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1 Szimbólumok és meghatározások
1.1 Figyelmeztetések
1.1.1 Figyelmeztetések típusai
A figyelmeztetések a veszély típusától függően különböztethetők meg, a következő kulcsszavak használatával:
► A FIGYELEM anyagi kárral kapcsolatos kockázatra figyelmeztet.
► A VIGYÁZAT fizikai sérüléssel kapcsolatos kockázatra figyelmeztet.
► A VESZÉLY halálos sérüléssel kapcsolatos kockázatra figyelmeztet.

1.1.2 Figyelmeztetések típusai
FIGYELEMFELHÍVÓ SZAVAK!
A veszély típusa és forrása!
► A veszély elkerüléséhez szükséges intézkedések.

1.2 Utasítások
Utasítások felépítése:
► Végezze el ezt a lépést.
Eredmények, szükség esetén.

1.3 Listák
Felsorolások felépítése:
■ Lista 1. szintje
□ Lista 2. szintje
● Lista 3. szintje

1.4 A csomagoláson szereplő szimbólumok
TÖRÉKENY, ÓVATOSAN KEZELENDŐ

FELFELÉ
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SZÁRAZON TARTANDÓ (NEDVESSÉGTŐL ÓVNI KELL)

PAPÍR ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁT JELZŐ SZIMBÓLUM

TÁROLÁS SORÁN TILOS TÖBB TERMÉKET EGYMÁSRA HELYEZNI

TILOS KÉZI VILLÁSTARGONCÁT HASZNÁLNI

TENGERENTÚLI CSOMAG: EGYMÁSRA HELYEZHETŐ DARABOK SZÁM SZERINTI
KORLÁTOZÁSA (3 CSOMAG SZÁLLÍTÁSHOZ)

TENGERENTÚLI CSOMAG: EGYMÁSRA HELYEZHETŐ DARABOK SZÁM SZERINTI
KORLÁTOZÁSA (5 CSOMAG TÁROLÁSHOZ)

1.5 Az ágyon szereplő szimbólumok és címkék
OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

MEHET GOMB (NYOMJA MEG A VEZÉRLŐELEM AKTIVÁLÁSÁHOZ)

STOP (LEÁLLÍTÁS) GOMB (NYOMJA MEG AZ ÁGYPOZICIONÁLÁS BEÁLLÍTÁSÁHOZ)

GYÁRTÓ

GYÁRTÁSI DÁTUM

REFERENCIASZÁM (TERMÉK TÍPUSA A KONFIGURÁCIÓTÓL FÜGGŐEN)

D9U001GE5-0126_01
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BIZTONSÁGOS MUNKATERHELÉS

FELNŐTT FIZIKAI LEÍRÁSA
(FELNŐTTEKNEK SZÁNT GYÓGYÁSZATI ÁGY JELÖLÉSE)

A GYÁRTÓ ÁLTAL JAVASOLT MATRACOT HASZNÁLJON

NE HELYEZZEN TÁRGYAKAT AZ ALVÁZRA

LÁBSZÁRTARTÓ TERHELHETŐSÉGE

KEZEK ZÚZÓDÁSÁVAL ÉS BECSÍPŐDÉSÉVEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS

ALJZAT A POTENCIÁLKIEGYENLÍTŐ VEZETŐ CSATLAKOZTATÁSÁHOZ

CPR-FOGANTYÚ

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETŐ JELZÉS

FIGYELEM

B TÍPUSÚ ALKALMAZOTT RÉSZEGYSÉGEK

HŐVÉDELEM A TRANSZFORMÁTOR SZÁMÁRA

BIZTONSÁGI LEVÁLASZTÓ TRANSZFORMÁTOR (ÁLTALÁNOS)
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KIZÁRÓLAG BELTÉRI HASZNÁLATRA

MAXIMÁLIS PÁCIENSTESTTÖMEG

ÁGY TÖMEGE

CE JELZÉS A MÉRLEGGEL FELSZERELT Eleganza 5 ESETÉBEN

CE JELZÉS A MÉRLEG NÉLKÜLI Eleganza 5 ÉS AZ OptiCare ESETÉBEN

WEEE SZIMBÓLUM (ELEKTRONIKUS HULLADÉKKÉNT ÚJRAHASZNOSÍTANDÓ,
NE HELYEZZE HÁZTARTÁSI HULLADÉK KÖZÉ)

ÚJRAHASZNOSÍTÁST JELZŐ SZIMBÓLUM

TILOS A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS

NE NYISSA KI

SOROZATSZÁM

GYÁRTÁSI SZÁM (TARTOZÉKOK)

D9U001GE5-0126_01
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EZ AZ ÖSSZETEVŐ LÍTIUMOT TARTALMAZ – NE HELYEZZE HÁZTARTÁSI HULLADÉK
KÖZÉ
(Ha az Eleganza 5 fel van szerelve integrációs modullal (SafetyMonitor rendszerrel), akkor
lítiumos akkumulátort tartalmaz.)

ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ (az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályozásoknak
megfelelő)
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1.6 Sorozatszámcímkék egyedi eszközazonosítóval (UDI-vel)
Az alábbiakban bemutatott sorozatcímkeképek csupán a sorozatszámcímkéken szereplő jelek és mezők magyarázatául szolgálnak.

1.6.1 Sorozatszámcímke a mérleggel felszerelt Eleganza 5 esetében
1

2

5

4

6

7

3

8

9

10

9

10

ábra. Sorozatszámcímke egyedi eszközazonosítóval (UDI-vel) (mérleggel felszerelt Eleganza 5)

1.6.2 Sorozatszámcímke a mérleg nélküli Eleganza 5 esetében
2

1

4

5

6

7

3

8

ábra. Sorozatszámcímke egyedi eszközazonosítóval (UDI-vel) (mérleg nélküli Eleganza 5)

1

Gyártó címe

2

Gyártási dátum (év-hónap-nap)

3

DI (Device Identifier, eszközazonosító) / GTIN (Global Trade Item Number, globális kereskedelmi
áruazonosító szám)

4

1D vonalkód GS1-128 (sorozatszám)

5

Szimbólumok

6

Konfiguráció száma

7

Elektromos jellemzők

8

Sorozatszám

9

PI (Product Identifier, termékazonosító)

10

2D vonalkód (GS1 DataMatrix) DI+PI=UDI
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4
2
ábra. Tartozékcímke

1

Gyártó címe

2

Gyártási dátum (év-hónap-nap)

3

DI (Device Identifier, eszközazonosító) / GTIN (Global Trade Item Number, globális kereskedelmi
áruazonosító szám)

4

1D vonalkód GS1-128 (sorozatszám)

8

Sorozatszám

9

PI (Product Identifier, termékazonosító)

10

2D vonalkód (GS1 DataMatrix) DI+PI=UDI

Mérleg rövidítései
Max

a mérőeszköz maximális kapacitása

Min

a mérőeszköz minimális kapacitása

e

hitelesítési osztásérték

T

táraérték

ábra. Mérleg címkéje (WS17)
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1.7 Akusztikus jelzés
HANG
FOLYAMATOS HANGJELZÉS

JELENTÉS
túlmelegedés
akkumulátor túlárama
mérleg túlterhelése (kizárólag a mérleggel felszerelt változat
esetében)
aktuátor túlterhelése

SÍPSZÓ + FOLYAMATOS HANGJELZÉS

Oldalkorlát jelzése (oldalirányú döntés + fejvégi oldalkorlát vagy
lábvégi oldalkorlát lent)

ISMÉTLŐDŐ SÍPSZÓ: 0,6 mp-es hangjelzés / 2,6 másodper- STOP (Leállítási) hiba (minden STOP (Leállítás) gomb le van
ces csend
tiltva)
DALLAM: 3 sípszó, szünet, 2 sípszó, hosszabb szünet, 3
sípszó, szünet, 2 sípszó

Bed Exit (Ágy elhagyása) riasztás (kizárólag a mérleggel felszerelt változat esetében)

0,3 mp-ig tartó SÍPSZÓ

megerősítés
leállítás vagy zárolt funkció
15°-os oldalirányú döntés elérve
átállás döntésből (oldalirányú döntés, Trendelenburg, anti-Trendelenburg) vízszintes helyzetbe

4 ALKALOMMAL ISMÉTLŐDŐ, 0,3 mp-ig tartó SÍPSZÓ

leválasztva a hálózati áramellátásról
a pozicionálás tápellátását az akkumulátor biztosítja

0,5 mp-ig tartó SÍPSZÓ

szerviz üzemmód kezdete vagy szerviz üzemmód vége
billentyűzethiba (pozicionálás blokkolva)

3 mp-ig tartó SÍPSZÓ

rendszerhiba

5 mp-ig tartó SÍPSZÓ

SCU leválasztva (kizárólag beépített matrac használata esetében)
mérlegmodul leválasztva (kizárólag a mérleggel felszerelt
változat esetében)

ISMÉTLŐDŐ SÍPSZÓ 3 percen át: 1,1 mp-es hangjelzés /
1,1 másodperces csend

Brake Signal (Fékjelzés) (kizárólag a Brake Signal (Fékjelzés)
funkcióval felszerelt változat esetében)

1.8 Vizuális jelzés
1.8.1 ÉJSZAKAI FÉNY
Az ágyvilágítás segítséget biztosít az ápoló személyzet és a páciens számára a tájékozódáshoz. A csökkentett intenzitású világítás
beállítása az ágy bekapcsolása után történik meg. Akkumulátoros működés közben az éjszakai fény ki van kapcsolva.
Az ágy háromfázisú világítással van felszerelve:
1. Csökkentett intenzitású világítás
2. Teljes intenzitású világítás
3. A világítás ki van kapcsolva
Bármely gomb megnyomása után:
►
Az ágyvilágítás 10 percen át teljes intenzitással világítani fog.
10 perc után csökken az ágyvilágítás intenzitása.
Az ágy hálózati áramellátásról történő leválasztása után a világítás néhány másodpercre felkapcsolódik.
Az ágyvilágítás kikapcsolása:
►
Csatlakoztassa le az ágyat a hálózati áramellátásról.
Az ágy hálózati áramellátásról történő leválasztása után a világítás néhány másodpercre felkapcsolódik.

D9U001GE5-0126_01
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1.8.2 Hálózati áramellátás LED-je (iBoard Standard, gondozói vezérlőpanel)
HÁLÓZATI ÁRAMELLÁTÁS LED-JE

JELENTÉS

világít

csatlakoztatva van a hálózati áramellátáshoz

villog: 0,6 mp-en át világít / 0,6 mp-en át nem világít

billentyűzethiba (a zárolási LED-del ellentétesen villog)
hiba (első hiba)

villog: 0,1 mp-en át világít / 0,1 mp-en át nem világít

szerviz üzemmód

nem világít

leválasztva a hálózati áramellátásról
transzformátorkapcsolási hiba

1.8.3 Akkumulátor-visszajelző (iBoard Standard, gondozói vezérlőpanel)
AKKUMULÁTOR-VISSZAJELZŐ

JELENTÉS

világít

az akkumulátor leválasztott állapotban van vagy hibás

villog: 1,6 mp-en át világít / 0,2 mp-en át nem világít

az akkumulátor erősen lemerült állapotú

villog: 0,1 mp-en át világít / 0,1 mp-en át nem világít

az akkumulátor lemerült

villog: 0,2 mp-en át világít / 1,6 mp-en át nem világít

az akkumulátor töltődik

nem világít

az akkumulátor feltöltődött

1.8.4 Zárolási LED (gondozói vezérlőpanel)
VIZUÁLIS
JELZÉS

világít

villog:
0,6 mp-en át világít / 0,6 mp-en át nem világít

ZÁROLÁSI LED
Combtartó, lábszártartó
és ágytoldat zárolási LED-je

zárolva

zárolási hiba

billentyűzethiba

mozgás blokkolva

nem
világít

kioldva

Háttámlazárolási LED

zárolva

zárolási hiba

billentyűzethiba

mozgás blokkolva

kioldva

Ágymagasság, oldalirányú döntés,
Trendelenburg és anti-Trendelenburg
döntészárolási LED-je

zárolva

zárolási hiba

billentyűzethiba

mozgás blokkolva

kioldva

Lábpedálzár
LED

zárolva

zárolási hiba

billentyűzethiba

mozgás blokkolva

kioldva

1.9 Meghatározások
Basic Bed Configuration (Ágy
alapvető konfigurációja)

Az árlistában szereplő modell konfigurációja, matrac nélkül.

Bed Weight (Ágy tömege)

Az érték függ a termék konfigurációjától, a tartozékoktól és az ügyfél általi beállításoktól.

Clearance of Undercarriage
(Alváz padlótól mért távolsága)

A padló és az alváz görgők közötti részének legalacsonyabb magassága közötti távolság,
ahol lehetőség van a tartozékok kezelésére a lefékezett, standard beállításban lévő ágy alatt.

működési ciklus

A motor működési ciklusa: működési idő/állásidő.

Ergoframe

az Ergoframe a matractartó platform beállításának kinematikus rendszere, amelynek lényege, hogy megszünteti a páciens hasi és medencei területére nehezedő nyomást és a
páciens hátára és lábaira ható súrlódási erőket.
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Maximum Patient Weight (Maximális pácienstesttömeg)

A maximális pácienstesttömeg értéke az IEC 60601-2-52 jelű szabványnak megfelelően függ
alkalmazási környezettől. Az 1. alkalmazási környezet (intenzív ellátás) és a 2. alkalmazási
környezet (akut ellátás) esetében 65 kg-mal csökkenteni kell a biztonságos munkaterhelést.
A 3. alkalmazási környezet (hosszú távú ellátás) és az 5. alkalmazási környezet (járóbeteg-ellátás) esetében 35 kg-mal csökkenteni kell a biztonságos munkaterhelést.

Safe Working Load (Biztonságos munkaterhelés)

Az ágy legmagasabb megengedett terhelése (páciens, matrac, tartozékok és a tartozékok
által alátámasztott terhelés).

Siderail Height (Oldalkorlát
magassága)

A felső keresztrúd vagy az oldalkorlátok széleinek magassága (nem az oldalkorlát-vezérlők
legmagasabb pontja) a pácienstartó felülettől számítva.

Standard Bed Position (Standard ágybeállítás)

- A pácienstartó felület padlótól számított magassága 400 mm.
- A matractartó platformnak, a különálló alkatrészekkel együttesen vízszintes helyzetben (0°ban) kell lennie.
- Az oldalkorlátok mindig a felső helyzetben reteszelődnek.
- A beépített ágytoldat alapbeállítása.

Adult (Felnőtt)

Olyan páciens, akinek a fizikai mérete legalább 146 cm, a tömege legalább 40 kg, a testtömegindexe (body mass index, BMI) pedig legalább 17 (az IEC 60601-2-52 jelű szabványnak
megfelelően).

1.10 Rövidítések
AC ( ~ )

Alternating current, váltakozó áram

CE

European Conformity, európai megfelelőség

CPR

Cardiopulmonary Resuscitation, kardiopulmonális újraélesztés

dB

hangintenzitás mértékegysége

DC (

Direct Current, egyenáram

)

CUC

Konfiguráció száma

EMC

Electromagnetic Compatibility, elektromágneses megfelelőség

FET

Field-effect transistor, térvezérelt tranzisztor

HF

High Frequency, magas frekvenciájú

HPL

High Pressure Laminate, nagynyomású laminát

ICU

Intensive Care Unit, intenzív ellátási osztály

INT.

működési ciklus

IP

Ingress Protection, behatolás elleni védelem

IV

intravénás

LED

Light Emitting Diodes, fénykibocsátó diódák

ME

Medical Electrical (Equipment) (gyógyászati villamos (berendezés))

ON

Aktivált

OFF

Inaktivált

ppm

parts per million, koncentráció, milliomod rész (1000 ppm = 0,1%)

REF

Referenciaszám (termék típusa a konfigurációtól függően)

SCU

System Control Unit, rendszervezérlő egység (beépített matrac)

SN

Sorozatszám

SWL

Safe Working Load (Biztonságos munkaterhelés)

UDI

Unique Device Identification (egyedi eszközazonosító) (orvostechnikai eszközök esetében)

USB

Universal Serial Bus, univerzális soros busz

WEEE

Waste Electrical and Electronic Equipment (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

D9U001GE5-0126_01
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2 Biztonsági utasítások
VIGYÁZAT!
Az esésekből adódó sérülések kockázatának csökkentése érdekében az Eleganza 5 ágyat a legalacsonyabb
helyzetben kell hagyni, amikor a pácienst felügyelet nélkül hagyják!
VIGYÁZAT!
Az Eleganza 5 oldalkorlátjainak az „up“ (fel) helyzetben kell lennie, hogy csökkenjen annak kockázata, hogy
páciens véletlenül lecsúszik vagy legördül a matracról!
VIGYÁZAT!
A nem kompatibilis oldalkorlátok és matracok használata miatt becsípődés veszélye állhat fenn!

VIGYÁZAT!
Az áramellátást biztosító kábel helytelen kezelése, pl. megtörése, lecsupaszítás és egyéb mechanikai károsodása veszélyes!
VIGYÁZAT!
Amikor egyéb berendezések kábeleit az Eleganza 5 ágyban vezetik el, kerülni kell az Eleganza 5 ágy alkatrészei általi összenyomást!
VIGYÁZAT!
Az Eleganza 5 ágyat nem szabad ágyemelőkkel és ágyliftekkel együtt használni!

VIGYÁZAT!
Az ágy felnőttek általi használatra szolgál.
►Kövesse a Rendeltetésszerű használat című fejezetben foglaltakat.
VIGYÁZAT!
A nem kompatibilis matracok kockázatokat jelenthetnek.

VIGYÁZAT!
Az elektromos áramütés kockázatának elkerülése érdekében ezt a berendezést kizárólag védőföldeléssel ellátott hálózati áramellátáshoz szabad csatlakoztatni.
VIGYÁZAT!
A berendezés semmilyen módosítása nem engedélyezett.

VIGYÁZAT!
Ne végezzen módosításokat a berendezések a gyártó jóváhagyása nélkül.

VIGYÁZAT!
Ha a berendezésen módosítást végeznek, a berendezés folyamatos biztonságos működtetésének biztosítása
érdekében megfelelő vizsgálatot és tesztelést kell végezni.
VIGYÁZAT!
Tilos kiegészítő, többaljzatos konnektort vagy hosszabbítókábelt csatlakoztatni a gyógyászati villamos rendszerhez.
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VIGYÁZAT!
Az adott vizsgálatok és kezelések közben a gyógyászati villamos berendezésekkel kapcsolatos kölcsönös
interferencia jelentős kockázata állhat fenn.
VIGYÁZAT!
Az ellenjavallatokat illetően minden egyes esetben a személyzet szakértői kiértékelésére van szükség.

VIGYÁZAT!
Az ágy bizonyos pozíciói nem alkalmasak adott diagnózisokhoz / egészségi állapotokhoz. A Fowler-pozíció
nem alkalmas a gerincoszlop sérülései esetében! A Trendelenburg-pozíció nem alkalmas olyan páciensek
esetében, akiknek magasabb az intrakraniális nyomása!
VIGYÁZAT!
Az ágy hosszbeállításának a páciens testmagasságával arányosnak kell lennie!
Becsípődéssel és összenyomással kapcsolatos kockázat állhat fenn, ha a aránytalanság áll fenn a páciens
testalkata és a matractartó platform között!
VIGYÁZAT!
A jelen eszközzel kapcsolatos minden súlyos balesetet jelenteni kell a gyártónak, valamint azon tagállam illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó és/vagy a páciens tartósan tartózkodik!
VIGYÁZAT!
Kizárólag az eszközt használó felhatalmazott, megfelelő képesítéssel rendelkező személy számára engedélyezett a biztosítékok és áramellátást biztosító eszközök cseréje!
VIGYÁZAT!
Ez az orvosi eszköz nem használható oxigénnel dúsított környezetben!

VIGYÁZAT!
Ez az orvosi eszköz nem használható tűzveszélyes anyagokkal együttesen!

VIGYÁZAT!
Ez az orvosi eszköz nem hordozható gyógyászati elektromos berendezés!

VIGYÁZAT!
Ügyeljen, nehogy túllépje a működési ciklust (2 perc ON (Be)/18 perc OFF (Ki)) az ágy pozicionálása közben!

VIGYÁZAT!
A páciens számára kizárólag akkor engedélyezett bizonyos vezérlőelemek használata, ha a kórházi személyzet
felmérte, hogy a páciens fizikai és pszichés állapota megfelel a használatuknak, és ha a kórházi személyzet a
használati útmutatónak megfelelően oktatást biztosított a páciens számára!
VIGYÁZAT!
A kórházi személyzet számára kizárólag akkor engedélyezett a mérőrendszer (mérleg) páciensek testtömegének mérésére történő használata, ha a használati útmutatónak megfelelő képzésben részesültek!

