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Welkom bij de Invacare Academy
Bij Invacare zijn we trots op onze positie als één van de marktleiders binnen onze
industrie. Met onze vooruitstrevende en innovatieve ontwikkelingen, ons uitgebreide
productassortiment en onze hoge kwaliteit van service ondersteunen wij onze
partners.
Wij hebben onze trainingen gebundeld in de Invacare Academy. Hiermee bieden wij
een verscheidenheid aan opleidingen en trainingen aan met als doel het overbrengen
van kennis met betrekking tot de Invacare producten & diensten.
De trainingen worden op locatie verzorgd of bij Invacare waarbij de producten
altijd fysiek aanwezig zijn. De training is altijd zo opgebouwd dat door middel van
“hands-on” sessies de cursisten telkens zelf de producten zien, gebruiken en testen.
Op verzoek stellen wij ook een klantspecifieke training samen.

Voor wie
Deze brochure van Invacare Academy voor Care producten richt zich primair op de
Invacare dealer adviseurs & monteurs. Daarnaast bieden de diverse trainingen ook
een goede basis voor bijvoorbeeld ergotherapeuten, revalidatie medewerkers en
andere professionals die in de zorg met Invacare producten werken.
Elke cursus is afgestemd op de eisen van de klinische, technische en commerciële
medewerkers voor wie kennis en vaardigheden van zorg gerelateerde
werkzaamheden van belang zijn bij de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden.
Aan het eind van iedere training ontvangen de deelnemers een certificaat.
Als u één van de in deze brochure genoemde trainingen wilt volgen neem dan
contact op met één van onze Accountmanagers Care:
Ageeth te Winkel		

Accountmanager Care		

06 - 57 58 86 24

Ariadne Krommedam

Accountmanager Care

06 - 20 05 65 23
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I. Training: Aquatec Ocean sanitaire producten

Inhoud training

Agenda

Met de toename van het aantal aangepaste
badkamers is de behoefte aan een geschikte
douchestoel groeiende.

•A
 chtergrond over het gebruik van een
douchestoel

Deze training verschaft u de kennis om
een geschikte Aquatec Ocean modulaire
douche-/toiletstoel te adviseren, passend
bij de verschillende behoeften en eisen van
eindgebruikers.
Deze training geeft u inzicht in de volledige
Aquatec Ocean range, inclusief de
beschikbare opties. U leert in deze training
op basis van een standaardconfiguratie een
gebruikers specifieke douche-/toiletstoel
samen te stellen.
Daarnaast leert u de douche-/toiletstoel zelf
te monteren en op te bouwen tot een klant
specifieke uitvoering.

•O
 verzicht van de Aquatec Ocean douche-/
toiletstoel range
• Voordelen van modulaire opbouw
• Hands-on sessie
• Vraag en antwoord sessie
Voor wie is deze cursus geschikt?
• Adviseurs van dealers
• Thuiszorgconsulenten
• Indicatiestellers
• Ergo-coaches
• Gekwalificeerde ergotherapeuten
• Studenten ergotherapie
Duur training
• Dagdeel
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II. Training: Service en onderhoud van Invacare bedden
Inhoud training
Het doel van deze cursus is om de deelnemers te informeren en uit te leggen
welke aspecten van service en onderhoud op de Invacare bedden van belang zijn
en met behulp van welke tools deze werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.
Deze training start met een “hands-on” sessie over het uitpakken en in elkaar zetten van een
uitleenbed. Daarna krijgen de deelnemers een overzicht van de belangrijkste kenmerken en
voordelen van ieder type bed uit het leveringsprogramma.
Daarna volgt een tweede “hands-on” sessie waarbij de deelnemers leren de bedden op de
juiste wijze te bedienen en leren storingen op te sporen.
De cursus behandelt de service en onderhoud aan de bedden en tevens zullen de specifieke
aandachtspunten van de beddennorm (IEC 60601-2-52) besproken worden.
Aan het einde van deze cursus beschikken de deelnemers over voldoende kennis over het
installeren, bedienen, onderhouden van de range van Invacare verpleegbedden.

