinfectants available on the market, as well as constant innovation, we can not guarantee any kind of compatibility. In 
case of doubt please contact the manufacturer, since a misapplication may lead to a premature wear and failure of the material 
presenting a danger to the user.

• Schülke & Mayr: Antifect ® AF (N), mikrozid ® AF liquid, mikrozid® sensitive Liquid, perform®MV02, terralin ® PAA.
• Orochemie: B 5 / 10 / 15 / 20 Wischdesinfektion  B 30 / 40 / 45 Schnelldesinfektion.
• Tana Chemie: Apesin AP 100 / AP 300 / Combi DR / rapid.
• Bode Chemie: Dismozon plus 0,4% / Kohrsolin FF 0,5% / Bacillol AF, Bacillol 30 Tissues / Mikrobac forte 0,5% / Mikrobac 

Tissues.
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The following substances may not be used, since they alter the material properties, leading to premature wear, which may 
cause a potential material failure and thus hazards to the user:

• All phenol or phenol derivatives, and other aromatic hydrocarbons
• Chlorine organic or inorganic substances with active chlorine
• Alkalines
• Acid cleaners and disinfectants
• Buffered peracetic acid
• All formaldehydes and / or other aldehydes and derivatives that are not explicitly approved here

For safety reasons, the permeation of small foreign bodies or liquids (not allowed, e.g. solvents, oils, 
alkalines, acidic media, cleaners etc.) in the retractor or any part of the handle must be avoided.

08. Maintenance and Inspection

The lifetime of the handle including the belt is influenced by many factors, such as temperature, humidity, UV radiation, 
exposure to chemicals, mechanical stress, etc. Also, a careless handling may cause wearout and premature aging of the plastic 
parts, a manufacturer has no influence in this process. Therefore, we recommend to exchange the product after every 5 years 
as a precaution, even if no signs of external damage exist.

• General test

Inspect the trapeze handle regularly regarding safe functionality and visual impairments. The locking function of the whole 
retractor must be able to be carried out properly (see section 6: Function Description - Functional test).

All visible parts must be inspected regularly for visible wearout or damage marks. Those be noticed, for example, by scratches, 
discolorations, cracks etc. Webbing and stitching must not be cut, nor look twisted or frayed, the belt must be able to be 
properly rolled up and out.

If the trapeze handle and/or its components are damaged or show any signs of malfunction, the product must 
be replaced immediately!

 
• Maintenance intervals

Functional test:        Quarterly
Control of plastic parts:  Quarterly 
Control of webbing and stitching: Quarterly
Control of anti-slip protection:  Annually

If any kind of defects or problems appears during functional tests or maintenance, the product must be replaced immediately.
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09. Storage and Reutilization

Before storing the handle the following steps need to be performed:

1. Conduct a function test before storing the product.
2. Roll up the retractor belt entirely.
3. Cover or wrap the handle so that it does not get dirt or damaged. Protect from prolonged/permanent UV light.
4. Due to the maintenance periods attach a date of storage to the product.
5. Ensure that this operating instructions are present.
6. Store the handle only in closed rooms with a temperature between +10 and +40 °C and with a max. humidity of 80%. 

Before reusing it please conduct the cleaning and disinfection steps as described under section 7: Care, Cleaning and 
Disinfecting.

10. Disposal

The entire product must be disposed properly and professionally, in accordance with the laws and regulations of your region.

11. Technical Specifications

Dimensions of the handle (height x width): ca. 160 x 290 mm
Height adjustment range: ca. 320 mm
Max. length of trapeze bar to grip surface: 590 mm
Max. load capacity: 75 kg
Own weight: ca. 380 g
Materials used: PP, POM, PES, PC, PVC, A2, 1.4310
Permitted ambient conditions:
Temperature between +10 °C bis +40 °C 
Relative humidity up to max. 80%

This product has the CE mark as being an accessory for medical devices in class 1 in accordance with the German Medical 
Devices Act and the EC Directive 93/42/EWG and thus complies with all german and european safety regulations. The product 
complies with the relevant sections of the standard DIN EN 60601-2-52.

Operating instructions:                       Medical Trapeze Handle / Revision 2015-10
© Rolko Kohlgrüber GmbH, Industriestr. 14 - 16, 33829 Borgholzhausen, Germany. 

Any reprint, in full or in part, requires our prior permission. All rights reserved.
We reserve the right to make changes for technical reasons.

All information are based on nominal data and are subject to design and manufacture related tolerances.
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Notizen / Notes
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Notizen / Notes
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Trapeze Handle with Integrated Retractor
Medizinischer Haltegriff mit integrierter Gurtrolle

More information about 
our products on 
www.rolko.com