D9U001GE5-0126_01
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►
Körültekintően kövesse az utasításokat.
►
Az ágyat kizárólag akkor használja, ha tökéletes állapotban van.
►
Szükség esetén naponta vagy minden műszakváltáskor ellenőrizni kell az ágy funkcióit.
►
Biztosítani kell, hogy minden felhasználó teljes mértékben elolvassa és megértse a használati útmutatót, mielőtt a terméket működtetné.
►
Az ágyat kizárólag a helyes hálózati áramellátással szabad használni.
►
Biztosítani kell, hogy az ágyat kizárólag képzett személyzeti tagok kezeljék, akik a használati útmutatónak megfelelő képzésben részesültek.
►
Biztosítani kell, hogy a páciens (az egészségi állapota függvényében) tájékoztatást kapjon az ágy működtetéséről és
minden kapcsolódó biztonsági utasításról.
►
Az ágyat kizárólag egyenletes, kemény felületű padlón mozgassa.
►
Azonnal vegye fel a kapcsolatot a gyártó szervizosztályával, hogy a károsodott alkatrészeket eredeti pótalkatrészekre
cserélhessék le.
►
Ügyeljen arra, hogy az ágyat képesített személyzeti tagok használják, akiket az ágy kezelésével kapcsolatos képzésben
részesített a használati útmutatónak megfelelően a gyártó vagy a gyártó által jóváhagyott személy, esetleg felhatalmazott képviselő
vagy a felhatalmazott képviselő által jóváhagyott személy.
►
Biztosítani kell, hogy a karbantartást és az üzembe helyezést kizárólag képzett személyzeti tagok végezzék el, akik számára képzést biztosított a gyártó.
►
Csúcsterhelések vagy elkerülhetetlen túlzott terhelés (CPR) esetén állítsa a matractartó platformot a legalacsonyabb helyzetbe.
►
Biztosítani kell, hogy az ágyon mindenkor kizárólag egyetlen felnőtt páciens feküdjön.
►
A sérülések és az összenyomódás elkerülése érdekében különösen körültekintően járjon el, amikor az ágy valamely mozgó alkatrészét működteti.
►
Emelőoszlopok és infúziós állványok használata esetén biztosítani kell, hogy semmiben ne essen kár az ágy mozgatása
vagy beállítása során.
►
Ha az ágyon tartózkodik valaki, a görgőket le kell fékezni.
►
A páciens leesésének és sérüléseinek megelőzése érdekében a matractartó platformot minden olyan esetben a legalacsonyabb helyzetében kell tartani, amikor az egészségügyi személyzet nem végez kezeléseket a páciensen.
►
Ügyeljen arra, hogy az oldalkorlátokat kizárólag egészségügyi személyzet működtesse.
►
Soha ne használja az ágyat olyan területeken, ahol fennáll a robbanás veszélye.
►
A gondozói vezérlőpanelen a páciens fizikai és mentális állapotának megfelelően kell engedélyezni, illetve letiltani a páciens-vezérlőpanelek adott funkcióit. Ellenőrizze, hogy az adott funkció valóban letiltott állapotú-e.
►
Soha ne nyúljon nedves kézzel a hálózati csatlakozóhoz.
►
A terméket kizárólag a hálózati csatlakozónál fogva válassza le a hálózati áramellátásról.
►
A hálózati csatlakozó húzása közben mindig magát a csatlakozót fogja, ne a kábelt.
►
Úgy rendezze el a hálózati kábelt, hogy ne legyenek benne hurkolt vagy maghajlott részek; védje a kábelt a mechanikai
elhasználódástól.
►
A hálózati kábel helytelen kezelése elektromos áramütés, egyéb sérülések és a matraccserélő rendszer károsodásának
kockázatát hordozza magában.
►
Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a motor előírt működési ciklusát.
►
A biztosítékok és kábelek cseréjét illetően vegye fel a kapcsolatot a gyártó által felhatalmazott szervizvállalattal.
►
A meghibásodások elkerülése érdekében kizárólag a gyártó eredeti tartozékait és matracait használja.
►
Ügyeljen, nehogy túllépje a biztonságos munkaterhelést.
►
Ha a páciens állapota becsípődéshez vezethet, hagyja a matractartó platformot a lapos helyzetében, amíg felügyelet
nélkül van.
►
Az esetleges akadályok könnyebb kikerülése érdekében az ágy szállításának idejére állítsa át az ágymagasságot.
►
Ne lépje túl a matractartó platform toldatának 80 kg-os maximális terhelését.
►
Ne lépje túl a maximális pácienstömegre vonatkozó határértéket (lásd: Mechanikai jellemzők).
►
Semmit ne akasszon fel egyik kábelre sem.
►
Soha ne használja a matraccserélő rendszert radiátorok vagy egyéb hőforrások közelében.
►
Az ágytartozékok és egyéb tárgyak elhelyezésére megfelelő helyet válasszon, hogy megelőzhető legyen a gombok és
vezérlőelemek véletlen aktiválása, ami az ágy pozicionálásának módosítását okozhatja.
►
Ne használja az ágyat akkor, ha alkatrészeket távolítottak el róla (pl. a matractartó platform alkatrészeit), hacsak ezek az
alkatrészek nem eltávolítható kivitelűek.
►
Soha ne helyezzen semmilyen tartozékot vagy kézi vezérlőt az oldalkorlátok azon részeire, ahol a billentyűzetek találhatók.
►
Minden vészhelyzet után ellenőrizze, hogy nem nyomják-e meg véletlenül valamelyik vezérlőt (az oldalkorlátokban, a kézi
vezérlőben vagy az ACP-ben) az ágy tartozékai vagy a matrac.
►
A mérőrendszert rendszeres időközönként kalibrálni kell az adott ország mérésügyi szabályozásainak megfelelően.
Minden tesztelést és tanúsítást minősített személyzetnek kell elvégeznie. Az egészségügyi szolgáltató tartozik felelősséggel annak
biztosításáért, hogy a mérőrendszer tesztelését az előírt tesztelési gyakorisággal és tesztelési eljárással végezzék el.
►
A mozgó alkatrészeknek az ágy használata közben fellépő, véletlen aktiválásának elkerülése érdekében mindig ellenőrizze,hogy az egyik vezérlőelemét sem nyomják-e meg véletlenül személyek, a matrac vagy egyéb tárgyak.
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3 Rendeltetésszerű használat
Az eszköz rendeltetésszerű használata a páciens kórházi ápolása az intenzív és akut ellátást biztosító osztályokon, amely
a fenti és az alábbi szempontokat foglalja magában:
►
A megelőzéshez, rutin ápoláshoz, kezelésekhez, mozgatáshoz, fizikoterápiához, vizsgálatokhoz, alváshoz és pihenéshez
szükséges pozíciók beállítása. Ezen pozíciók további meghatározása és leírása az eszköz klinikai értékelésében szerepel, a potenciális klinikai eredményekkel és előnyökkel együtt.
►
Biztonságos környezet biztosítása a páciens számára minden kapcsolódó eljárás közben. A páciensbiztonsággal kapcsolatos részletes követelmények a klinikai értékelés tárgyát képezik, a kockázat/előny arány kiértékelését is beleértve. A kapcsolódó
biztonsági problémák a kockázatkezelési fájl részét képezik.
►
A páciens beltéri szállítása a betegszobán kívülre.
►
Megfelelő munkakörülmények biztosítása az ápoló személyzet számára a rutin és különleges feladatok elvégzéséhez a
páciens kórházi ápolása során.
►
A páciens testtömegének indikatív mérése, támogató funkcióként használva, közvetlen diagnosztikai jelentőség nélkül.
Segítséget biztosít a személyzet számára a páciens általános állapotának kiértékeléséhez és a táplálás és gyógyszerek alkalmazásához (az ágyba épített mérleggel ellátott ágyváltozatokra vonatkozóan érvényes).

3.1 A felhasználók köre
►
Felnőtt páciensek (testtömeg >= 40 kg, testmagasság >= 146 cm, BMI >= 17) az intenzív és akut ellátást biztosító osztályokon (1. és 2. alkalmazási környezet, az IEC 60601-2-52 jelű szabványnak megfelelően)
►
Ápoló személyzet (ápolók, orvosok, műszaki személyzet, szállító személyzet, takarító személyzet)

3.2 Ellenjavallatok
►
Az orvostechnikai eszköz használata nem javallott gyermekgyógyászati páciensek esetében.
►
Bizonyos pozíciók nem megfelelőek adott diagnózisok/egészségügyi állapotok (pl. a gerincoszlop sérülései esetében a
Fowler-helyzet, megnövekedett koponyaűri nyomás esetében a Trendelenburg-helyzet). Az ellenjavallatokat illetően minden egyes
esetben a személyzet szakértői kiértékelésére/ápolással kapcsolatos megfontolásaira van szükség.

3.3 Kezelő
►
Ápoló személyzet
►
Páciens (az adott páciens állapotának ápoló személyzet általi kiértékelésére alapozva, ha a páciens képes az adott funkciók használatára)
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4 A termék leírása
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ábra. Az ágy áttekintése (Eleganza 5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Eltávolítható lábvég
Osztott oldalkorlát – lábvégi oldalkorlát páciens-vezérlőpanellel
Osztott oldalkorlát – fejvégi oldalkorlát páciens-vezérlőpanellel
Eltávolítható fejvég
iBoard Standard (vagy opcionálisan iBoard Basic)
CPR-fogantyú – háttámlakioldó
Tartozékadapter
Oldalirányú döntés lábpedálja
Oldalkorlát kioldókarja
Ágymagasság-beállító lábpedál
Négyrészes matractartó támogatással platform Ergoframe® rendszerrel (a matrac alatt)
Görgők vezérlőkarja
Mobi-Lift® fogantyú
Görgő
Lábvég biztonsági retesze
Sarkon lévő ütköző

5 Műszaki jellemzők
Minden műszaki adat névleges adat, és tervezési és gyártási tűrésértékek vonatkoznak rájuk.
VIGYÁZAT!
Ha az Eleganza ágyat beépített OptiCare matracrendszerrel használják, szem előtt kell tartani a mechanikus és
elektromos jellemzők azon értékeit, amelyek egyikben sem tehetnek kárt!
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5.1 Alkalmazott részegységek (B típusú alkatrészek) azonosítása
Az ágy minden olyan része (és minden olyan tartozék), amelyet a páciens el tud érni, B típusú alkalmazott részegység.
■
■
■
■
■

Matractartó platform váza, burkolatok és mozgó alkatrészek
Fejvég és lábvég
Oldalkorlátok
Mobi-Lift fogantyúk
Kézi vezérlő

5.2 Mérleg (kizárólag a mérleggel felszerelt változat esetében)
A megjelenített testtömegértékek pontossága:
■
0,5 kg
■
Mérleg besorolása: III. osztály

5.3 Mechanikai jellemzők (Eleganza 5)
Paraméter

Érték

Külső méretek standard ágyhelyzet esetén (hossz x szélesség)

219 cm x 100 cm

Oldalkorlát magassága a matractartó platform felett

14,2 cm (minimum), 45 cm (maximum)

Fejvégi oldalkorlát méretei (hossz x magasság)

51,1 cm x 46,8 cm

Lábvégi oldalkorlát méretei (hossz x magasság)

100,2 cm x 43,1 cm

Ágytoldat

0 cm – 22 cm

Matrac méretei (hossz x szélesség)

208 cm x 90 cm

Matrac maximális magassága

23 cm

Távolság standard pozíció esetén

14,2 cm (ötödik, visszahúzható, 11,3 cm-es görgővel)

Görgő átmérője

15 cm

A matractartó platform padlótól mért minimális-maximális magassága (matrac nélkül)

43,5 cm – 81,5 cm

Ergoframe (háttámla/combtartó)

7,4 cm / 4 cm

Háttámla maximális szöge

65°

Combtartó maximális szöge

30°

Lábszártartó maximális szöge

30°

A lábszártartó és a combtartó közötti szög

120°

Oldalirányú döntés beállítása

+15°/-15°

Trendelenburg/anti-Trendelenburg pozíció (szög)

+14°/-14°

Ágy tömege (matrac nélkül és a konfigurációtól függően)

210–248 kg

SWL (ágy biztonságos munkaterhelése)

250 kg

SWL (Emelőoszlop biztonságos munkaterhelése)

75 kg

Maximum Patient Weight (Maximális pácienstesttömeg)

185 kg

Alkalmazási környezet (az IEC 60601-2-52 szabvánnyal összhangban)

1, 2

5.4 Környezeti feltételek (Eleganza 5)
Használati feltételek
Környezeti hőmérséklet

10 °C és 40 °C között

Relatív páratartalom

30–75%

Légköri nyomás

795–1060 hPa

Tárolási és szállítási körülmények
Környezeti hőmérséklet

-20 °C és 50 °C között

Relatív páratartalom

20–90%

Légköri nyomás

795–1060 hPa

D9U001GE5-0126_01
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5.5 Elektromos jellemzők (Eleganza 5)
Bemeneti feszültség, frekvencia

230 V AC, 50/60 Hz
127 V AC, 50/60 Hz
120 V AC, 50/60 Hz
110 V AC, 50/60 Hz
100 V AC, 50/60 Hz

Maximális bemeneti teljesítmény

370 VAC

Behatolás elleni védelem (HU 60529)

IP X4

Védelmi besorolás

Class I

Elektromos motor működési ciklusa

2 percig bekapcsolva / 18 percig kikapcsolva

Akkumulátor

Pb AKU 2 x 12 V / 1,2 Ah / biztosíték: 15 A

Biztosíték
230 V-os változat
127 V-os változat
120 V-os változat
110 V-os változat
100 V-os változat

2 x T2.0A L 250 V
2 x T4.0A L 250 V
2 x T4.0A L 250 V
2 x T4.0A L 250 V
2 x T4.0A L 250 V

MEGJEGYZÉS Kérés esetén a LINET® képes olyan kórházi ágyakat kiszállítani, amelyek elektromos jellemzői megfelelnek a
regionális szabványoknak (egyedi feszültség, eltérő hálózati csatlakozók).

5.6 Electromagnetic Compatibility, elektromágneses megfelelőség
Az ágy kórházak általi alkalmazásra szolgál, mely alól kivételt képez az aktív nagyfrekvenciás sebészeti berendezések közelében és a mágneses rezonanciás képalkotó rendszerek orvosi rendszerének RF-védett helyiségeiben történő használat, mert ezeken a helyeken magas lehet az elektromágneses zavarok szintje.
Az ágy esetében nincs meghatározva alapvető teljesítmény.
VIGYÁZAT!
Kerülni kell ezen berendezés más berendezések közelében vagy azokkal egymásra helyezve történő használatát, mert az nem megfelelő működéshez vezethet. Ha ilyen használatra van szükség, akkor meg kell figyelni
ezen berendezést és a másik berendezést
annak ellenőrzése érdekében, hogy megfelelően működnek-e.
Alkalmazott kábelek listája:
►
Hálózati kábel, maximális hossz: 6 m
►
ACP gondozói vezérlőpanel, maximális hossz: 3 m
►
Kézi vezérlő, maximális hossz: 3 m
VIGYÁZAT!
Az ágy gyártója által meghatározottaktól és biztosítottaktól eltérő tartozékok, átalakítók és kábelek használata
az elektromágneses kibocsátás megnövekedéséhez, illetve az ágy elektromágneses ellenállóságának csökkenéséhez vezethet, és helytelen működést okozhat.
VIGYÁZAT!
Mobil rádiófrekvenciás távközlési eszközöket (többek között olyan eszközöket, mint pl. antennakábeleket és
külső antennákat) nem szabad az Eleganza 5 ágy bármely alkatrészéhez 30 cm-nél közelebb használni, a gyártó által meghatározott kábeleket is ideértve. Ellenkező esetben ez az ágy működőképességének romlásához
vezethet.
VIGYÁZAT!
Ne terhelje túl az ágyat (SWL),tartsa tiszteletben a működési ciklust (INT.), és vegye figyelembe a 19., Karbantartás című fejezetben foglaltakat, hogy fenntartható legyen az elektromágneses zavarokkal kapcsolatos,
alapvető biztonságosság a várható élettartamra vonatkozóan.
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5.6.1 Gyártói utasítások – elektromágneses kibocsátások
Kibocsátási teszt

Megfelelőség

RF-kibocsátások
CISPR 11

1. csoport

RF-kibocsátások
CISPR 11

B osztály

Harmonikus kibocsátások
IEC 61000-3-2

Class A

Feszültségingadozások/flickerkibocsátások
IEC 61000-3-3

Megfelel

5.6.2 Gyártói utasítások – elektromágneses érzékenység
Zavartűrés-vizsgálatok

Megfelelőségi szint

Elektrosztatikus kisülés (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV érintéses kisülés esetében
±15 kV érintéses kisülés esetében

Sugárzott rádiófrekvencia
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80% AM 1 kHz értéknél

A vezeték nélküli RF kommunikációs berendezések közelségi
mezői
IEC 61000-4-3

Lásd: 1. táblázat

Gyors villamos tranziens/burst
IEC 61000-4-4

±2 kV a hálózati vezeték esetében
ismétlési frekvencia: 100 kHz

Túlfeszültség
IEC 61000-4-5

±1 kV vezeték és vezeték között
±2 kV vezeték és talaj között

Vezetett rádiófrekvencia
IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz – 80 MHz)
6 V az ISM sávokban 0,15 MHz és 80 MHz között
80% AM 1 kHz értéknél

Hálózati frekvenciás (50/60 Hz) mágneses mezők
IEC 61000-4-8

30 A/m

Feszültségesések, rövid idejű feszültségkimaradások a tápellátó bemeneti vonalakon
IEC 61000-4-11

0% UT; 0,5 ciklus
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° és 315° esetében
0% UT; 1 ciklus és 70% UT; 25/30 ciklus
Egyfázisú: 0° esetében
0% UT; 250/300 ciklus

D9U001GE5-0126_01
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1. táblázat: Vezeték nélküli kommunikációs berendezésekkel kapcsolatos IMMUNITÁS
Vizsgálati frekvencia
(MHz)

Sáv (MHz)

Szerviz

Moduláció

Zavartűrés-vizsgálat
szintje, V/m

385

380–390

TETRA 400

Impulzusmoduláció:
18 Hz

27

450

430–470

GMRS 460, FRS 460

FM ±5 kHz szórás, 1
kHz szinusz

28

710
745
780

704–787

LTE sáv 13, 17

Impulzusmoduláció:
217 Hz

9

810
870
930

800–960

GSM 800/900, TETRA
800, iDEN 820, CDMA
850,
LTE sáv 5

Impulzusmoduláció:
18 Hz

28

1720
1845
1970

1700–1990

GSM 1800; CDMA
1900; GSM 1900;
DECT; LTE sáv 1, 3, 4,
25; UMTS

Impulzusmoduláció:
217 Hz

28

2450

2400–2570

Bluetooth, WLAN,
802.11 b/g/n, RFID
2450,
LTE sáv 7

Impulzusmoduláció:
217 Hz

28

5240
5500
5785

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Impulzusmoduláció:
217 Hz

9

MEGJEGYZÉS

Nincsenek az IEC 60601-1-2 jelű szabvány 4. kiadásának követelményeivel kapcsolatos eltérések

MEGJEGYZÉS

Nincs egyéb ismert, az EMC jelenségekkel kapcsolatos, az alapvető biztonság megőrzését célzó intézkedés.

MEGJEGYZÉS Az integrációs modullal felszerelt ágyak megfelelnek a következőkkel kapcsolatos szabványnak: IEEE 802.11
b/g/n (2400,0 MHz – 2483,5 MHz, DSSS moduláció (IEEE 802.11 b ), OFDM (IEEE 802.11 g/n) 20 MHz-es sávszélesség, EIRP =
0,34 W).