Agenda
• Uitpakken, set-up en bediening
•O
 verzicht belangrijkste kenmerken en
voordelen Invacare bedden
•D
 iagnose en onderhoud van de Invacare
bedden
• Inzicht in de beddennorm
• Garantie en retouren procedure
• Vraag en antwoord sessie
Voor wie is deze cursus geschikt?
• Adviseurs van dealers
• Service monteurs
• Afleveraars
Duur training
• Dagdeel
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III. Training: Decubitus en matrassen

Inhoud training

Agenda

Het selecteren van een druk verlagende
matras die aansluit op de exacte behoeften
van de moderne klinische omgeving van een
ziekenhuisafdeling, langdurige zorg thuis of
de complexiteit van de thuiszorg, roept een
aantal vragen op.

• De primaire oorzaak van decubitus

Een klinische matras moet druk verlagen,
infecties controleren en transfers en logistiek
vergemakkelijken, alsmede passen binnen
de budgetten voor het vervangen van
matrassen.

• Hoe kan ik een matras controleren

Dus als u een nieuwe klinische matras moet
adviseren, wat zijn dan de belangrijkste
punten om mee te nemen in uw beoordeling?
Het eerste deel van deze training geeft
informatie om de basiskennis van decubitus
preventie te verbreden en geeft praktische
informatie over het belang van een juiste
matras selectie in relatie tot het voorkomen
of behandelen van decubitus.
Het tweede deel van de cursus gaat in op
belangrijke praktische zaken zoals matras
reiniging, transport en matrassen audits.
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• Risico gebieden
•P
 reventie van decubitus door middel van
een matras
• Belang van de juiste matrasselectie
• Reiniging en onderhoud van matrassen
• Vraag en antwoord sessie
Voor wie is deze cursus geschikt?
• Adviseurs van dealers
• Wondverpleegkundigen
• Inkoop professionals
• Verpleegkundigen
• Infectie Preventie assistenten
Duur training
• Dagdeel

IV. Training: Service en onderhoud aan Invacare tilliften
Inhoud training
Deze training biedt de deelnemers
de gelegenheid te leren welke
service- en onderhoudsaspecten aan de
Invacare patiënten tilliften van belang zijn
en met welke gereedschappen service en
onderhoud uitgevoerd kan worden.
De training start met een detailoverzicht
van de belangrijkste kenmerken van het
leveringsprogramma, gevolgd door een
“hands-on” sessie over montage, instellingen,
bediening en onderhoud van de liften.
De deelnemers leren om te gaan met het
opsporen van storingen, gevolgd door
een uitleg over de garantie en retouren
procedures.
Tegen het einde van deze cursus
beschikken de deelnemers over voldoende
zelfvertrouwen bij het aanpassen, monteren,
bedienen en onderhouden van de Invacare
patiënten tilliften.

Agenda
•O
 verzicht van het leveringsassortiment van
Invacare patiënten tilliften
• Identificeren van de belangrijkste
kenmerken
• Set-up en bediening
• Onderhouden van een tillift
• Garantie en retouren procedure
• Hands-on workshop sessie
• Vraag en antwoord sessie
Voor wie is deze cursus geschikt?
• Adviseurs van dealers
• Service monteurs
• Afleveraars
Duur training
• Dagdeel

7

V. Training: Service en onderhoud aan
het Robin plafondlift systeem
Inhoud training
Het doel van deze cursus is om de deelnemers inzicht te geven op welke wijze
service en onderhoud verzorgd kunnen worden aan het Robin plafondlift systeem,
inclusief een overzicht van het benodigde gereedschap om de werkzaamheden
uit te kunnen uitvoeren.
Deze cursus start met het in detail bekijken van de belangrijkste componenten van de lift,
met de nadruk op de technische specificaties. -functies en voordelen.
Gevolgd door een “hands-on” sessie, waarbij de deelnemers leren op welke wijze service
verleend wordt op de lift door middel van het opsporen van storingen.
Aan het eind van deze cursus hebben de deelnemers voldoende vertrouwen in het verlenen
van service en onderhoud aan de Robin Plafondlift.

Agenda
• Set-up en de werking van de lift
•T
 echnische specificaties en belangrijke
functies
• Procedure voor het opladen van de batterij
• Storing zoeken
• Onderhoud
• Inzicht in de meetpunten
• Garantie en retouren procedure
• Hands-on workshop sessie
• Vraag en antwoord sessie
Voor wie is deze cursus geschikt?
• Adviseurs van dealers
• Service monteurs
• Afleveraars
Duur training
• Dagdeel
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+31 (0)318 69 57 57
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland

© 2016 Invacare International Sàrl. Alle rechten voorbehouden. Invacare behoudt zich het recht voor om specificaties te wijzigen zonder vooraankondiging.
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