6 Használati és tárolási feltételek
VESZÉLY!
Elektromos áramütés miatti életveszély!
Az ágy elektromos áramütésekkel szembeni, I. osztályú védelmének biztosítása érdekében:
► Földelje a hálózati áramellátást.
► Kizárólag kórházi minőségű vagy kizárólag kórházi használatra szolgáló aljzatokat használjon a földeléshez.
Az Eleganza 5 ágyat és az OptiCare rendszert orvosi célú helyiségekben történő használatra tervezték. Ebből adódóan az elektromos telepítéseknek meg kell felelniük az elektromos telepítésekre vonatkozó szükséges körülményeket előíró helyi normáknak.
►
Kivételes esetekben (pl. villámlás vagy földrengés esetén) válassza le az ágyat a hálózati áramellátásról).
Az Eleganza 5 és az OptiCare nem alkalmas olyan beltéri helyiségekben történő használatra, ahol tűzveszélyes gázok
vannak (ez alól kivételt képeznek az oxigénpalackok).
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7 Kiszállított tartozékok és ágyváltozatok
7.1 Kiszállított csomag
►
Az átvételkor ellenőrizze, hogy hiánytalan-e a kiszállított csomag a szállítólevélen feltüntetetteknek megfelelően.
►
A szállítót és a beszállítót azonnal értesítse az esetleges hibákról, írásos formában is, vagy készítsen feljegyzést a szállítólevélre.

7.2 Kiszállított tartozékok
■
■

Eleganza 5 gyógyászati ágy
Használati útmutató

7.3 Eleganza 5 változatok

s = standard
o = opcionális

Változtatható ágyjellemzők:
■
Beépített matrac
□
ágy OptiCare matraccal (teljes készlet) (o)
□
OptiCare funkcióhoz előkészített ágy matrac nélkül és rendszervezérlő egység nélkül (o)
□
OptiCare funkcióhoz előkészített ágy matrac nélkül és rendszervezérlő egységgel (o)
■
Mérleg
□
mérleg nélkül (ágyelhagyás-megfigyelés nélkül) (o)
□
mérleggel (ágyelhagyás-megfigyeléssel vagy SafetyMonitor rendszerrel) (s)
■
Görgők
□
Tente Integral, 150 mm, szimpla görgők (s)
□
Tente Integral, 150 mm, dupla görgők (o)
□
Tente Integral, 150 mm, szimpla görgők + 5. görgő (o)
□
Tente Integral, 150 mm, dupla görgők + 5. görgő (o)
□
Tente Integral, 150 mm, szimpla görgők + visszahúzható 5. görgő (o)
□
Tente Integral, 150 mm dupla görgők + visszahúzható 5. görgő (o)
□
Tente Integral, 150 mm, szimpla görgők + i-Drive Power® (o)
□
Tente Integral, 150 mm, dupla görgők + i-Drive Power® (o)
■
Vezérlőelemek
□
iBoard Standard mindkét fejvégi oldalkorlátban (s)
□
iBoard Basic mindkét fejvégi oldalkorlátban (o)
□
Gondozói vezérlőpanel (s)
□
Kézi vezérlő világító gombokkal és egyszerű csatlakoztatást biztosító Plug and Play adapterrel (o)
□
Lábpedál az oldalirányú döntéshez (s)
□
Lábpedál a magasságállításhoz (o)
□
Lábvégi oldalkorlátokba beépített páciens-vezérlőpanelek (s)
□
Fejvégi oldalkorlátokba beépített páciens-vezérlőpanelek (o)
■
1 pár Mobi-Lift® fogantyú (o)
■
i-Brake® (o)
■
Röntgenkazetta-tartó (0)
■
EMR opcióhoz előkészített ágy (o)
■
Nővérhívó (o)
■
Safestop (o)
■
USB (o)
MEGJEGYZÉS

Az alvázburkolat típusa (egyrészes alvázburkolat vagy osztott alvázburkolat) a konfigurációtól függ.

D9U001GE5-0126_01
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8 Üzembe helyezés
VIGYÁZAT!
Az ágyon végzett munka során sérülés kockázata áll fenn!
► Ügyeljen arra, hogy üzembe helyezés, üzemen kívül helyezés és karbantartás előtt az ágy le legyen választva a
hálózati áramellátásról.
► Ügyeljen arra, hogy üzembe helyezés, üzemen kívül helyezés és karbantartás előtt a görgők reteszelve legyenek.
FIGYELEM!
Helytelen üzembe helyezés miatti anyagi kár!
► Biztosítani kell, hogy az üzembe helyezést kizárólag a gyártó ügyfélszolgálata vagy képzett kórházi személyzet
végezze el.
MEGJEGYZÉS
szerelését.

A LINET® azt javasolja, hogy a biztonságos, egyszerű kezelés érdekében két technikus végezze az ágy össze-

A következőknek megfelelően állítsa össze az ágyat:
►
Csomagolja ki az ágyat.
►
Ellenőrizze a kiszállított csomagot (lásd: Kiszállított tartozékok és Ágyváltozatok).
►
Távolítsa el a szigetelőfóliát a hálózati áramellátás vezérlődobozáról (lásd: Az akkumulátor aktiválása).
►
Szerelje fel a szerelvényeket és a tartozékokat.
►
Ha az ágy kiszállítása leszerelt fejvéggel és lábvéggel történik, szerelje fel a fejvéget és a lábvéget (lásd: Fejvég és lábvég).
►
Az ágyat kizárólag megfelelő felületen állítsa be (lásd: Szállítás).
►
Az ágy beállítása során ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne ütközzön neki semminek, illetve ne hajoljon meg.
►
Ellenőrizze, hogy helyesen van-e csatlakoztatva a csatlakozó.
►
Ne hagyjon hosszabbító kábeleket és elosztókat lazán elvezetve a padlón.
►
Ellenőrizze, hogy minden szükséges mechanikus és elektromos védelmi alkatrész rendelkezésre áll-e a helyszínen.
►
Az ágyon nincsen hálózati kapcsoló, ezért a hálózati kábel az egyetlen módja az ágy hálózattól történő elszigetelésének.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel mindig hozzáférhető legyen.
►
A hálózati kábel leválasztható csatlakozójának cseréjét és karbantartását kizárólag a gyártó által felhatalmazott, képesített
szerviztechnikusokkal végeztesse el.
FIGYELEM!
Hőmérséklet-különbség miatti anyagi kár!
► Ha jelentős hőmérséklet-különbség áll fenn az ágy és a működtetés helye között
(szállítás/tárolás után), hagyja 24 órán át csatlakoztatás nélkül az ágyat, hogy a különbség kiegyenlítődhessen.

8.1 Az akkumulátor aktiválása
Vezérlőrész elhelyezkedése

ábra. Szigetelőfólia elhelyezkedése
24
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A szigetelőfólia eltávolítása
A szigetelőfólia eltávolításához:
►
Távolítsa el a szigetelőfóliát a hálózati áramellátás vezérlődobozáról a
pánt meghúzásával.
►
Ellenőrizze, hogy a szigetelőfólia hiánytalan és károsodásoktól mentes-e, A szigetelőfólia részlete című ábrán láthatónak megfelelően.
►
Ha a szigetelőfólia károsodott, azonnal vegye fel a kapcsolatot
a gyártó szervizosztályával.
MEGJEGYZÉS
sérüljön.

ábra. A szigetelőfólia részlete

A szigetelőfólia széle éles. Óvatosan távolítsa el, nehogy meg-

8.2 Fejvég és lábvég
A fejvéget és a lábvéget a következőképpen kell leszerelni:
►
Oldja ki a fejvégreteszt vagy a lábvégreteszt.
►
Húzza ki a fejvéget vagy a lábvéget a hüvelyszerelvényből.
►
Zárolja a fejvégreteszt vagy a lábvégreteszt.
A fejvéget és a lábvéget a következőképpen kell felszerelni:
►
Oldja ki a fejvégreteszt vagy a lábvégreteszt.
►
Csúsztassa bele a fejvéget vagy a lábvéget a hüvelyszerelvénybe.
►
Zárolja a fejvégreteszt vagy a lábvégreteszt.

ábra. Lábvégzároló retesz
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8.3 Matractartó platform
Az Eleganza 5 ágy 4 részes matractartó platformmal van ellátva, amely a háttámlából, az ülőrészből, a combtartóból és a lábszártartóból áll. A röntgenkazetta-tartó nélküli matractartó platform 4 levehető burkolattal rendelkezik (1, 2, 3 és 4).

4

LÁBVÉG

LÁBSZÁRTARTÓ

2

3

COMBTARTÓ

ÜLŐRÉSZ

1

HÁTTÁMLA

FEJVÉG

BAL OLDAL

JOBB OLDAL
ábra. 4 részes matractartó platform

8.4 Potenciálkiegyenlítés
Az ágy szabványos védőcsatlakozóval van felszerelve. Ez a
csatlakozó az ágy és bármely, a páciensre csatlakoztatott intravaszkuláris vagy intrakardiális eszköz közötti potenciálkiegyenlítésre szolgál, hogy védelmet biztosítson a páciens számára a
statikus áramütéssel szemben.

ábra. Potenciálkiegyenlítő csatlakozó – aljzat

ábra. Potenciálkiegyenlítő – dugasz
A kiegyenlítőcsatlakozó használata a következő esetekben szükséges:
■
a páciens valamilyen intravaszkuláris vagy intrakardiális eszközhöz van csatlakoztatva.
Mielőtt a pácienst intravaszkuláris/intrakardiális eszközhöz csatlakoztatná:
►
Csatlakoztassa az eszköz földelőkábelét annak az ágynak a potenciálkiegyenlítő csatlakozójához, amelyiken a kérdéses
páciens fekszik.
►
Használjon szabványos kórházi csatlakozót (aljzatot).
►
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozók összeillőek legyenek.
►
Ügyeljen, hogy ne álljon fenn a véletlen szétkapcsolódás lehetősége.
Az ágy mozgatása előtt:
►
Válassza le a pácienst az intravaszkuláris vagy intrakardiális eszközről.
►
Válassza le a potenciálkiegyenlítő csatlakozót.
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8.5 Használat előtt
Az alábbiaknak megfelelően helyezze használatba az ágyat:
►
Csatlakoztassa az ágyat a hálózati áramellátáshoz.
►
Töltse fel az akkumulátort.
►
Emelje meg és döntse meg a matractartó platformot a legmagasabb pozíciójába.
►
Eressze lejjebb és döntse meg a matractartó platformot a legalacsonyabb pozíciójába.
►
Ellenőrizze, hogy megfelelően működnek-e a görgők, valamint a fő fék.
►
Ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e az ágytoldat.
►
Ellenőrizze, hogy el lehet-e távolítani a fejvéget és a lábvéget.
►
Ellenőrizze a vezérlőelemek összes funkcióját.
►
Ellenőrizze, hogy megfelelően működnek-e az oldalkorlátok.
►
Dobjon ki minden csomagolóanyagot (lásd: Ártalmatlanítás).

8.6 Szállítás
A biztonságos szállítás érdekében tartsa szem előtt a következőket:
►
Ügyeljen arra, hogy az ágy mozgatása közben egyetlen kábelen se haladjon át.
►
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel rögzítve legyen egy kampóval (az ágy fej felőli végénél).
►
Mielőtt az ágyat behelyeznék/eltávolítanák, győződjön meg arról, hogy mozognak-e a görgők (lásd: A görgők kezelése).
►
Állítsa be úgy az ágy magasságát, hogy legalább 20 cm-rel a maximális magassága alatt legyen.
►
Az ágyat a fejvégen vagy a lábvégen lévő fogantyúknál fogva tolja.
►
Az ágyat kizárólag megfelelő felületeken mozgassa.
►
Ügyeljen arra, hogy az ágy lefékezett állapotban legyen, amikor nem áll szállítás alatt.
►
Hosszabb távolságok esetén ügyeljen arra, hogy aktiválva legyen a görgő kormányzási funkciója (fő vezérlőeleme).
►
Ügyeljen arra, hogy az ágy mozgatása során ki legyenek oldva a fékek.
Megfelelő felületek:
■
Járólap
■
Kemény linóleum
■
Öntött padlóburkolat
Nem megfelelő felületek:
■
Túlságosan puha, kezeletlen vagy hibás padló
■
Puhafából készült padlóburkolat
■
Puha és porózus kőből készült padló
■
Szőnyeggel burkolt padlók alátétfóliával
■
Puha linóleum

8.7 Belső vezérlőprogram
Az ágy belső vezérlőprogramot tartalmaz, amelynek frissítését kizárólag felhatalmazott szerviztechnikus végezheti el.
Ez a belső vezérlőprogramot a következők védik a jogosulatlan hozzáféréssel szemben: mechanikus burkolat (a hozzáféréshez szerszámra van szükség), plomba (a processzorral ellátott részegységeket plomba védi), egy adott jóváhagyott
szoftvereszközzel fennálló, kizárólagos kompatibilitás és az új belső vezérlőprogram és az ágy közötti kompatibilitás
ellenőrzése.

9 Tápkábel (hálózati kábel)
Az ágy rögzítődugóval csatlakoztatható a hálózati áramellátásról, illetve azzal választható le róla.
A tápkábelt (hálózati kábelt) a szállítás során egy kampóval kell az ágy fej felőli végéhez rögzíteni.
FIGYELEM!
Az ágy hálózati áramellátásról történő leválasztása nem állítja le az ágy mozgását!
► A hálózati áramellátásról történő leválasztás előtt állítsa le az ágyat.
Amennyiben az összeállítás külső védővezetőjével vagy annak elrendezésével kapcsolatos kétség áll fenn
►
az ágyat kizárólag belső akkumulátorról működtesse.
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10 Akkumulátor
VIGYÁZAT!
Amikor az ágy nincs a hálózati áramellátáshoz csatlakoztatva, és az akkumulátor nincs megfelelően feltöltve,
az ágy minden elektromos funkciója blokkolva van!

Cél
Az akkumulátor tartalék áramforrásként szolgál hibák esetére és vészhelyzeti ágypozicionáláshoz.
►
►

Kizárólag a gyártó által jóváhagyott akkumulátort használjon.
Legalább havonta egyszer ellenőrizze az akkumulátor működését, és szükség esetén cseréltesse ki az akkumulátort.

A gyártó nem vállal felelősséget az ágy vagy az akkumulátor következők által okozott károsodásaiért:
■
a gyártói utasítások vagy a használati útmutató figyelmen kívül hagyása
■
a gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata

Jótállás
A gyártó 6 hónapos garanciát biztosít az akkumulátor teljes körű működésképességére vonatkozóan.
Az akkumulátor élettartama optimális körülmények közötti működtetés esetén akár 5 év is lehet.
Az akkumulátor kapacitása a következők esetén jelentősen csökkenhet:
►
túl magas környezeti hőmérséklet
►
sok akkumulátortöltési/-merülési ciklus
►
teljes lemerülés ismételt előfordulása
►
az ágyat gyakran működtetik kizárólag akkumulátorról

Töltés
Az ágyhoz mellékelt akkumulátor kiszállítása nem kellően feltöltött állapotban történik.
Az akkumulátor ágyhasználat előtti feltöltése körülbelül 4 órát vesz igénybe.
Az akkumulátor töltése automatikusan végbemegy, amikor a tápkábel csatlakoztatva van a hálózati áramellátáshoz.
Az akkumulátor töltése:
►
Csatlakoztassa az ágyat a hálózati áramellátáshoz.

Tároló rendszer
Az ólomakkumulátorok feltüntetett élettartama érdekében tárolás során javasolt a következőket megtenni:
►
Meg kell előzni az akkumulátor teljes lemerülését, és rendszeres töltéssel legalább részlegesen töltött állapotban kell
tartani az akkumulátort
►
Az akkumulátort száraz, 10 °C és 40 °C közötti hőmérsékletű helyen kell tárolni
►
Az akkumulátorokat napfénytől védett helyen kell tartani
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Jelzés
A LED (az iBoard Standard panelen vagy a gondozói vezérlőpanelen) jelzi akkumulátor töltöttségi állapotát:
Sárga LED

Akkumulátor töltöttségi állapota

Nem világít

Az akkumulátor feltöltődött.

Rövid villogás (rövid ideig világít, hosszabb ideig nem világít)
(kb. 1,8 mp)

Az akkumulátor töltődik – folytassa a töltést, amíg ki nem alszik
a LED. Ha a LED 12 órányi töltés után még mindig villog, vagy
abbahagyja a villogást, de nem lehet beállítani az ágy pozícióját, akkor az akkumulátor meghibásodott vagy hibás. Vegye fel
a kapcsolatot a gyártó szervizosztályával.

Rövid villogás (0,2 mp-en át világít, 0,2 mp-en át nem világít)

Csak a CPR funkció használható.

Hosszú villogás (hosszabb ideig világít, rövid ideig nem világít)
(kb. 0,2 mp)

Alacsony akkumulátorfeszültség – az akkumulátor még rövid
időre sem használható biztonsági áramforrásként; az akkumulátor teljes mértékben lemerült vagy meghibásodott (ha
ez a fajta jelzés a töltés után továbbra is fennáll, akkor ki kell
cserélni az akkumulátort. Vegye fel a kapcsolatot a gyártó
szervizosztályával.)

Folyamatosan világít, amikor az ágy csatlakoztatva van a hálózati áramellátáshoz.

Az akkumulátor hiánya vagy meghibásodás (az akkumulátor
helytelenül van csatlakoztatva, az áramellátás és az akkumulátor közötti kapcsolat megszakadt, vagy hibásak az akkumulátor
biztosítékai); ilyen jelzések esetén vegye fel a kapcsolatot a
gyártó szervizosztályával.

10.1 Az akkumulátor cseréje
FIGYELEM!
Az ágynak az akkumulátor helytelen cseréjéből adódó károsodása!
► Az akkumulátort kizárólag minősített személyzettel cseréltesse ki.
► Kizárólag a gyártó által jóváhagyott akkumulátort használjon.
FIGYELEM!
Túlmelegedés miatti anyagi kár!
Ha az akkumulátor hibás, gáz távozhat belőle. Ritka esetekben ez az akkumulátorburkolat, a vezérlőpanel-burkolat
vagy a kábel károsodását okozhatja.
► Azonnal függessze fel az ágy használatát (lásd: Az ágy használaton kívül helyezése).
► Tájékoztassa a gyártó szervizosztályát.
FIGYELEM!
A helytelen használat miatt fennáll a kockázata, hogy csökken az akkumulátor tartóssága!
► Az ágyat kizárólag krízishelyzetekben működtesse akkumulátorról (pl. áramkimaradás vagy pácienssel kapcsolatos komplikációk esetén, szállítás közben stb.)
► Amikor ismét hálózati áramellátásra csatlakoztatja az ágyat, teljesen töltse fel akkumulátort (lásd: Az akkumulátor
töltöttségi állapota című táblázat).
► Az akkumulátort kizárólag a gyártó minősített szervizvállalatával cseréltesse ki.
► A gyártó azt javasolja, hogy 2 év használatot követően minősített szervizvállalat végezze el az akkumulátor
cseréjét.
Ezen időszak után véget ér az akkumulátor várható élettartama, és a gyártó nem tudja garantálni az akkumulátor ezen
időszakot követő élettartamát.
Hibás akkumulátor
Az akkumulátor akkor tekintendő meghibásodottnak, ha a következő állapotok legalább egyike fennáll:
►
►
►

Az akkumulátor folyamatosan tölt
Alacsony az akkumulátor feszültsége
Alacsony az akkumulátor töltési árama

Ezt az állapotot az jelzi, hogy az akkumulátorállapot-visszajelző folyamatosan világít. Ezen állapotok összegzése a Linis rendszerben rögzül, valamint a „fekete dobozban” is feljegyzi a rendszer.
Az állapot törléséhez:
►

Nyomja meg a
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gombot.
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Lemerült akkumulátor
Az akkumulátor akkor tekinthető lemerült állapotúnak, ha a következő állapot áll fenn:
►
►
►
►

A feszültség határozott esése a lemerülési áramtól függően
Ezt az állapotot az jelzi, hogy az akkumulátorállapot-visszajelző gyorsan villog.
Az elektromos CPR-helyzet az egyetlen lehetséges pozíció.
Ez az állapot automatikusan törlődni fog, amikor az ágy átvált alvó üzemmódba.

Az állapot törléséhez:
►

Nyomja meg a

gombot.

10.2 Az ágy használaton kívül helyezése
Az alábbiaknak megfelelően helyezze használaton kívül az ágyat:
►
Csatlakoztassa le az ágyat a hálózati áramellátásról.
►
Csatlakoztassa le a földelőkábelt.
►
Inaktiválja az akkumulátort.
►
Távolítsa el a tartozékokat.
A tárolás közbeni károsodás megelőzése érdekében:
►
Csomagolja el vagy fedje le az ágyat és a tartozékokat.
►
Ügyeljen arra, hogy a tárolási feltételek a működési feltételekkel azonosak legyenek.

10.3 Az akkumulátor inaktiválása
A tárolás során a következőképpen előzhető meg az ágy és a környezet károsodása:
►
Inaktiválja az akkumulátort a gondozói vezérlőpanelen.
Az akkumulátor inaktiválása:
►
Csatlakoztassa le az ágyat a hálózati áramellátásról.
►
Csatlakoztassa le a földelőkábelt.
►

Aktiválja a billentyűzetet a gondozói vezérlőpanelen lévő

gomb megnyomásával.

►
Nyomja meg a Thighrest Up + Thighrest Down + Trendelenburg Position (Combtartó fel + Combtartó le + Trendelenburg-pozíció) gombokat egyszerre, és tartsa lenyomva őket három másodpercen át.
Az akkumulátor ezennel inaktiválódott.
Az akkumulátor ismételt aktiválása:
►
Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati áramellátáshoz.

ábra. Az akkumulátor inaktiválása (gondozói vezérlőpanel)
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11 Mozgatás
VIGYÁZAT!
Az ágy beállítása során sérülés kockázata áll fenn!
► Ügyeljen arra, hogy ne legyenek testrészek a matractartó platform elemei és a matractartó platform váza között,
amikor az ágy beállítását végzi.
► Az ágy beállítása előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e testrészek a matractartó platform váza alatt.

11.1 Oldalkorlátok
Az osztott oldalkorlátok az ágy pácienssel érintkező részegységei. Az osztott oldalkorlátok működését pneumatikus rugó támogatja.
Az ápoló személyzet tartozik felelősséggel azért, hogy az oldalkorlátok felemelve legyenek, amikor a páciens az ágyon tartózkodik.
VIGYÁZAT!
A tartozékok vagy a kézi vezérlő helytelen elhelyezéséből adódóan a sérülések és az ágy károsodásának vagy
véletlen mozgatásának kockázata áll fenn!
► Soha ne helyezzen semmilyen tartozékot vagy kézi vezérlőt az oldalkorlátok azon részeire, ahol a billentyűzetek
találhatók.
► Soha ne helyezze a kézi vezérlőt az oldalkorlát szélére.
A kézi vezérlő helyes elhelyezkedése a következő képeken látható.
VIGYÁZAT!
Helytelenül reteszelt oldalkorlát miatti sérülés kockázata áll fenn!
► Ügyeljen, hogy az oldalkorlát vagy a felső, vagy az alsó helyzetben legyen rögzítve.
VIGYÁZAT!
Az oldalkorlátok helytelen pozíciója miatti sérülés kockázata áll fenn!
► Ügyeljen arra, hogy az oldalkorlátok fel legyenek hajtva, amikor a páciens az ágyon tartózkodik.

OLDALKORLÁT LEÍRÁSA (iBoard Standard panellel felszerelt változat)

1

2

2

3

3

2

5

4

5

ábra. Oldalkorlátok (iBoard Standard panellel felszerelt változat)

4

MOZGATÁS

1. iBoard Standard
2. Oldalkorlát fogantyúja
3. Kézi vezérlő helyes elhelyezkedése
4. Oldalkorlát kioldófogantyúja
5. Szögjelző

Oldalkorlátok felemelése:
►
Fogja meg az oldalkorlátot az oldalkorlát fogantyújánál fogva (2).
►
Húzza felfelé az oldalkorlátot, amíg nem reteszelődik. Ekkor kattanás hallható.
Oldalkorlátok leengedése:
►
Fogja meg az oldalkorlátot az oldalkorlát fogantyújánál fogva (2).
►
Az oldalkorlát kioldófogantyúját (4) maga felé húzva oldja ki az oldalkorlátot.
►
Lassan hajtsa le az oldalkorlátot.
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OLDALKORLÁT LEÍRÁSA (iBoard Basic panellel felszerelt változat)
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ábra. Oldalkorlátok (iBoard Basic panellel felszerelt változat)

4

1. iBoard Basic
2. Oldalkorlát fogantyúja
3. Kézi vezérlő helyes elhelyezkedése
4. Oldalkorlát kioldófogantyúja
5. Szögjelző

MOZGATÁS
Oldalkorlátok felemelése:
►
Fogja meg az oldalkorlátot az oldalkorlát fogantyújánál fogva (2).
►
Húzza felfelé az oldalkorlátot, amíg nem reteszelődik. Ekkor kattanás hallható.
Oldalkorlátok leengedése:
►
Fogja meg az oldalkorlátot az oldalkorlát fogantyújánál fogva (2).
►
Az oldalkorlát kioldófogantyúját (4) maga felé húzva oldja ki az oldalkorlátot.
►
Lassan hajtsa le az oldalkorlátot.
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OLDALKORLÁT LEÍRÁSA (mérleg nélküli változat)

1
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2

1

4
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4

ábra. Oldalkorlátok (mérleg nélküli változat)

3

1. Oldalkorlát fogantyúja
2. Kézi vezérlő helyes elhelyezkedése
3. Oldalkorlát kioldófogantyúja
4. Szögjelző

MOZGATÁS
Oldalkorlátok felemelése:
►
Fogja meg az oldalkorlátot az oldalkorlát fogantyújánál fogva (1).
►
Húzza felfelé az oldalkorlátot, amíg nem reteszelődik. Ekkor kattanás hallható.
Oldalkorlátok leengedése:
►
Fogja meg az oldalkorlátot az oldalkorlát fogantyújánál fogva (1).
►
Az oldalkorlát kioldófogantyúját (3) maga felé húzva oldja ki az oldalkorlátot.
►
Lassan hajtsa le az oldalkorlátot.

11.2 Görgők vezérlése
FIGYELEM!
Helytelen szállításból és véletlen mozgatásból eredő anyagi kár!
► Szállítás előtt ügyeljen arra, hogy az ágy le legyen választva a hálózati áramellátásról.
► Ügyeljen arra, hogy összeszerelés, szétszerelés és karbantartás előtt a görgők lefékezett állapotban legyenek.
► Ügyeljen arra, hogy a görgők lefékezett állapotban legyenek, amikor az ágyon tartózkodik valaki.
► A szállítás idejére akassza fel a hálózati kábelt az ágy szállítókampójára.
► Az ágy szállítását kizárólag ápoló személyzet és legalább egyszerre 2 jelen lévő személy végezheti el.
FIGYELEM!
Az ágy alatti minimális távolság (a standard, 15 cm-es görgős változat esetében) 11,3 cm!
► Figyelje, hogy nincsenek-e a haladás útjában akadályok, és kerülje az ütközéseket és az ágy bármely, az alvázon lévő alkatrészének esetleges károsodását.
► Ne használjon ágylifteket vagy ágyemelőket az ágy felemelésére.
Az ágy központi görgővezérlő és fékrendszerrel van felszerelve.
A vezérlőkarok az alváz négy sarkán találhatók.
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Görgők vezérlőkarjának pozíciói:
1. Előre irányuló mozgás – kormányozás (ZÖLD PEDÁL
LENYOMVA)
Ha van rögzített elülső görgő, akkor ez határozza meg a mozgás irányát. Ha az ágy fel van szerelve egy ötödik görgővel,
akkor ez a görgő határozza meg a mozgás irányát.
2. Szabad mozgás
Mind a négy görgő ki van oldva.
3. Lefékezve (PIROS PEDÁL LENYOMVA)
Mind a négy görgő le van fékezve.

ábra. A görgők vezérlőkarjának pozíciói

11.3 Az újraélesztési (CPR) háttámla kioldása
VIGYÁZAT!
A háttámla túl gyors leeresztése esetében sérülés kockázata áll fenn!
► Ügyeljen arra, hogy az oldalkorlátok az alsó állásban legyenek.
► Ügyeljen arra, hogy ne legyenek testrészek az ágy mozgó alkatrészei között.
► A háttámlát kizárólag a matractartó fogantyújánál fogva nyomja le.
Az ágy lehetővé teszi a háttámla gyors, mechanikus leeresztését vészhelyzeti eljárásokhoz (CPR).

A pozíció a következőképpen állítható be:
►
Húzza meg és tartsa a kioldófogantyút.
►
Nyomja le a háttámlát.

11.4 Vezérlőelemek
Az ágyat különböző vezérlőelemek működtetik.
ábra. CPR-fogantyú
Vezérlőelemek a modelltől függően:
■
iBoard Standard mindkét fejvégi oldalkorlátban
■
iBoard Basic mindkét fejvégi oldalkorlátban
■
Mindkét lábvégi oldalkorlátba beépített páciens-vezérlőpanelek (világítva)
■
Mindkét fejvégi oldalkorlátba beépített páciens-vezérlőpanelek
■
Gondozói vezérlőpanel
■
Kézi vezérlő világító gombokkal és egyszerű csatlakoztatást biztosító (Plug and Play) adapterrel
■
Oldalirányú döntés lábpedálja
■
Ágymagasság-beállító lábpedál
Az egyes funkcióknak a gondozói vezérlőpanelen történő letiltása az összes vezérlőelemre kihat.
Ha az ágy nem reagál az egyes pozícióbeállításokra:
►
Ellenőrizze, hogy nincs-e letiltva az adott funkció a gondozói vezérlőpanelen.
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POZICIONÁLÁS

iBoard
Standard

Attendant
Control Panel, gondozói vezérlőpanel

Kézi
vezérlő

Páciens-vezérlőpanelek (fejvégi
oldalkorlát, lábvégi
oldalkorlát)

a
a
a
a
a

a
a
a
a

a
a

a
a

Háttámla
Combtartó
Lábszártartó
Ágy magassága
Automatikus kontúr

a
a

Ágymagasság-beállító
lábpedál

Oldalirányú
döntés lábpedálja

a
a

Vizsgálati pozíció

a

Vészhelyzeti Trendelenburg-pozíció
Anti-Trendelenburg- és Trendelenburg-döntés

a

Ágytoldat
CPR-pozíció

a
a
a
a

Kardiológiai székpozíció
Mozgatási helyzet
Oldalirányú döntés

a
a
a
a
a
a

a

11.4.1 iBoard Standard
Az iBoard Standard az ápoló személyzet fő vezérlőeleme. Mindkét oldalkorlát külső részébe van beépítve. Kizárólag a mérleggel
felszerelt változat esetében szerelhető fel az iBoard Standard.
►
Biztosítani kell, hogy kizárólag képzett ápoló személyzet működtethesse az iBoard Standard panelt.
1. Kijelző
2. Billentyűzet – Mérlegre vonatkozó
rész
3. Billentyűzet – ágyelhagyás-megfigyelés/SafetyMonitor rész
4. Billentyűzet – pozicionáló rész
5. Billentyűzet – beállítások része vagy
beállítások része és matrac része

1

2

3

4

5

ábra. iBoard Standard matrachoz való billentyűzet nélkül
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1. Kijelző
2. Billentyűzet – Mérlegre vonatkozó rész
3. Billentyűzet – ágyelhagyás-megfigyelés/SafetyMonitor rész
4. Billentyűzet – pozicionáló rész
5. Billentyűzet – beállítások része vagy
beállítások része és matrac része

1

2

3

4

5

ábra. iBoard Standard matrachoz való billentyűzettel

Beállítások része

1 2 3 4

ábra. Beállítások része – kijelző és billentyűzet

5

10

1. MUTE (Kimerevítés) ikon
2. Szervizelés szükségességét jelző ikon
3. Csatlakozás a szerverhez ikon (kereszt nélkül: csatlakoztatva, kereszttel: leválasztva)
4. Akkumulátor töltöttségi állapota
5. Állapot
36

6

9 8 7
6. ALERT (Kimerevítés) ikon
7. MUTE-gomb
8. Beállítandó érték
9. MODE (Mód) gomb
10. -/+ gombok (előző/következő elem vagy hangerő csökkentése/növelése)
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NÉMÍTÁS (1)
A NÉMÍTÁS funkció képes az oldalkorlátjelzés, a fékjelzés és az integrált matrac hangjai 3 percen át tartó némítására.
Az oldalkorlátjelzés vagy a fékjelzés némításához:
►

Nyomja meg a

A

ikon jelzi az aktivált Némítás üzemmódot.

gombot.

SZERVIZELÉS SZÜKSÉGES (2)
Amikor szervizelésre van szükség, a
►

ikon jelenik meg az iBoard Standard panel kijelzőjének bal oldali részén.

Vegye fel a kapcsolatot egy felhatalmazott szervizvállalattal.

Megjelenik a

ikon, mellette pedig szerepel az állapot elnevezése (5).

CSATLAKOZÁS A SZERVERHEZ (3)
Ez az ikon jelenik meg a kijelzőn akkor, ha megrendelik a SafetyMonitor opciót, és be van szerelve az integrációs modul.
Ha az ágy csatlakoztatva van a szerverhez, a
Ha az ágy nem csatlakozik a szerverhez, a

ikon jelenik meg az iBoard Standard kijelzőjén.
ikon jelenik meg az iBoard Standard kijelzőjén.

TÖLTÖTTSÉGI ÁLLAPOT (4)
Az akkumulátor részei a töltöttségi állapotot jelzik (4 szint).
Minél több része látszik az

Állapot
Töltés

A 3-as, a 2-es
és az 1-es világító szegmens
felváltva villog

Hibás akkumulátor
és nincs beszerelve
akkumulátor

A 4-es üres keret villog

Kritikus mértékben
lemerült
Akkumulátor

A 3-as rész villog,
az ágy pozicionálása inaktív

akkumulátor ikonnak, annál magasabb a

töltöttségi szint.

VIGYÁZAT!
Letiltott funkciók a kritikus mértékben lemerült akkumulátor miatt!
► Azonnal csatlakoztassa az ágyat a hálózati áramellátáshoz.

Jelzés

BEÁLLÍTÁSOK
Normál használat során az 5-ös ikon jelzi az időt (óra : perc).
A Beállítások módba történő belépéshez:
►

Nyomja le és tartsa lenyomva a

4

(Mód) gombot.

Az 5-ös ikon jelzi az opciót, a 8-as ikon pedig a tényleges értékét.

3 2 1

A rendelkezésre álló opciók a következők: YEAR (Év) / MONTH (Hónap) / DAY (Nap) / HOUR (Óra) / MINUTE (Perc) / WEIGHT
TIMER (Tömegidőzítő).
A WEIGHT TIMER (Tömegidőzítő) opcióra vonatkozóan a mérleg nélküli Eleganza 5 változat esetében nem lehet értéket beállítani.
MEGJEGYZÉS: Az opciók ebben a sorrendben jelennek meg. A WEIGHT TIMER (Tömegidőzítő) után ismét a YEAR (Év) következik.
MEGJEGYZÉS: A WEIGHT TIMER (Tömegidőzítő) a tömegérték automatikus eltűnését jelenti.
A Beállítások módból történő kilépéshez:
►

Nyomja le és tartsa lenyomva a

gombot a Beállítások módban.

Az 5-ös ikon az időt jelzi (óra : perc).
Az év beállításához:
gombot a Beállítások módban, amikor az 5-ös ikon a „YEAR” (Év) értéket jelzi ki.

►

Nyomja meg a

►

Az érték beállításához használja a

►

A

gombokat.

gomb megnyomásával mentse az értéket, és folytassa a másik opció beállításával.

Az érték a kilépéssel kerül mentésre.
Az 5-ös ikon automatikusan egy másik opciót jelez, a 8-as ikon pedig a tényleges értékét.
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A hónap beállításához:
gombot a Beállítások módban, amikor az 5-ös ikon a „MONTH” (Év) értéket jelzi ki.

►

Nyomja meg a

►

Az érték beállításához használja a

►

A

gombokat.

gomb megnyomásával mentse az értéket, és folytassa a másik opció beállításával.

Az érték a kilépéssel kerül mentésre.
Az 5-ös ikon automatikusan egy másik opciót jelez, a 8-as ikon pedig a tényleges értékét.
A nap beállításához:
gombot a Beállítások módban, amikor az 5-ös ikon a „DAY” (Nap) értéket jelzi ki.

►

Nyomja meg a

►

Az érték beállításához a

►

Nyomja meg a

gombokat használhatja.

gombot az érték mentéséhez, és folytassa a másik opció beállításával.

Az érték a kilépéssel kerül mentésre.
Az 5-ös ikon automatikusan egy másik opciót jelez, a 8-as ikon pedig a tényleges értékét.
Az óra beállításához:
gombot a Beállítások módban, amikor az 5-ös ikon a „HOUR” (Nap) értéket jelzi ki.

►

Nyomja meg a

►

Az érték beállításához a

►

Nyomja meg a

gombokat használhatja.

gombot az érték mentéséhez, és folytassa a másik opció beállításával.

Az érték a kilépéssel kerül mentésre.
Az 5-ös ikon automatikusan egy másik opciót jelez, a 8-as ikon pedig a tényleges értékét.
A perc beállításához:
gombot a Beállítások módban, amikor az 5-ös ikon a „MINUTE” (Nap) értéket jelzi ki.

►

Nyomja meg a

►

Az érték beállításához a

►

Nyomja meg a

gombokat használhatja.

gombot az érték mentéséhez, és folytassa a másik opció beállításával.

Az érték a kilépéssel kerül mentésre.
Az 5-ös ikon automatikusan egy másik opciót jelez, a 8-as ikon pedig a tényleges értékét.
A tömegidőzítő beállításához:
gombot a Beállítások módban, amikor az 5-ös ikon a „WEIGHT TIMER” (Tömegidőzítő) értéket jelzi

►
ki.

Nyomja meg a

►

Az érték beállításához a

►

Nyomja meg a

gombokat használhatja.

gombot az érték mentéséhez, és folytassa a másik opció beállításával.

Az érték a kilépéssel kerül mentésre.
Az 5-ös ikon automatikusan egy másik opciót jelez, a 8-as ikon pedig a tényleges értékét.
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Pozicionálórész

22 21 20

19

1

18
5

2

17

10

3
4

6

7 8 9

11 12 13

14 15 16

ábra. Pozicionálórész – kijelző és billentyűzet
1. Automatikus kontúr beállítógombjai – (a háttámla és a combtartó egyidejű mozgatása)
2. Akkumulátor töltöttségi állapotát jelző LED
3. Hálózati áramellátás LED-je
4. Anti-Trendelenburg pozíció döntésre szolgáló gombja
5. Reteszelt háttámlát jelző LED
6. Háttámla-beállító gombok
7. Trendelenburg pozíció döntésre szolgáló gombja
8. Combtartó-beállító gombok
9. Mozgatási helyzet gombja
10. Reteszelt combtartó, lábszártartó és ágytoldat LED-je
11. Kardiológiai székpozíció gombja
12. Lábszártartó-beállító gombok
13. CPR (újraélesztés) pozíciógombja
14. Központi STOP (Leállítás) gomb
15. Oldalirányú döntés gombjai
16. GO (Mehet) gomb
17. Reteszelt ágymagasság, oldalirányú döntés, Trendelenburg-döntés és Anti-Trendelenburg döntés LED-je
18. Ágymagasság-beállító gombok
19. Háttámla pozíciójelzője
20. Szögérték
21. Oldalirányú döntés visszajelzője
22. Trendelenburg/anti-Trendelenburg pozíció visszajelzője
Az 1-es, 4-es, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 11-es, 12-es, 13-as, 15-ös és 18-as pozicionálóigomb magyarázata az Ágy pozicionálása című fejezetben szerepel.
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GO (MEHET) GOMB
A

gomb minden vezérlőelem billentyűzetét aktiválja.

A

gomb megnyomása esetén a billentyűzet további 3 percen át aktív marad.

Egy gomb megnyomása esetén a billentyűzet további 3 percen át aktív marad.
Ez idő alatt a következőket lehet elvégezni:
■
A matractartó támogatással platform egyes elemeinek beállítása a megfelelő pozicionálógombok lenyomásával.
►
Az egyes funkciók reteszelőgombokkal történő letiltása.
MEGJEGYZÉS: A CPR funkció aktiválásához (

gomb) nincs szükség a

gombra.

STOP (LEÁLLÍTÁS) GOMB
A

(Leállítás) gomb megnyomása esetén az összes elektronikus ágymozgás automatikusan azonnal leáll.

ZÁROLT FUNKCIÓK KIJELZÉSE
Ha az 5-ös LED világít, a háttámlabeállítás zárolva van.
Ha az 5-ös LED nem világít, a háttámlabeállítás nincsen zárolva.
Ha a 10-es LED világít, a combtartó, a lábszártartó és az ágytoldat beállítása zárolva van.
Ha a 10-es LED nem világít, a combtartó, a lábszártartó és az ágytoldat beállítása nincsen zárolva.
Ha a 17-es LED világít, az ágymagasság és az oldalirányú döntés, a Trendelenburg-döntés és az Anti-Trendelenburg-döntés
zárolva van.
Ha a 17-es LED nem világít, az ágymagasság és az oldalirányú döntés, a Trendelenburg-döntés és az Anti-Trendelenburg-döntés nincsen zárolva.

AKKUMULÁTOR-VISSZAJELZŐ
Az akkumulátor LED-jének (

) jelzéseivel kapcsolatos részletek az Akkumulátor című fejezetben olvashatók.

HÁLÓZATI ÁRAMELLÁTÁS LED-JE
Állapot

Jelentés

világító LED

csatlakoztatva van a hálózati áramellátáshoz

nem világító LED

leválasztva a hálózati áramellátásról

villogó LED

rendszerhiba

Mérlegre vonatkozó rész (kizárólag a mérleggel felszerelt változat esetében)
Az Eleganza 5 opcionálisan felszerelhető mérőrendszerrel, amely lehetővé teszi az ágyon tartózkodó páciens testtömegének
mérését. A mérőrendszer vezérlőgombjai és kijelzője az iBoard Standard Scales (Mérleg) részén találhatók. A mérleg funkcióinak
leírása a Mérlegvezérlés című fejezetben szerepel.

Ágyelhagyás-megfigyelési rész (kizárólag a mérleggel felszerelt változat esetében)
Az Eleganza 5 ágy opcionálisan felszerelhető egy ágyelhagyás-megfigyelési rendszerrel, amely felügyeli, hogy a páciens az ágyon
tartózkodik-e, és riasztásokat küld, amikor a páciens nem tartózkodik az ágyon. Az ágyelhagyás-megfigyelési rendszer vezérlőgombjai és kijelzője az iBoard Standard SafetyMonitor részén találhatók. Az ágyelhagyás-megfigyelés funkcióinak leírása az
Ágyelhagyás-megfigyelés című fejezetben olvasható.
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Állapotok (iBoard Standard)
Állapot

Jelentés

Szükséges teendő

LOCK (Zárolás)

Zárolt funkció.

Szükség esetén oldja fel a funkciót!

X-RAY (Röntgen)

Helytelenül behelyezett röntgenkazetta-tartó.

Helyezze be helyes módon a
röntgenkazetta-tartót!

GO (Mehet)

Nincs aktiválva a GO (Mehet) gomb.

Nyomja meg a GO (Mehet)
gombot!

SIDERAIL (Oldalkorlát)

Az oldalirányú döntés inaktiválva van,
amikor le van hajtva az oldalkorlát.

Hajtsa fel az oldalkorlátot a
kiegészítő oldalirányú döntés
aktiválásához.

0°

A döntés során elérték a vízszintes
helyzetet.

Nyomja meg a megfelelő gombot
a pozicionálás folytatásához.

Oldalirányú döntés során inaktív a fordított Trendelenburg-döntés és a Trendelenburg-döntés.

Ha fordított Trendelenburg-döntéssel vagy Trendelenburg-döntéssel szeretné folytatni, vonja
vissza az oldalirányú döntési
műveletet.

Blokkolva van a pozicionálás, hogy megelőzhető legyen az ágy és a padló vagy
az ágy és az ágy berendezései közötti
ütközés.

A pozicionálás folytatásához
állítsa be úgy az ágyat, hogy ne
történhessen ütközés.

Biztonságos munkaterhelés túllépve
(több mint 10 kg-mal a biztonságos munkaterhelés felett).

Távolítsa el a terhet!

Oldalirányú döntés letiltva (a terhelés
több mint 200 kg).

Távolítsa el a terhet, hogy ismét
elérhetővé váljon az oldalirányú
döntés!

Rendszervezérlő egység (OptiCare)
lecsatlakoztatva.

Vegye fel a kapcsolatot egy, a
gyártó által jóváhagyott szervizosztállyal.

Sikertelen volt a matrac felfúvása.

Alkalmazzon manuális CPR-t! (A rendszervezérlő egység
(OptiCare) le van csatlakoztatva,
vagy nem áll rendelkezésre az
automatikus leeresztés.)

Végzetes rendszerhiba.

Vegye fel a kapcsolatot egy, a
gyártó által jóváhagyott szervizosztállyal.

A memória felülírásának megerősítése.

Nyomja meg az M gombot a
tömeg mentéséhez, illetve a
WEIGHT/CLEAR (Tömeg/törlés)
gombot a visszavonáshoz.

COLLISION (Ütközés)

OVERLOAD
(Túlterhelés)

+

PUMP (Pumpa)
DISCONNECTED
(Lecsatlakoztatva) +
USE MANUAL CPR (Alkalmazzon
manuális CPR-t) +

STOP (Leállítás) SERVICE (Szer
viz)

+

+

SAVE WEIGHT (Tömeg mentése)
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SCALE/BEA DISCONNECTED
(Mérleg/ágyelhagyási riasztás
leválasztva)

Nincs csatlakoztatva a mérlegmodul, az
ágyelhagyás-megfigyelés pedig inaktiválva van.

Vegye fel a kapcsolatot egy, a
gyártó által jóváhagyott szervizosztállyal.

FAULT
COLUMN (Oszlophiba) +

Oszlopegység hibája.

Vegye fel a kapcsolatot egy, a
gyártó által jóváhagyott szervizosztállyal.

SAFE STOP
(Biztonságos leállítás) +

A matractartó platform mozgását leállította a Safestop (Biztonságos leállítás)
funkció.

Távolítsa el az alvázon lévő
tárgyat, hogy folytathassa az
ágymagasság beállítását.

Sikertelen volt a matrac felfúvása.

Zárja be a manuális CPR-t, hogy
lehetővé váljon a felfúvás.

BEDEXIT ALARM (Ágyelhagyási
figyelmeztetés) +

A páciens elhagyta az ágyat (külső
zóna megfigyelése), vagy a páciens
elhagyta
a belső zónát (belső zóna megfigyelése).

Ellenőrizze a pácienst, és kapcsolja ki az ágyelhagyás-figyelmeztetést.

AUTOMATIC CALIBRATION (Automatikus kalibrálás)

Rendszeres, automatikus folyamat (10
óra elmúltával megismétlődik, ha félbeszakítják).

Várjon, amíg be nem fejeződik az
automatikus kalibrálás.

MIN 35 KG (Min. 35 kg)

Nem elegendő terhelés az ágyelhagyás-megfigyeléshez.

Helyezze a pácienst az ágyra az
ágyelhagyás-megfigyelés aktiválásához.

POWER (Áramellátás)

Leválasztva a hálózati áramellátásról.

Csatlakoztassa az ágyat a hálózati áramellátáshoz.

Biztonságos munkaterhelés túllépve (4,5
kg és 10 kg közötti tömeggel a biztonságos munkaterhelés felett).

Távolítsa el a terhet!

Túl alacsony az ágy terhelése.

Ügyeljen arra, hogy a matractartó
platformot ne emelje meg valamilyen tárgy, és a mérleg megfelelően tárázva legyen.

+

CLOSE MANUAL CPR (Manuális
CPR bezárása) +

Hi (Magas)
Lo (Alacsony)
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11.4.2 iBoard Basic (opcionális)
Az iBoard Basic az ápoló személyzet opcionális vezérlőeleme. Mindkét oldalkorlát külső részébe van beépítve. Kizárólag a mérleggel felszerelt változat esetében szerelhető fel az iBoard Basic. Az iBoard Basic a mérleg és az ágyelhagyás-megfigyelés vezérlésére szolgál.
►
Biztosítani kell, hogy kizárólag képzett ápoló személyzet működtethesse az iBoard Basic panelt.

16 15 14 13

12
11

1
2
3

10

4

9

ábra. iBoard Basic

5

6

7

8

Mérleg

1. Szervizellenőrzés szükségességét jelző
ikon
2. Tömegérték
3. Háttámla szögjelzője
4. OFF (Ki) ikon (az ágyelhagyás-megfigyelés KI van kapcsolva)
5. ON (Be) gomb – ágyelhagyás-megfigyelés
6. Belső zóna gomb – ágyelhagyás-megfigyelés
7. Külső zóna gomb – ágyelhagyás-megfigyelés
8. OFF (Be) gomb – ágyelhagyás-megfigyelés
9. Hangerőikon (3 szint)
10. PAUSE (Be) gomb – ágyelhagyás-megfigyelés
11. Mérleg lépésközének kapcsológombja
(0,5 kg/0,1 kg)
12. WEIGHT/CLEAR (Tömeg/törlés) gomb
(visszavonás)
13. ZERO/T (Nullázás/tárázás) gomb (mérleg
tárázása vagy nullázása)
14. HOLD (Kimerevítés) gomb
15. Tömeg mértékegysége (kg)
16. Stabilizált mérleg ikonja

A mérleg funkcióinak leírása a Mérlegvezérlés című fejezetben szerepel.

Ágyelhagyás-megfigyelés
Az ágyelhagyás-megfigyelés funkcióinak leírása az Ágyelhagyás-megfigyelés című fejezetben olvasható.

Állapotok (iBoard Basic)
Jelzés

SIDERAIL (Oldalkorlát)
COLLISION (Ütközés)

0°
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Jelentés

Szükséges teendő

Zárolt funkció.

Szükség esetén oldja fel a funkciót!

Nincs aktiválva a GO (Mehet) gomb.

Nyomja meg a GO (Mehet) gombot!

Az oldalirányú döntés inaktiválva van,
amikor le van hajtva az oldalkorlát.

Hajtsa fel az oldalkorlátot a kiegészítő oldalirányú döntés aktiválásához.

Oldalirányú döntés során inaktív a
fordított Trendelenburg-döntés és a
Trendelenburg-döntés.

Ha fordított Trendelenburg-döntéssel vagy Trendelenburg-döntéssel
szeretné folytatni, vonja vissza az
oldalirányú döntési műveletet.

Blokkolva van a pozicionálás, hogy
megelőzhető legyen az ágy és a padló
vagy az ágy és az ágy berendezései
közötti ütközés.

A pozicionálás folytatásához állítsa
be úgy az ágyat, hogy ne történhessen ütközés.

A döntés során elérték a vízszintes
helyzetet.

Nyomja meg a megfelelő gombot a
pozicionálás folytatásához.
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X-RAY (Röntgen)

Helytelenül behelyezett röntgenkazetta-tartó.

Helyezze be helyes módon a röntgenkazetta-tartót!

OVERLOAD (Túlterhelés)

Biztonságos munkaterhelés túllépve (több mint 10 kg-mal a biztonságos munkaterhelés felett).

Távolítsa el a terhet!

+

Oldalirányú döntés letiltva (a terhelés több mint 200 kg).

Távolítsa el a terhet, hogy ismét elérhetővé
váljon az oldalirányú döntés!

Végzetes rendszerhiba.

Vegye fel a kapcsolatot egy, a gyártó által
jóváhagyott szervizosztállyal.

Oszlopegység hibája.

Vegye fel a kapcsolatot egy, a gyártó által
jóváhagyott szervizosztállyal.

Nincs csatlakoztatva a mérlegmodul, az ágyelhagyás-megfigyelés
pedig inaktiválva van.

Vegye fel a kapcsolatot egy, a gyártó által
jóváhagyott szervizosztállyal.

A matractartó platform mozgását
leállította a Safestop (Biztonságos
leállítás) funkció.

Távolítsa el az alvázon lévő
tárgyat, hogy folytathassa az ágymagasság
beállítását.

Nem elegendő terhelés az ágyelhagyás-megfigyeléshez.

Helyezze a pácienst az ágyra az ágyelhagyás-megfigyelés aktiválásához.

STOP (Leállítás) SERVICE
(Szerviz) +
+

FAULT COLUMN (Oszlophiba)
+

SCALE / BEA
DISCONNECTED (Mérleg/ágyelhagyási riasztás lecsatlakoztatva) +
+

SAFE STOP (Biztonságos leállítás) +

Leválasztva a hálózati áramellátásról.

BED EXIT (Ágy elhagyása)
+
ALARM (Riasztás) +
HIGH (Magas)

LOW (Alacsony)
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A belső zónát (belső zóna megfigyelése), vagy a páciens elhagyta a
belső zónát (belső zóna megfigyelése).

Biztonságos munkaterhelés túllépve (4,5 kg és 10 kg közötti tömeggel a biztonságos munkaterhelés
felett).
Túl alacsony az ágy terhelése.

Csatlakoztassa az ágyat a hálózati áramellátáshoz.

Ellenőrizze a pácienst, és kapcsolja ki az
ágyelhagyás-figyelmeztetést.

Távolítsa el a terhet!

Ügyeljen arra, hogy a matractartó platformot
ne emelje meg valamilyen tárgy, és a mérleg
megfelelően tárázva legyen.
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11.4.3 Attendant Control Panel, gondozói vezérlőpanel
A gondozói vezérlőpanel standard vezérlőelem. A gondozói vezérlőpanel szükség esetén felakasztható a lábvégre vagy az oldalkorlátokra. A gondozói vezérlőpanelt kézben lehet tartani a működtetés közben.
►

Biztosítani kell, hogy kizárólag képzett ápoló személyzet működtethesse a gondozói vezérlőpanelt.

1

2

3

6

5

4

8

7

17
9

10 11 12

13

14

15

16

ábra. Attendant Control Panel, gondozói vezérlőpanel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Combtartó, lábszártartó és ágytoldat zárológombja és LED-je
Háttámla zárológombja és LED-je
Ágymagasság, oldalirányú döntés, Trendelenburg-döntés és Anti-Trendelenburg döntés zárológombja és LED-je
Lábszártartó-beállító gomb
Ágytoldat-beállító gomb
Lábpedál zárológombja és LED-je
Combtartó-beállító gomb
Döntésre szolgáló gomb
GO (Mehet) gomb
Háttámla-beállító gomb
CPR pozíciógombja
Ágymagasság-beállító gomb
Akkumulátor töltöttségi állapotát jelző LED
Hálózati áramellátás LED-je
Trendelenburg-pozíció gombja
Oldalirányú döntés gombja
Kardiológiai székpozíció gombja

A GO (Mehet) gomb aktiválása
A

gomb minden vezérlőelemét aktiválja 3 percre.

A GO (Mehet) gomb funkciója minden vezérlőelem esetében azonos.
Ez idő alatt a következőket lehet elvégezni:
►
A matractartó támogatással platform egyes elemeinek beállítása a megfelelő funkciógombok lenyomásával.
►
Az egyes funkciók reteszelőgombokkal történő letiltása.
Minden alkalommal, amikor megnyomnak egy funkciógombot, a billentyűzet további 3 percen át aktív marad.

D9U001GE5-0126_01
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Funkciógombok
A 4-es, 5-ös, 7-es, 8-as, 10-es, 11-es, 12-es, 15-ös, 16-ös és 17-es funkciógomb leírása az Ágy pozicionálása című fejezetben
olvasható.
MEGJEGYZÉS Ha két funkciógombot egyszerre nyomnak le, azt a vezérlő hibaként fogja értelmezni. A vezérlő minden ágymozgást azonnal le fog állítani, a kijelzőn pedig a riasztások láthatók.

Zár

2

1

3

A háttámla-beállítás zárolásához:
►
Nyomja meg a 2-es gombot.
Ekkor felkapcsolódik a gondozói vezérlőpanel és az iBoard Standard (5) megfelelő LED-je.
A háttámla-beállítás bármely vezérlőelemmel letiltható.
A combtartó, a lábszártartó és az ágytoldat beállításának zárolásához:
►
Nyomja meg a 1-es gombot.
Ekkor felkapcsolódik a gondozói vezérlőpanel és az iBoard Standard (10) megfelelő LED-je.
A combtartó, a lábszártartó és a ágytoldat beállítása bármely vezérlőelemmel letiltható.
Az ágymagasság, az oldalirányú döntés, a Trendelenburg-döntés és az Anti-Trendelenburg döntés beállításának zárolásához:
►
Nyomja meg a 3-es gombot.
Ekkor felkapcsolódik a gondozói vezérlőpanel és az iBoard Standard (17) megfelelő LED-je.
Az ágymagasság, az oldalirányú döntés, a Trendelenburg-döntés és az anti-Trendelenburg döntés beállítása bármely vezérlőelemmel letiltható.

2

1

Feloldás

3

A háttámla-beállítás feloldásához:
►
Nyomja meg a 2-es gombot.
Ekkor nem világít a gondozói vezérlőpanel és az iBoard Standard (5) megfelelő LED-je.
A háttámla-beállítás ismét engedélyezett.
A combtartó, a lábszártartó és az ágytoldat beállításának feloldásához:
►
Nyomja meg a 1-es gombot.
Ekkor nem világít a gondozói vezérlőpanel és az iBoard Standard (10) megfelelő LED-je.
A combtartó, a lábszártartó és az ágytoldat beállítása ismét engedélyezett.
Az ágymagasság, az oldalirányú döntés, a Trendelenburg-döntés és az Anti-Trendelenburg döntés beállításának feloldásához:
►
Nyomja meg a 3-as gombot.
Ekkor nem világít a gondozói vezérlőpanel és az iBoard Standard (17) megfelelő LED-je.
Az ágymagasság, az oldalirányú döntés, a Trendelenburg-döntés és az anti-Trendelenburg döntés beállítása ismét engedélyezett.

HÁLÓZATI ÁRAMELLÁTÁS LED-JE
Állapot

Jelentés

világító LED

csatlakoztatva van a hálózati áramellátáshoz

nem világító LED

leválasztva a hálózati áramellátásról

villogó LED

rendszerhiba

11.4.4 Kézi vezérlő (opcionális)
A kézi vezérlő rendelkezésre áll, a billentyűzete pedig világít.
A világítás 7 mp-en át aktív marad, ha bármelyik gombot megnyomták, illetve a világítás 3 percen át aktív marad, ha a GO (Mehet)
gombot nyomták meg.
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1 2 3

1. Combtartó-beállító gomb
2. Combtartó-/háttámlazárolási LED
3. Háttámla-beállító gomb
4. GO (Mehet) gomb
5. Automatikus kontúr beállítógombja
6. Elemlámpa gomb
7. Magasságzárolási LED
8. Ágymagasság-beállító gombok

4

8

A 1-es, 3-as, 5-ös és 8-as funkciógomb leírása az Ágy pozicionálása című fejezetben
olvasható.
Az elemlámpa bekapcsolása:

5

7

6

►

Nyomja meg az elemlámpa gombot (

).

MEGJEGYZÉS A páciens állapotától függően az ápoló személyzet döntheti el, hogy
a páciens számára engedélyezett legyen-e az ágy pozíciójának beállítása.
Szükség esetén a következő módon akadályozza meg az ágy páciens általi beállítását:
►
Inaktiváljon funkciókat.
MEGJEGYZÉS A kézi vezérlőhöz rendelkezésre áll egy adapter. Az adapter lehetővé teszi a gyors felszerelést és eltávolítást (pl. meghibásodott kézi vezérlő cseréjekor,
a kézi vezérlő másik ágyhoz történő használata esetén).

ábra. Kézi vezérlő

11.4.5 Páciens-vezérlőpanelek

1

2

3

4

Az oldalkorlátba épített páciens-vezérlőpanelek lehetővé teszik
a páciens számára a háttámla, a combtartó és az automatikus
kontúr pozícióinak beállítását. Opcionálisan egy további páciens-vezérlőpanel is elhelyezhető a fejvégi oldalkorlátok belső
felén.
1. Combtartó-beállító gomb
2. Háttámla-beállító gomb
3. GO (Mehet) gomb
4. Automatikus kontúr beállítógombja
(a háttámla és a combtartó egyidejű mozgatása)
MEGJEGYZÉS A billentyűzetek világítással felszereltek. A
világítás 7 mp-en át aktív marad, ha bármelyik gombot megnyomták, illetve a világítás 3 percen át aktív marad, ha a GO
(Mehet) gombot nyomták meg.
MEGJEGYZÉS A lábvégi oldalkorlátokba szerelt páciens-vezérlőpanelek funkciói le vannak tiltva, amikor a lábvégi
oldalkorlát leengedett helyzetben van.

ábra. Páciens-vezérlőpanel a lábvégi oldalkorláton

1. Háttámla-beállító gomb
2. Combtartó-beállító gomb
3. Automatikus kontúr gombja (a háttámla és a combtartó
egyidejű mozgatása)
4. GO (Mehet) gomb

1

2

3

4

ábra. Páciens-vezérlőpanel a fejvégi oldalkorlátokon (opcionális)
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11.4.6 Ágymagasság-beállító lábpedál (opcionális)
A lábpedál opcionális, és lehetővé teszi az ágy magasságának lábbal történő beállítását.
Nyomja meg 3 másodpercen belül kétszer a kiválasztott pedált. Ezen eljárás után 20 másodpercre aktiválódik az ágymagasság-beállító lábpedál.

1

4

3

1.
Véletlen aktiválás elleni védelmet biztosító védőkeret
2.
Matractartó platform felemelésére szolgáló pedál
3.
Vizsgálati pozíció pedálja
4.
Matractartó platform leeresztésére szolgáló
pedál

2

ábra. Ágymagasság-beállító lábpedál
Az ágymagasság-beállító lábpedál használatának leírása az Ágy pozicionálása című fejezetben olvasható.

11.4.7 Oldalirányú döntés lábpedálja (standard)
A lábpedál lehetővé teszi az ágy oldalirányú döntésének lábbal történő beállítását.
Nyomja meg a GO (Mehet) pedált a lábpedál aktiválásához.

1

4

3

1.
Véletlen aktiválás elleni védelmet biztosító védőkeret
2.
Jobbra döntés pedálja
3.
GO (Mehet) pedál
4.
Balra döntés pedálja

2

ábra. Oldalirányú döntés lábpedálja

Az oldalirányú döntés lábpedálja használatának leírása az Ágy pozicionálása című fejezetben olvasható.
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11.5 Ágy pozicionálása
11.5.1 Háttámla

A háttámla pozicionálásához használja a következőket:
►
►
►
►
►

iBoard Standard
Gondozói vezérlőpanel
Kézi vezérlő
Páciens-vezérlőpanel (a lábvégi oldalkorlátban)
Páciens-vezérlőpanel (a fejvégi oldalkorlátban)
ábra. A háttámla szöge az iBoard Standard kijelzőjén

A iBoard Standard kijelzőjén látható a háttámla szöge.

A folyamatos pozicionálás közben a háttámla automatikusan megáll a 30 fokos és a 45 fokos helyzetben (ekkor sípolás
hallható). A pozicionálás folytatásához nyomja meg még egyszer a megfelelő gombot.
iBoard Standard:

1

►

Nyomja meg a

gombot.

1. Háttámla mozgatása
felfelé

►
Nyomja addig a háttámla-beállító gomb kiválasztott
részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.

2. Háttámla mozgatása
lefelé

Páciens-vezérlőpanel (a lábvégi oldalkorlátban):

2

►
ábra. Háttámla-beállító gomb
(iBoard Standard, páciens-vezérlőpanelek)

Nyomja meg a

gombot.

►
Nyomja addig a háttámla-beállító gomb kiválasztott
részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.
Páciens-vezérlőpanel (a fejvégi oldalkorlátban):
►

Nyomja meg a

gombot.

►
Nyomja addig a háttámla-beállító gomb kiválasztott
részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.
D9U001GE5-0126_01
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1. Háttámla mozgatása
felfelé
2. Háttámla mozgatása
lefelé

Gondozói vezérlőpanel:

1

►

Nyomja meg a

►

Nyomja addig a háttámla-beállító gomb kiválasz-

gombot.

tott részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.

2
ábra. Háttámla-beállító gomb
(gondozói vezérlőpanel)

1

Kézi vezérlő:
gombot.

►

Nyomja meg a

►

Nyomja addig a háttámla-beállító gomb kiválasz-

tott részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.

2
ábra. Háttámla-beállító gomb
(kézi vezérlő)

11.5.2 Combtartó

A combtartó pozicionálásához használja a következőket:
►
►
►
►
►

50

iBoard Standard
Gondozói vezérlőpanel
Kézi vezérlő
Páciens-vezérlőpanel (a lábvégi oldalkorlátban)
Páciens-vezérlőpanel (a fejvégi oldalkorlátban)
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1

iBoard Standard:
►

Nyomja meg a

gombot.

►
Nyomja addig a combtartó-beállító gomb kiválasztott
részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.
Páciens-vezérlőpanel (a lábvégi oldalkorlátban):

2
ábra. Combtartó-beállító gomb
(iBoard Standard, páciens-vezérlőpanelek)

gombot.

►

Nyomja meg a

►

Nyomja addig a combtartó-beállító gomb kiválasztott

részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.
Páciens-vezérlőpanel (a fejvégi oldalkorlátban):

1. Combtartó mozgatása felfelé
2. Combtartó mozgatása lefelé

gombot.

►

Nyomja meg a

►

Nyomja addig a combtartó-beállító gomb kiválasztott

részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.

1

2

Gondozói vezérlőpanel:
gombot.

►

Nyomja meg a

►

Nyomja addig a combtartó-beállító gomb kiválasztott

részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.

ábra. Combtartó-beállító gomb
(gondozói vezérlőpanel)

1

Kézi vezérlő:
gombot.

►

Nyomja meg a

►

Nyomja addig a combtartó-beállító gomb kiválasztott

részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.

2
ábra. Combtartó-beállító gomb
(kézi vezérlő)
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11.5.3 Lábszártartó

A lábszártartó pozicionálásához először végezze el a combtartó pozicionálását.
A lábszártartó pozicionálásához használja a következőket:
►
►

iBoard Standard
Gondozói vezérlőpanel

1

iBoard Standard:
gombot.

►

Nyomja meg a

►

Nyomja addig a lábszártartó-beállító gomb kiválasztott

részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.

2
1. Lábszártartó mozgatása felfelé

ábra. Lábszártartó-beállító gomb
(iBoard Standard)

1

2. Lábszártartó mozgatása lefelé

Gondozói vezérlőpanel:
gombot.

►

Nyomja meg a

►

Nyomja addig a lábszártartó-beállító gomb kiválasztott

részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.

2
ábra. Lábszártartó-beállító gomb
(gondozói vezérlőpanel)
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11.5.4 Ágy magassága

Az ágymagasság beállításához használja a következőket:
►
►
►
►

iBoard Standard
Gondozói vezérlőpanel
Kézi vezérlő
Ágymagasság-beállító lábpedál

MEGJEGYZÉS Az ágymagasság beállítására a(z opcionális) Mobi-Lift fogantyún lévő gomb is használható.

1

iBoard Standard:
gombot.

►

Nyomja meg a

►

Nyomja addig az ágymagasság-beállító gomb

kiválasztott részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.

2
1. Matractartó platform
mozgatása felfelé
2. Matractartó platform
mozgatása lefelé

ábra. Ágymagasság-beállító
gomb (iBoard Standard)
Gondozói vezérlőpanel:

1

gombot.

►

Nyomja meg a

►

Nyomja addig az ágymagasság-beállító gomb

kiválasztott részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.

2
ábra. Ágymagasság-beállító gomb
(gondozói vezérlőpanel)

D9U001GE5-0126_01

53

1

1. Matractartó platform
mozgatása felfelé
2. Matractartó platform
mozgatása lefelé

Kézi vezérlő:
gombot.

►

Nyomja meg a

►

Nyomja addig az ágymagasság-beállító gomb kivá-

lasztott részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.

2
ábra. Ágymagasság-beállító gomb
(kézi vezérlő)

2

1

Ágymagasság-beállító lábpedál:
►
Nyomja le, majd engedje fel a kiválasztott ágymagasság-beállító pedált.
►
Nyomja le és tartsa lenyomva a kiválasztott ágymagasság-beállító pedált még egyszer, amíg el nem éri a kívánt
pozíciót.

ábra. Ágymagasság-beállító pedálok (ágymagasság-beállító
lábpedál)

1
2

MEGJEGYZÉS Nyomja meg 3 másodpercen belül kétszer a
kiválasztott pedált. Ezen eljárás után 20 másodpercre aktiválódik az ágymagasság-beállító lábpedál.

Mobi-Lift:
►

Nyomja meg a

gombot.

►
Nyomja addig a Mobi-Lift ágymagasság-beállító gombját, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.

ábra. Mobi-Lift ágymagasság-beállító gombja

11.5.5 Automatikus kontúr
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Az automatikus kontúr pozicionálásához használja a következőket:
►
►
►
►

iBoard Standard
Kézi vezérlő
Páciens-vezérlőpanel (a lábvégi oldalkorlátban)
Páciens-vezérlőpanel (a fejvégi oldalkorlátban)

1

iBoard Standard:
gombot.

►

Nyomja meg a

►

Nyomja addig az automatikus kontúr beállítógombjá-

nak kiválasztott részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.

2
ábra. Automatikus kontúr beállítógombja (iBoard Standard, páciens-vezérlőpanelek)

Páciens-vezérlőpanel (a lábvégi oldalkorlátban):
gombot.

►

Nyomja meg a

►

Nyomja addig az automatikus kontúr beállítógombjá-

nak kiválasztott részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.
Páciens-vezérlőpanel (a fejvégi oldalkorlátban):

1. Automatikus kontúr
mozgatása felfelé
2. Automatikus kontúr
mozgatása lefelé

1

gombot.

►

Nyomja meg a

►

Nyomja addig az automatikus kontúr beállítógombjá-

nak kiválasztott részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.
Kézi vezérlő:

2

gombot.

►

Nyomja meg a

►

Nyomja addig az automatikus kontúr beállítógombjá-

nak kiválasztott részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.

ábra. Automatikus kontúr beállítógombja (kézi vezérlő)

11.5.6 Vészhelyzeti Trendelenburg-pozíció

ábra. Trendelenburg-pozíció
D9U001GE5-0126_01
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A Trendelenburg-pozíció sokk kezelésére alkalmas körülményeket biztosít a páciens számára. A Trendelenburg-pozíció
során a matractartó platform kiegyenesedik a döntött helyzetben.
A vészhelyzeti Trendelenburg-pozíció pozicionálásához használja a következőket:
►

Gondozói vezérlőpanel

Gondozói vezérlőpanel:
►

Nyomja meg a

gombot.

►
Nyomja addig a Trendelenburg-pozíció gombját,
amíg el nem éri a kívánt pozíciót.

ábra. Trendelenburg-pozíció gombja (gondozói vezérlőpanel)

11.5.7 Anti-Trendelenburg- és Trendelenburg-döntés

ábra. Anti-Trendelenburg-pozíció
A Trendelenburg-pozíció és az anti-Trendelenburg-pozíció pozicionálásához használja a következőket:
►
►

iBoard Standard
Gondozói vezérlőpanel

A iBoard Standard kijelzőjén látható a megdöntés szöge.
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ábra. A megdöntés szöge az iBoard Standard kijelzőjén
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iBoard Standard:
gombot.

►

Nyomja meg a

►

Nyomja addig a Trendelenburg pozíció döntésre szol-

gáló gombját, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.

ábra. Trendelenburg pozíció döntésre
szolgáló gombja (iBoard Standard)
iBoard Standard:
gombot.

►

Nyomja meg a

►

Nyomja addig az anti-Trendelenburg-pozíció döntésre

szolgáló gombját, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.

ábra. Anti-Trendelenburg pozíció döntésre szolgáló gombja (iBoard Standard)

1
1. Anti-Trendelenburg irányba történő megdöntés

Gondozói vezérlőpanel:
gombot.

►

Nyomja meg a

►

Nyomja addig a Trendelenburg- és az anti-Trendelen-

burg-pozíció döntésre szolgáló gombjának kiválasztott részét,
amíg el nem éri a kívánt pozíciót.

2. Trendelenburg irányba
történő megdöntés

2
ábra. Trendelenburg- és anti-Trendelenburg-pozíció döntésre szolgáló
gombja (gondozói vezérlőpanel)

11.5.8 Vizsgálati pozíció

D9U001GE5-0126_01
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A vészhelyzeti pozíció pozicionálásához használja a következőket:
►

Ágymagasság-beállító lábpedál

Ágymagasság-beállító lábpedál:
►
Nyomja le, majd engedje fel a vizsgálati pozíció pedálját.
►
Nyomja le és tartsa lenyomva a vizsgálati pozíció pedálját
egyszer, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.
MEGJEGYZÉS Ezen eljárás után 30 másodpercre aktiválódik az
ágymagasság-beállító lábpedál.
ábra. Vészhelyzeti pozíció
pedálja (ágymagasság-beállító
lábpedál)

11.5.9 Ágytoldat

Az ágytoldat pozicionálásához használja a következőket:
►

Gondozói vezérlőpanel

Gondozói vezérlőpanel:

2

1
ábra. Ágytoldat-beállító gomb
(gondozói vezérlőpanel)
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gombot.

►

Nyomja meg a

►

Nyomja addig az ágytoldat-beállító gomb kiválasz-

tott részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.
1. Hosszabb matractartó platform
2. Rövidebb matractartó platform
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11.5.10 CPR-pozíció

CPR-pozícióban az ágy lapos helyzetbe állítja a matractartó platformot.
Ha az ágy fel van szerelve OptiCare matraccal, akkor a CPR gomb megnyomása esetén a matrac is leereszt.
A CPR-pozíció pozicionálásához használja a következőket:
►
►

iBoard Standard
Gondozói vezérlőpanel

iBoard Standard:
►
Nyomja addig a CPR-pozíció gombját, amíg el nem éri
a kívánt pozíciót.

Gondozói vezérlőpanel:
ábra. CPR-gomb (iBoard Standard, gondozói vezérlőpanel)
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►
Nyomja addig a CPR-pozíció gombját, amíg el nem éri
a kívánt pozíciót.
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11.5.11 Kardiológiai székpozíció

A kardiológiai székpozíció pozicionálásához használja a következőket:
►
►

iBoard Standard
Gondozói vezérlőpanel

iBoard Standard:
►

Nyomja meg a

gombot.

►
Nyomja addig a kardiológiai székpozíció gombját, amíg
el nem éri a kívánt pozíciót.
ábra. Kardiológiai székpozíció gombja (iBoard
Standard)

Gondozói vezérlőpanel:
►

Nyomja meg a

gombot.

►
Nyomja addig a kardiológiai székpozíció gombját, amíg
el nem éri a kívánt pozíciót.
ábra. Kardiológiai székpozíció gombja (gondozói
vezérlőpanel)
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11.5.12 Oldalirányú döntés
Az oldalirányú döntést nem lehet pozicionálni
akkor, ha egy oldalkorlát egy kiegészítő funkció használata nélkül le van hajtva.
Az oldalirányú döntés pozicionálásához
használja a következőket:
►
►
►

iBoard Standard
Oldalirányú döntés lábpedálja
Gondozói vezérlőpanel

A iBoard Standard kijelzőjén látható az oldalirányú döntés szöge. Az oldalirányú döntés szöge
maximális szöge 15 fok.

ábra. Az oldalirányú döntés szöge az
iBoard Standard kijelzőjén

iBoard Standard:
►

2
ábra. Oldalirányú döntés
gombja (iBoard Standard)

A páciens mozgatásának megkönnyítéséhez:
►

3

gombot.

►
Nyomja addig az oldalirányú döntés gombját, amíg el
nem éri a kívánt pozíciót.

1

2

Nyomja meg a

1

Nyomja addig a

+

gombot,

amíg el nem éri a kívánt pozíciót.
Az oldalirányú döntés beállítása megtörténik, bár egy oldalkorlát
le van hajtva.
Oldalirányú döntés lábpedálja:

ábra. Oldalirányú döntés pedáljai (oldalirányú döntés lábpedálja)

►
Nyomja meg a
GO (Mehet) pedált
►

1. Megdöntés jobbra
2. Megdöntés balra
3. GO (Mehet) pedál

gombot, vagy nyomja addig a

Nyomja le és tartsa lenyomva a kiválasztott oldalirányú

döntés pedálját, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.
Gondozói vezérlőpanel:

2

1
ábra. Oldalirányú döntés gombja (gondozói vezérlőpanel)
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gombot.

►

Nyomja meg a

►

Nyomja addig az oldalirányú döntés gombjának kivá-

lasztott részét, amíg el nem éri a kívánt pozíciót.
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11.5.13 Mozgatási helyzet

A mozgatási helyzetben az ágy leereszkedik a legalacsonyabb ágymagasságba, és a háttámla eléri a maximális szögét.
A mozgatási helyzet pozicionálásához használja a következőket:
►

iBoard Standard

iBoard Standard:
►

Nyomja meg a

gombot.

►
Nyomja addig a mozgatási helyzet gombját, amíg el nem éri
a kívánt pozíciót.

ábra. Mozgatási
helyzet gombja

11.5.14 Ergoframe
Az Ergoframe® a háttámla- és combtartó-beállítás kinematikus rendszere, amellyel a matractartó platform meghosszabbítható az
ülőrésznél.
Az Ergoframe® megnagyobbítja a medence területének helyét az automatikus kontúr során. A hely megnagyobbításából adódóan
az alkalmazott erő a medenceterület nyomásból adódó sérüléseit okozó nyomás csökkentését eredményezi.
Az Ergoframe stabil ergonómiai pozícióban tartja a páciens testét és gerincét, ezáltal korlátozva a páciens nem kívánt mozgását,
amit az ágyon lefelé vagy felfelé mozogva érne el. Az egységes mozgás megszünteti a páciens matracon történő elmozdulását, és
ezáltal egy adott helyzetben tartja a páciens testét, ami nem kötődik az ágy alkatrészeinek pozíciójához.
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12 Mérlegre vonatkozó rész (kizárólag a mérleggel felszerelt
változat esetében)
Használja az iBoard Standard vagy az iBoard Basic panelt a mérleg vezérlésére.

iBoard Standard

8

7

6

9
10
11
1
2
3

4

5

ábra. Mérlegre vonatkozó rész (iBoard Standard) – kijelző és billentyűzet

iBoard Basic

10 7

8

1

2

5

3

1. ZERO/T (Nullázás/tárázás) gomb (mérleg tárázása vagy nullázása)
2. WEIGHT/CLEAR (Tömeg/törlés) gomb
(visszavonás)
3. HOLD (Kimerevítés) gomb
4. Memóriagomb (tömegérték mentése
vagy kijelzése)
5. Mérleg lépésközének kapcsológombja
(0,5 kg/0,1 kg)
6. Állapotjelző
7. Tömeg mértékegysége (kg)
8. Tömegérték
9. Memóriabejegyzés kijelzése
10. Stabilizált mérleg ikonja
11. HOLD (Kimerevítés) ikon

ábra. Mérlegre vonatkozó rész (iBoard Basic) – kijelző és billentyűzet

12.1 Előkészületek
►

Szerelje fel a matracot és a tartozékokat, hogy a páciens felvétele és a mérleg használata előtt elkészíthesse az ágyat.

D9U001GE5-0126_01
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FIGYELEM!
Helytelen mérleghasználat a hiányos előkészületek miatt!
► Minden páciensfelvétel előtt tárázza a mérleget.

12.2 Tárázás
A tárázás 5 kg és 249,5kg közötti tartományban végezhető el. A tárázás arra szolgál, hogy a kijelzőt „0” értékre állítsák, mielőtt
ráhelyeznék a pácienst az ágyra.
A tárázást üres, matraccal, lepedőkkel, párnákkal és szükséges tartozékokkal felszerelt ággyal kell elvégezni, a páciens nélkül. A
matractartó platformot javasolt körülbelül 20 cm-re a legalacsonyabb vízszintes pozíció felett pozicionálni.
Tömeg tárázása:
►

Ügyeljen arra, hogy semmi és senki ne érjen az ágyhoz, csakis Ön.

►

Nyomja le és tartsa lenyomva a

►

Nyomja meg ismét a

gombot, amíg az érték (8-as mező) villogni nem kezd. Kioldógomb

.

gombot a tárázás megerősítéséhez. Ekkor „0” látható a kijelzőn.

Helyezze rá a pácienst az ágyra.
A tárázás törléséhez:
►

gombot a tárázás közben.

Nyomja meg a

12.3 Megjelenítés
A hitelesítési osztásérték 0,5 kg.
►

Nyomja le a

gombot, ha szeretné az értéket az aktuális, 0,1 kg-os mérleglépésközzel 5 másodpercre megjeleníteni.

Ezen üzemmódban a tömeg mértékegysége (kg) és a tizedespont villog a kijelzőn.
A 8-as mező általában a tényleges tömegértéket jelzi ki, ha nincsenek más funkciók aktiválva.
MEGJEGYZÉS
kijelzéséhez.

A tömegérték 1 perc elteltével automatikusan eltűnik. Szükség esetén nyomja meg a

gombot az ismételt

12.4 A Kimerevítés mód
A Kimerevítés mód kizárólag akkor használható, amikor a mérleg stabilizálva van.
Lehetővé teszi, hogy ágytartozékokat és egyéb tárgyakat adjanak hozzá, anélkül, hogy módosulna a tömegérték.
A Kimerevítés mód aktiválásához:
►
Várjon, amíg a mérleg stabilizálódik. A

vagy a

►

Nyomja addig a

►

Adjon hozzá vagy távolítson el szükséges tartozékokat.

ikon világítani fog, amikor a mérleg stabilizálódott.

gombot, amíg meg nem jelenik a hópehely ikon (

) a kijelzőn.

A Kimerevítés mód inaktiválásához:
►
Tartozékok hozzáadása vagy eltávolítása után várjon, amíg stabilizálódik a mérleg (megjelenik a
►

Nyomja meg a

►

A kijelzőn az eredeti tömegérték lesz látható.

vagy a

ikon.

gombot.

Ha a tömegérték rögzítése nélkül szeretné inaktiválni a Kimerevítés módot:
►

Nyomja meg a

gombot.

12.5 Memória (kizárólag iBoard Standard esetében)
A páciens testtömegének mentése
A páciens testtömegének mentéséhez:
►

Nyomja le és tartsa lenyomva a

Az érték a mentése előtt villogni kezd.
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gombot az érték mentéséhez.
ábra. KIMEREVÍTÉS mód
(iBoard Basic)
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MEGJEGYZÉS Másik tömegérték mentéséhez ismételje meg ezt az eljárást. Az egy nap alatti ismétlődő mentések azt jelentik,
hogy a rendszer ugyanazt a bejegyzést írja felül. A felülírás alatt az állapotjelző (6) a SAVE (Mentés) feliratot jeleníti meg.
A páciens testtömegének mentését a következőképpen szakíthatja meg:
►

Nyomja meg a

gombot a mentés közben.

MEGJEGYZÉS A mentett értékek maximális száma 9. A
értéket jelent a 9 egymást követő napra vonatkozóan.

ikon az M1 és M9 közötti bejegyzéseket jeleníti meg. Ez 9 különböző

MEGJEGYZÉS Mindegyik mentett értéket ahhoz az időhöz társítja a rendszer, amikor a mentése megtörtént. Az értékek az aktuális naphoz viszonyítva értelmezendők (mai nap, a mai nap előtti 1. nap, a mai nap előtti 2. nap,...).

A páciens mentett testtömegértékének megjelenítése:
A páciens testtömegének mentett értékét a következőképpen jelenítheti meg:
►

Nyomja le a

gombot az érték megjelenítéséhez.

Az érték 5 másodpercre megjelenik (8-as mező), és mellette látható, hogy hány nap telt el a mentés ideje óta (6-os mező), valamint
a megjelenített bejegyzés száma (9-es mező).
MEGJEGYZÉS

Egy másik mentett tömegérték megjelenítéséhez ismételje meg ezt az eljárást.

A páciens tényleges testtömegéhez való visszatéréshez:
►

Nyomja meg a

gombot, miközben a rendszer egy mentett értéket jelenít meg.

10 másodperc elteltével a páciens tényleges testtömege lesz látható a kijelzett memóriabejegyzés helyett.
MEGJEGYZÉS
gyzés közül.

Az utolsó bejegyzést menti a rendszer az első (M1) bejegyzésként a 9 beje-

MEGJEGYZÉS

A

ábra. A visszaszámlálás öt lépése
gomb megnyomása után a gomb lenyomva tartható

egy tényleges pácienstesttömeg mentéséhez.

Memória törlése
Minden memóriabejegyzés törléséhez:
►

Nyomja le egyszerre a

és a

gombot.

Ezen gombok lenyomása közben megjelenik a „NEW P” (Új páciens) felirat egy visszaszámlálással.

12.6 Ágy túlterhelése
Ha az ágy terhelése 254,5 kg feletti:
►
A „HIGH” (Magas) felirat látható a kijelzőn.
Ha az ágy terhelése 260 kg feletti:
►
Az „OVERLOAD” (Túlterhelés) felirat látható a kijelzőn.

ábra. Magas terhelés (iBoard
Basic)

MEGJEGYZÉS Ha az ágy túl van terhelve, addig nem lehet pozicionálni vagy mozgatni az ágyat,
amíg
meg nem szüntetik a túlterhelést. Az ágy túlterhelése mindig magasabb prioritást élvez, mint a Tárolás (Kimerevítés) mód és a tárázás.

12.7 Ágy alulterhelése
Ha az ágy alul van terhelve (a gyári nullérték 5 kg):
►
A kijelzőn a „LOW” (Alacsony) felirat jelenik meg.

12.8 Tömegmérés döntött pozícióban
A pontosságot a vízszintező biztosítja, amely az ágy fejvégének jobb sarkában található.
Ha a buborék a bekarikázott körön belül helyezkedik el, akkor a tömegmérés pontos.
ábra. Ágy alulterhelése
(iBoard Basic)
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12.9 Mérleg nullázása
A nullázás kizárólag a gyári nullértékhez viszonyított ±5 kg-os tartományban lehetséges. A nullázás arra szolgál, hogy visszaállítsák
a kijelzőn látható tömeget, és beállítsák a felhasználói nullát, amely beállítja a tömegmérő rendszer maximális tömegtartományát.
A nullázást üres, terheletlen ággyal kell elvégezni, a matrac és a tartozékok nélkül. A nullázást beszerelés, tömegellenőrzés és
szervizelés után kell elvégezni.
Mérleg nullázásához:
►
Állítsa be az ágyat kb. 20 cm-rel a legalacsonyabb pozíció fölé, és állítsa vízszintes helyzetbe a matractartó platformot.
Ügyeljen arra, hogy semmi ne érjen az ágyhoz, csakis Ön.
►

Nyomja le és tartsa lenyomva a

►

Nyomja meg a

gombot, amíg villogni nem kezd a tömegérték.

gombot a nullázás megerősítéséhez.

A kijelzőn „0” látható, és egy hangjelzés erősíti meg a nullázást.
A nullázás törléséhez:
►

Nyomja meg a

gombot a nullázás közben.

13 Ágyelhagyás-megfigyelés (kizárólag a mérleggel felszerelt
változat esetében)
Használja az iBoard Standard vagy az iBoard Basic panelt az ágyelhagyás-megfigyelés vezérlésére.
Ha az ágy fel van szerelve SafetyMonitor opcióval (tartozék), akkor az ágyelhagyás-megfigyelési funkció szerepel a SafetyMonitor
funkciói között.

iBoard Standard

14

13 12 11

10

9
8
7
6
5

ábra. Ágyelhagyás-megfigyelési rész (iBoard Standard) – kijelző és
billentyűzet
1. ON-gomb
2. Belső zóna gombja
3. Külső zóna gombja
4. HANGERŐ gomb (3 szint)
5. PAUSE-gomb
6. OFF-gomb
7. Visszaszámlálás PAUSE (Szüneteltetés) ikonja (a hátralévő percek számával)
8. Hangerőikon (3 szint)
66

1

2

3

4

9. Ágyelhagyás-megfigyelés aktiválva (külső zóna)
10. OFF (Ki) (ágyelhagyás-megfigyelés)
11. ON (Ki) (ágyelhagyás-megfigyelés)
12. Ágyelhagyás-megfigyelés aktiválva (belső zóna)
13. Riasztás ikon
14. Állapotjelző
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iBoard Basic

8

9

5
4

11
1

2

3

1. ON-gomb
2. Belső zóna gombja
3. Külső zóna gombja
4. HANGERŐ gomb (3 szint)
5. PAUSE-gomb
6. OFF-gomb
7. Visszaszámlálás PAUSE (Szüneteltetés)
ikonja (a hátralévő percek számával)
8. Hangerőikon (3 szint)
9. Ágyelhagyás-megfigyelés aktiválva
(külső zóna)
10. OFF (Ki) (ágyelhagyás-megfigyelés)
11. ON (Ki) (ágyelhagyás-megfigyelés)
12. Ágyelhagyás-megfigyelés aktiválva
(belső zóna)
13. Riasztás ikon
14. Állapotjelző

6

ábra. Ágyelhagyás-megfigyelési rész (iBoard Basic) – kijelző és billentyűzet

13.1 Előkészületek
►

Helyezzen egy pácienst a megfelelő matraccal felszerelt ágyra.

MEGJEGYZÉS

A belső zónában végzett helyes ágyelhagyás-megfigyelés érdekében a pácienst az ágy közepén kell elhelyezni.

13.2 Az ágyelhagyás-megfigyelés aktiválása
Az ágyelhagyás-megfigyelés alapértelmezés szerint OFF (Ki) állapotú, és a rendszer a

ikont jeleníti meg.

Az ágyelhagyás-megfigyelés aktiválásához:
►

Nyomja meg a

gombot.

A

ikon jelenik meg a kijelzőn.

Amikor aktiválva van az ágyelhagyás-megfigyelés, alapértelmezés szerint a belső zóna van beállítva. Ennek megfelelően a
ikon jelenik meg a kijelzőn.
MEGJEGYZÉS

Az ágyelhagyás-megfigyelés minimális pácienstömege 35 kg.

13.3 Megfigyelt zóna
A külső zóna beállításához:
gombot.

►

Nyomja meg a

A

ikon jelenik meg a kijelzőn.

A belső zóna beállításához:
►

Nyomja meg a

A

ikon jelenik meg a kijelzőn.
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gombot.
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13.4 RIASZTÁS
A rendszer riasztást indít, amikor a páciens elhagyja a kiválasztott megfigyelési zónát, vagy letelt a
PAUSE (Szüneteltetés) ideje,
és a páciens nincs az elrendelt pozícióban.
A riasztás leállításához:
►

Nyomja meg a

gombot.

Inaktiválódik az ágyelhagyás-megfigyelés, és a
A hangriasztás elnémul.

ikon jelenik meg a kijelzőn.

A riasztás szüneteltetéséhez:
►

Nyomja meg a

vagy a

gombot.

Megjelenik a 7-es mező a kijelzőn egy 15 perces visszaszámlálással együtt. A hangriasztás elnémul.

13.5 Riasztás hangereje
Alapértelmezés szerint a maximális riasztási hangerő van beállítva.
A riasztás hangereje a megkezdett riasztás előtt és közben is beállítható.
A riasztási hangerő szintjének csökkentéséhez:
►
A

Nyomja meg a

gombot.

ikon alacsonyabb riasztási hangerővel jelenik meg a kijelzőn. Ekkor csökken a hangerő.

A maximális riasztási hangerőhöz való visszatéréshez:
►

Nyomja meg a

Megjelenik a

gombot, miután elérte a riasztás minimális hangerejét.

ikon a 3 szinttel a kijelzőn.

ábra. Az ágyelhagyás-figyelmeztetés vizuális megjelenítése (iBoard Basic)

1. Minimális hangerő
2. Mérsékelt hangerő
3. Maximális hangerő

1 2

ábra. Hangerő ikon

3

13.6 PAUSE (Szünet)
PAUSE (Szünet) mód közben az ágyelhagyás-megfigyelés ideiglenesen megszakad, és a rendszer nem
aktivál riasztásokat.
Az ágyelhagyás-megfigyelés PAUSE (Szünet) módjának beállításához:
►

Nyomja meg a

vagy a

gombot.

A kijelzőn megjelenik a 7-es ikon egy 15 perces visszaszámlálással együtt.
A PAUSE (Szünet) időtartamának lejárta után, ha a páciens az elrendelt pozícióban van, újraaktiválódik
az ágyelhagyás-megfigyelés.
A PAUSE (Szünet) időtartamának kiterjesztéséhez:
►
Nyomja meg ismét a
mra kiterjeszteni.

gombot, ha szeretné a visszaszámlálást ismét 15 perces időtarta-

ábra. PAUSE (Szüneteltetés) visszaszámlálás (a
hátralévő percek számával)

A PAUSE (Szünet) időtartamának lezárásához:
►

Nyomja meg a

MEGJEGYZÉS
zatér az ágyba.
68

gombot.

Amikor a külső zóna megfigyelése aktiválva van, a PAUSE (Szünet) időtartama véget ér, amikor a páciens viss-
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13.7 Az ágyelhagyás-megfigyelés inaktiválása
Az ágyelhagyás-megfigyelés inaktiválásához:
►
A

Nyomja meg a

gombot.

ikon jelenik meg a kijelzőn.

14 Felszerelés
14.1 Tartozéksín műanyag kampókkal (opcionális)

ábra. Bed Exit OFF (Ágyelhagyás kikapcsolva)
(iBoard Basic)

A 2 műanyag kampóval ellátott tartozéksín tartozékok felakasztására szolgál.
Az ágy két oldalán helyezkedik el.

14.2 Fékjelzés (opcionális)
Ha az ágy fel van szerelve fékjelzéssel, és az ágy csatlakoztatva van a hálózati áramellátáshoz, akkor a fékjelzés hallatszani fog,
amikor az ágy nincsen lefékezve.

14.3 i-Brake® (opcionális)
Az ágy felszerelhető automatikus görgőfékkel. Az automatikus görgőfék megelőzi a páciensek és a személyzet lefékezetlen ágy miatti sérüléseit. A fékek automatikusan aktiválódnak 60 másodperccel azután, hogy az ágyat hálózati áramellátáshoz csatlakoztatják,
illetve 60 másodperccel a kiengedésük után, ha nem mozgatják az ágyat. A fékek emellett manuálisan is aktiválhatók.

14.4 Visszahúzható ötödik görgő (opcionális)
Az ágy felszerelhető egy ötödik görgővel az alváz közepén. Az ötödik görgő elősegíti az ágy kormányozását és manőverezését a
hosszú folyosókon és kis méretű helyiségekben. Ha az ágy csatlakoztatva van hálózati áramellátáshoz, akkor az ötödik görgő automatikusan visszahúzódik. A visszahúzott ötödik görgő nem akadályozza az alváz alatt elhelyezett eszközökhöz való hozzáférést.
Az i-Drive® 5. kerék aktiválásához:
►
Csatlakoztassa le az ágyat a hálózati áramellátásról.
►
Állítsa be úgy a görgővezérlést, hogy a zöld színű kar lefelé nézzen.

14.5 i-Drive meghajtás (opcionális)
i-Drive meghajtórendszer – alapvető leírás
Az ágy felszerelhető az i-Drive meghajtókerékkel. Az i-Drive meghajtás segítséget biztosít a kórházi személyzet számára az ágy
meghajtásában a páciens szállítása során, így minimális emberi erőre van szükség.
Az i-Drive kerék az ágy közepén, az alváz alatt helyezkedik el. Az i-Drive meghajtás saját akkumulátorral és töltővel van felszerelve, és nem függ az ágy funkcióitól, ezért a lemerülése esetén továbbra is használhatok az ágy funkciói. Az ágy egy darab i-Drive
vezérlővel van felszerelve. Az i-Drive az ágy egyenes irányában van tájolva.
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Az i-Drive meghajtással kapcsolatos biztonsági utasítás
►
Körültekintően kövesse az utasításokat.
►
Ügyeljen arra, hogy az ágyat kizárólag képesített személyzet működtesse.
►
Ügyeljen arra, hogy az oldalkorlátok felemelt állapotban legyenek a szállítás során.
►
Szállítás közben soha ne használja az ágypozicionáló gombokat.
►
Lefelé haladás során soha ne használja a gyors előrehaladás (FFWD) gombot. A gyors előrehaladás (FFWD) gomb felfelé
haladás esetére ajánlott, mert hatékonyabb haladást tesz lehetővé.
►
Tolatásnál nagyon körültekintően kell eljárni. Mindig tartson megfelelő távolságot az ágytól, és soha ne használja a tolatás
gombot, ha lefelé vegy felfelé halad.
►
Kizárólag akkor használja a szabad mozgatást, ha 1 foknál meredekebb lejtőn halad, ha rendelkezésre áll megfelelő
személyzet ahhoz, hogy kezeljék az ágy biztonságos szállítását.
►
A 6 fokosnál meredekebb lejtőkön való haladáshoz megfelelő emberi erőkifejtésre van szükség.
►
Soha ne hagyja a képzett személyzet felügyelete nélkül az ágyat aktivált i-Drive meghajtórendszerrel.
►
Mindig a hagyományos, mechanikus fékrendszert használja az ágy lefékezéséhez és stabilizálásához.
►
Fokozott odafigyeléssel járjon el, amikor i-Drive meghajtással mozgatja az ágyat. Ügyeljen a közelben lévő emberekre és
tárgyakra, és óvatosan haladva, különösen megfelelő sebességvezérléssel kerülje a velük való ütközést.
►
Az i-Drive meghajtás használata előtt biztosítsa, hogy az ágy le legyen csatlakoztatva a hálózati áramellátásról, és az ágy
fékjei ki legyenek engedve.
►
Nyomja meg a vészleállító gombot, ha a mozgás azonnali megszakítására van szükség (pl. a más személyekkel vagy
tárgyakkal való ütközés elkerülése érdekében).
►
Parkoláskor húzza vissza az i-Drive Power kereket az alvázba. Ez megelőzi az ágy fékezésének feloldása és fékezése
során történő helytelen használatot.
►
Az i-Drive Power elektromágneses fékje kizárólag az ágy ideiglenes leállítására szolgál, tartós fékezésre nem használható.
►
Hosszú távú tárolás vagy szállítás előtt kapcsolja ki az i-Drive meghajtást.
►
Nyomja meg az alváz alatt található vészhelyzeti visszahúzógombot az i-Drive meghajtás kerekének visszahúzásához,
►
ha hiba lép fel az i-Drive meghajtórendszer működésében. Ez lehetővé teszi, hogy az ágyat biztonságos helyre helyezzék
át az i-Drive meghajtás nélkül.
►
Húzza vissza az i-Drive meghajtás kerekét az alvázba minden olyan esetben, ha oldalirányban kívánja mozgatni az ágyat.
►
Figyeljen az akkumulátorállapot-visszajelző LED-jére, és annak megfelelően tervezze meg az i-Drive meghajtással történő
mozgatást. Az elégtelen akkumulátorkapacitás váratlan komplikációkat és kockázatokat okozhat a mozgatást során.
►
A mozgatás befejezése után mindig csatlakoztassa az ágyat a hálózati áramellátáshoz, hogy az akkumulátor újratöltődhessen, és az ágy mindig készen álljon az i-Drive meghajtással történő mozgatásra.
►
Az i-Drive meghajtás akkumulátorát 2 évente cserélni kell, hogy az i-Drive meghajtás megfelelően működőképes maradjon.

Használati jellemzők
VIGYÁZAT!
Óvatlan mozgatás miatti sérülés kockázata áll fenn!
► Mindig biztonságosan és óvatosan végezze a mozgatást.
► Figyeljen az útvonalra az esetleges akadályok tekintetében, és kerülje az ütközéseket.
► Ügyeljen, nehogy emberek legyenek az útjában.
► Óvatosan mozgassa az ágyat, nehogy nekivezesse az ágyat a személyzet valamely tagjának vagy egy páciensnek.
FIGYELEM!
Az ágy alatti maximális távolság 11,3 cm!
► Figyeljen az útvonalra az esetleges akadályok tekintetében, és kerülje az ütközéseket.
Rendeltetésszerű használat:
►
az ágy kórházi személyzet általi szállítása (pácienssel vagy nélküle)
Nem rendeltetésszerű használat:
►
az ágy tetején történő utazás
►
a használati útmutatóban leírtaktól eltérő használat
►
a képzett személyzettől eltérő, másik személy általi használat
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MEGJEGYZÉS Mindegyik ágy egyszerre csak egy páciens szállítására alkalmas, és (a megfelelően rögzített ágytartozékok
kivételével) nem használható más tárgyak szállítására.
MEGJEGYZÉS A fenti „Használati jellemzők” című részben leírtaktól eltérő használatokra vonatkozó tudnivalókért forduljon a
LINET® vállalathoz.

1

Mozgatás
FIGYELEM!
Az i-Drive meghajtás fő vezérlőpanel-kábelének károsodása helytelen
kábelelhelyezés miatt!
► ügyeljen arra, hogy a fő vezérlőpanel csatlakozókábele megfelelően
legyen elhelyezve.

2

FIGYELEM!
Helytelen használat miatti anyagi
kár!
► Semmit ne akasszon fel a fő
vezérlőpanelre és annak kábelére!

1. Safety Sense (érintésérzékelő)
2. Fő vezérlőpanel
3. Fő vezérlőpanel kábele – helyes kábelelvezetés
4. Aktiválási panel

4

ábra. A fő vezérlőpanel pozíciója

5

6

ábra. Aktiválási panel (4)

7

9 10 11 12

8

13

3

5. ON (Be) gomb (az i-Drive kerék aktiválógombja)
6. OFF (Ki) gomb (az i-Drive kerék
visszahúzó- és inaktiválógombja)
7. FFWD (Gyors előrehaladás) gomb
8. STOP DRIVE (Meghajtás leállítása) gomb
9. ON (Be) LED
10. Hálózati áramellátás LED-JE (a ágy csatlakoztatva van a hálózati
áramellátáshoz, vagy az ág le van fékezve)
11. Hibajelző LED
12. Töltöttségi állapot és hiba LED-je
13. FWD (Előrehaladás) gomb
14. REVERSE (Tolatás) gomb

14

ábra. Fő vezérlőpanel (2)
MEGJEGYZÉS
vezérelheti.

Az i-Drive Power vezérlője nem alkalmas az ágy funkcióinak vezérlésére. Az ágyat az ágy vezérlőelemeivel

MEGJEGYZÉS A fő vezérlőpanel érintésérzékelővel is el van látva (1); a kezének mindig érintkezésben kell lennie az i-Drive
meghajtás vezérlőpanelével a funkciók használatához. Ha nincs meg a kapcsolat, akkor az i-Drive meghajtás le fog állni.
D9U001GE5-0126_01
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MEGJEGYZÉS

Az i-Drive kerék felemelését és leengedését elektronikusan vezérli az i-Drive aktiválópanel.

14.5.1 i-Drive meghajtás aktiválása/inaktiválása
Az i-Drive meghajtás aktiválásához:
1.
Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e az i-Drive meghajtás hálózati kapcsolója.
2.
Nyomja meg az aktiválási panelen található
kezd a visszajelző.

(Be) aktiválógombot. Az i-Drive kerék ekkor leereszkedik, és villogni

Az i-Drive meghajtás inaktiválásához:
1.
2.

Húzza vissza az i-Drive kereket az aktiválási panelen található
Inaktiválja az i-Drive funkciót a hálózati kapcsolóval.

(Ki) gombbal.

Az i-Drive meghajtás kerekének vészhelyzeti visszahúzása:
1.

Nyomja meg az ágyon lévő valamelyik

2.
3.

Inaktiválja az i-Drive meghajtást a hálózati kapcsolóval.
Nyomja meg az i-Drive meghajtás vészhelyzeti visszahúzógombját, amely az alváz alján, a címke alatt található.

gombot.

MEGJEGYZÉS Az akkumulátor lemerülése vagy a meghajtás meghibásodása esetén használja a vészhelyzeti visszahúzást,
hogy manuálisan biztonságos helyre mozgathassa az ágyat az i-Drive meghajtás használata nélkül.

1
ábra. Az i-Drive meghajtás hálózati
kapcsolója a címkével

2

1. i-Drive meghajtás hálózati kapcsolója
2. i-Drive meghajtás vészhelyzeti visszahúzógombja

ábra. Az i-Drive meghajtás visszahúzógombjának címkéje

14.5.2 Motoros meghajtás
FIGYELEM!
Tulajdon helytelen szállításból és véletlen mozgatásból eredő károsodása!
► Szállítás előtt ügyeljen arra, hogy az ágy le legyen választva a hálózati áramellátásról.
► Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a kiegészítő csatlakozódugó (ha van ilyen) le van-e választva a hálózati áramellátásról.
► Ügyeljen arra, hogy összeszerelés, szétszerelés és karbantartás előtt a görgők reteszelve legyenek (pl. i-Drive
meghajtás karbantartása előtt).
► Ügyeljen arra, hogy a görgők reteszelve legyenek, amikor az ágyon tartózkodik valaki.
► A szállítás idejére akassza fel a hálózati kábelt az ágy megfelelő kampójára.
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1.

Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e az i-Drive meghajtás hálózati kapcsolója.

2.

Nyomja meg az aktiválási panelen található

(Be) gombot. Az i-Drive kerék ekkor leereszkedik, és villogni kezd az

(Be) LED.
3.

Helyezze a kezét a Safety Sense érintésérzékelőre (1), és nyomja meg a

dás) vagy a

(Gyors előrehaladás), a

(Előrehala-

(Tolatás) gombot. Az i-Drive meghajtás használatához a kezét rá kell helyeznie a Safety Sense érzékelőre, és ha

leveszi róla, akkor az i-Drive meghajtás le fog állni.
4.
Fékezés vagy vészhelyzet esetén a piros
(Meghajtás leállítása) megnyomása után az i-Drive motor azonnal leáll,
és aktiválódik az elektromos fék.
5.
Ha egyetlen i-Drive funkciót sem használnak 3 percen keresztül, akkor automatikusan inaktiválódik az i-Drive meghajtás
vezérlőrendszere, és aktiválódik az elektromos fék. Ezt a zöld

(Be) LED jelzi, amely 3 perc után elaszik.

MEGJEGYZÉS Az i-Drive meghajtás nem használható 6°-osnál meredekebb vagy 20 méternél hosszabb emelkedőkön történő
felfelé vagy lefelé haladásra. Teljes SWL (biztonságos munkaterhelés) értékkel végzett felfelé vagy lefelé haladás esetén szükség
van a személyzet támogatására.
MEGJEGYZÉS

Amikor az i-Drive kerék le van eresztve, nem lehetséges oldalra mozgatni az ágyat. Nyomja meg az

(Ki)

gombot a kerék visszahúzásához, engedje ki a görgőket a semleges helyzetükbe, majd mozgassa az ágyat a kívánt irányban.

14.5.3 Fékezés
1.
Az azonnali fékezéshez nyomja le és tartsa lenyomva a
- vagy 2.

Lassú fékezéshez nyomja le és tartsa lenyomva a

(Meghajtás leállítása) gombot.
(Tolatás) gombot (9) (tolatás közbeni fékezéshez nyomja meg az

(Előrehaladás) gombot)
- vagy 3.
Emelje fel a kezét az érintésérzékelő területről, és az i-Drive meghajtás automatikusan lefékeződik.
MEGJEGYZÉS A szállítás befejeztével vagy megszakítása esetén mindig a görgővezérlő karral fékezze le az ágyat. Az i-Drive
elektromágneses fékje nem használható az ágy tartós lefékezésére.
MEGJEGYZÉS

Krízishelyzet esetén (pl. ha meredek lejtőn történő lefelé haladás közben gyorsítanak) az i-Drive kettős fékezése

megelőzi a gyorsítás, és lelassítja az ágy mozgását. Ugyanakkor nem garantálható, hogy az ágy magától, a személyzet (a
(Meghajtás leállítása) és a görgők vezérlőkarjának használatával történő) közbeavatkozása nélkül le fog állni.
MEGJEGYZÉS
shoz.

Lefelé haladás esetén aktív fékezést lehet végezni úgy, hogy az ellenkező irány gombját használják a lassítá-

14.5.4 Szabad mozgatás
Az i-Drive motor fel van szerelve szabad mozgatási funkcióval, amely az előrehaladási (
si (

vagy

) vagy a hátrafelé haladá-

) gombok megnyomása után aktív (amíg a kezelő az érintésérzékelési területen tartja a kezét).

A szabad mozgatás inaktiválódik, a fék pedig aktiválódik, ha megváltoztatják a haladási irányt. Ez a funkció a lejtőn haladás során
fennálló kockázatok csökkentését szolgálja.

Akkumulátor
Akkumulátor töltöttségi állapota:
1.
Amíg ez a visszajelző villog, az akkumulátor merültsége kritikus. (LED1)
2.
50% (LED2)
3.
75% (LED3)
4.
100% – az akkumulátor fel van töltve (LED4)
Az akkumulátor töltése:
►
Csatlakoztassa az ágy hálózati kábelét a hálózati áramellátáshoz.
►
Az i-Drive fel fog töltődni (lemerült akkumulátor esetén a töltés akár 9 órát is igénybe
vehet).

1 2 3 4
ábra. Akkumulátor töltöttségi
állapota

MEGJEGYZÉS Az akkumulátor töltöttségi értékei csak tájékoztató jellegűek.
Az akkumulátor élettartama csökken, ha az akkumulátort hagyják teljesen lemerülni.
D9U001GE5-0126_01
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Hibajelzés
A rendszer védett a hibaállapotokkal szemben azáltal, hogy leállítja és lefékezi a meghajtórendszert, és megfelelő jelzéseket ad.
A hibajelző röviden villog, az akkumulátor-visszajelző pedig kijelzi a hibaállapotot. Bizonyos hibák (pl. a meghajtás túlmelegedése)
automatikusan törlődnek. Amikor a meghajtás vagy az elektronika túlmelegedik, rövid hangjelzés hallható, mielőtt a meghajtás
blokkolódik.
Hiba

LED1

LED2

LED3

LED4

Túlmelegedett a meghajtás

OFF

OFF

OFF

ON

Túlmelegedett az elektronika

OFF

OFF

ON

OFF

Fékhiba

OFF

OFF

ON

ON

Nem teljes a visszahúzódás

OFF

ON

OFF

OFF

5 V-os eltérés a határértékektől

OFF

ON

OFF

ON

FET (térvezérelt tranzisztor) zárófeszültség-behatolás

OFF

ON

ON

OFF

Túlmelegedett a vezérlő áramkör

OFF

ON

ON

ON

Vezérlő áramköri hiba

ON

OFF

OFF

OFF

Beragadt az aktiválógomb

ON

OFF

OFF

ON

Beragadt a visszahúzógomb

ON

OFF

ON

OFF

Aktív gomb az indítás után

ON

OFF

ON

ON

Visszajelző fények
Visszajelző

Jelentés

GO (Mehet) visszajelző
►
Folyamatosan világít
►
Villog

A kezelő keze az érintésérzékelőn van; a meghajtókerék készen áll a használatra.
A kezelő keze nincs az érintésérzékelőn; az i-Drive nem áll készen a használatra.

Hibajelző
►
►

Folyamatosan világít
Villog

Az i-Drive nem aktiválható (az i-Drive kerék nincs leeresztve, le van fékezve a görgők
vezérlőkarja, az ágy csatlakoztatva van a hálózati áramellátáshoz).
A rendszer hibás (ezt az akkumulátorállapot-visszajelzője jelzi)
- vagy Aktiválódott a i-Drive vezérlődobozának hővédelme

Műszaki jellemzők
Paraméter

Érték

i-Drive kerék átmérője

8,27 hüvelyk

Maximális gyors előrehaladási sebesség (vízszintes talaj, megterhelve)

4,43 Km/h (±15%)

Maximális előrehaladási sebesség (vízszintes talaj, megterhelve)

2,16 Km/h (±15%)

Maximális hátrafelé haladási sebesség (vízszintes talaj, megterhelve)

2,16 Km/h (±15%)

Emelkedő maximális szöge

6°

Zajszint (a meghajtókerék visszahúzásakor)

65 dB

Elektromos jellemzők
Paraméter

Érték

Bemeneti feszültség, frekvencia

230 V AC, 50/60 Hz
127 V AC, 50/60 Hz
120 V AC, 50/60 Hz
110 V AC, 50/60 Hz
100 V AC, 50/60 Hz

Akkumulátor feszültsége

36 V DC, kapacitás: 12 Ah

Maximális bemeneti teljesítmény

300 W

Biztosíték
230 V-os változat
127 V-os változat
120 V-os változat
110 V-os változat
100 V-os változat

2 x T1,6A L 250V
2 x T3,15A L 250V
2 x T3,15A L 250V
2 x T3,15A L 250V
2 x T3,15A L 250V
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Az i-Drive meghajtás karbantartása
Az i-Drive meghajtás rendszeres karbantartását képesített szerviztechnikusnak vagy jóváhagyott szervizvállalatnak kell elvégeznie
legalább évente egyszer. A karbantartás folytatását illetően tekintse át a Karbantartás című fejezetet.
A szerviztechnikusoknak ellenőrizniük kell a következőket:
►
akkumulátorállapot és az akkumulátor cseréje (legfeljebb háromévnyi használat után)
►
gázrugó – szükség esetén cserélendő (legfeljebb háromévnyi használat után)
►
i-Drive meghajtás kereke – szükség esetén cserélendő
►
emelőmechanizmus – szükség esetén zsírozandó
►
kábelek, vezérlőelemek – szükség esetén cserélendők
►
Az i-Drive meghajtás működése

14.6 Mobi-Lift® (opcionális)
A Mobi-Lift® opcionális. Kiegészítő fogantyúként szolgál, amely növeli a páciens biztonságosságát felállás közben. A Mobi-Lift® kiegészítő fogantyú beépített magasságállító gombbal van felszerelve. Lehetővé teszi a páciens számára
a matractartó platform felemelését és leeresztését.

A kiegészítő fogantyúk használata
A kiegészítő fogantyú beállítása:
►
Emelje meg a fogantyút az ágy irányában.
►
Nyomja bele a fogantyút a hüvelyszerelvénybe, amennyire csak lehet.
A matractartó platform magasságának beállítása:
►

Nyomja meg a

►

Nyomja meg a gombot az ágymagasság beállításához.

gombot bármelyik vezérlőelemen.

ábra. Mobi-Lift fogantyú
VIGYÁZAT!
Fennáll a felállás közbeni megcsúszás és elesés miatti sérülések kockázata!
► Ügyeljen arra, hogy a kiegészítő fogantyúk teljes mértékben illeszkedjenek a hüvelyszerelvényekbe.
► Ügyeljen arra, hogy ne akadjon be ágyneműhuzat
a hüvelyszerelvény és a kiegészítő fogantyú közé.

14.7 Safestop (opcionális)
A Safestop megakadályozza, hogy az ágy felhasználója a leeresztett matractartó platform általi összenyomás miatt sérüléseket
szenvedjen.
Amikor valamilyen akadály jelentkezik az alvázon, és lefelé mozog a matractartó platform, a mozgás automatikusan leáll.
Az iBoard Standard kijelzőjén a SAFE STOP +

(Biztonságos leállítás+ riasztás) jelenik meg, és sípolás hallható.

14.8 Tüdő röntgenvizsgálata (opcionális)
Az ágy háttámlája opcionálisan HPL-ből készült is lehet, amely röntgensugarak számára átlátszó. Az ágy fel van szerelve röntgenkazetta-tartóval, amely a háttámla bal oldala alatt található. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy felvételeket készítsenek a páciens
tüdejéről anélkül, hogy manuálisan mozgatni kellene a pácienst.
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A vizsgálat előtti szükséges lépések
►
Ügyeljen arra, hogy a páciens az ágy közepén
helyezkedjen el.
►
Ügyeljen arra, hogy a háttámla a legalacsonyabb
helyzetében legyen, és az oldalkorlátok felhajtott állapotban
legyenek.
►
Húzza ki a röntgenkazetta-tartót.
►
Helyezze be a röntgenkazettát (formátum: 43x35
cm (16,93x13,78 hüvelyk)) vízszintes helyzetben.
►
Helyezze vissza a röntgenkazetta-tartót a röntgenkazettával, úgy, hogy a kazetta közepének jelzése pontosan a matractartó platform széle alatt legyen.
►
Helyesen pozicionálja a kazettatartót a fogmechanizmussal úgy, hogy a röntgenkazetta felső széle pontosan a páciens vállvonala alatt legyen. A helyes tájoláshoz
használja a címkén lévő skálát. Jelezze a páciens vállvonalát a skálán lévő számok használatával. Mozgassa olyan
helyzetbe a röntgenkazetta-tartót, hogy a kapaszkodó
közepe a skála megfelelő számánál legyen.
►
Állítsa be a röntgenberendezés paramétereit, és
rögzítse a képet.
MEGJEGYZÉS Ez az eljárás legfőképpen azon páciensek esetében megfelelő, akiket a kritikus állapotuk (pl.
belső vérzés) miatt nem lehet mozgatni, valamint instabil
páciensek esetében.

ábra. Röntgenkazetta-tartó

14.9 Nővérhívó
VIGYÁZAT!
A nővérhívó rendszer funkciói függnek a helyi kórházi informatikai rendszertől!
► Ügyelni kell arra, hogy a nővérhívó rendszer kompatibilis legyen a helyi kórházi informatikai rendszerrel!

FIGYELEM!
A nővérhívó helyes használatának lehetősége növeli a páciensek biztonságát!
► A kórházi személyzetnek tájékoztatnia kell a pácienseket a nővérhívó rendszer használatának módjáról!
Rendeltetésszerű használat
A nővérhívó rendszer arra szolgál, hogy az ágytól jeleket küldjön a kórházi személyzet számára.
A nővérhívó rendszert a kórházi személyzet és a páciens használhatja.
A nővérhívó vezérlőelemeinek elhelyezkedése
A nővérhívó működésének aktiválására szolgáló gombok a fejvégi oldalkorlátok belső és külső részén találhatók. A hangszórók és
a mikrofonok a fejvégi oldalkorlátok belső oldalán találhatók.
A nővérhívó működésének aktiválása:
►
Nyomja meg a nővérhívó gombot (1).
A páciens a fejvégi oldalkorlátok belsején elhelyezkedő mikrofonba (2) beszélhet.
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2

1

1
ábra. Nővérhívó vezérlőeleme (fejvégi oldalkorlát külső
oldala)
1. Nővérhívó gomb
2. Hangszóró és mikrofon

ábra. Nővérhívó vezérlőeleme (fejvégi oldalkorlát belső oldala) – 1. változat

14.10 USB-csatlakozó
VIGYÁZAT!
A helytelen használat miatt sérülés kockázata áll fenn!
► Ügyeljen arra, hogy az USB-csatlakozóhoz csatlakoztatott
tartozék hibátlan állapotú legyen!
Az ágy felhasználója tartozik felelősséggel azért, hogy ez a feltétel
teljesüljön.
FIGYELEM!
Helytelen használat miatti anyagi kár kockázata áll fenn!
► Ne csatlakoztasson fűtőelemet az USB-csatlakozóhoz!
Az ágy felhasználója tartozik felelősséggel azért, hogy ez a feltétel
teljesüljön.
A háttámla két oldalán található USB-csatlakozó mobiltelefonok és táblagépek
töltésére szolgál.
MEGJEGYZÉS

Ezen eszköz maximális árama 2 A.

ábra. A háttámla jobb oldalán található USB-csatlakozó

14.11 Tolófogantyúk (opcionális)
VIGYÁZAT!
A tolófogantyúk nem kompatibilisek az i-Drive meghajtórendszerrel!
►
Ne használjon tolófogantyúkat olyan ágyon, amely fel van szerelve i-Drive meghajtórendszerrel!
FIGYELEM!
A tolófogantyúknak a fejvégi keresztrúdon történő elhelyezése közben kövesse a következő utasításokat:
►
A tolófogantyúk elhelyezését kórházi technikusnak kell elvégeznie ezen használati útmutatónak megfelelően!
►
A tolófogantyúk kizárólag a fejvégi keresztrúdon helyezhetők el!
►
A tolófogantyúk elhelyezkedése az alábbi képen látható!
►
A csapágyperselyek és a fejvégi keresztrúdra merőleges rúd közötti távolság 12 mm.
►
A csavarok anyacsavarjainak befelé kell néznie!

D9U001GE5-0126_01

77

A tolófogantyúpár az ágy szállítására szolgál.
A tolófogantyúk nem kompatibilisek a fejvéggel.
A tolófogantyúk a fejvégi keresztrúdon helyezkednek el.

12 mm
ábra. A csapágyperselyek és a fejvégi keresztrúdra merőleges rúd közötti távolság

ábra. A tolófogantyúk elhelyezkedése a fejvégi keresztrúdon (anyacsavarok elhelyezkedése)

A tolófogantyúk eltávolítása a csapágyperselyekből:
►
Húzza ki mindkét tolófogantyút a fejvégi
keresztrúdon lévő, rögzített csapágyperselyekből.
A tolófogantyúk behelyezése a rögzített csapágyperselyeikbe:
►
Helyezze be mindkét tolófogantyút
a fejvégi keresztrúdon lévő, rögzített csapágyperselyeikbe.

ábra. Tolófogantyúk az Eleganza 5 ágyon
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15 Matrac
Az Eleganza 5 ágy a LINET termékkínálatában elérhető passzív és aktív matracokkal egyaránt használható.
FIGYELEM!
Az ággyal fennálló inkompatibilitás helytelen matracméretek miatt!
► Ellenőrizze a maximális jóváhagyott matracmétereket (Műszaki jellemzők című fejezet).
A gyártó a következő matracrendszerek használatát javasolja az Eleganza 5 ágy esetében:
PASSZÍV MATRACOK
■
■
■

CliniCare 10
CliniCare 20
CliniCare 30

AKTÍV MATRACOK
■
■

Virtuoso (nem beépített)
OptiCare (beépített)

15.1 Passzív matracok
A javasolt passzív matracok fel vannak szerelve hevederekkel (1), amelyek célja, hogy rögzítsék a matracot a matractartó platformhoz.

FEJVÉG

1

LÁBVÉG

1

1
ábra. A passzív matrac alja

15.1.1 Oldalsó kioldócsatokkal ellátott hevederek
Matrac rögzítése a matractartó platformhoz:
►
►
►

Vezessen át három hevedert a három megfelelő, a matractartó platform burkolatain található nyíláson.
Vezesse el ezeket a hevedereket a matractartó platform rúdjai alatt.
Rögzítse a három oldalsó kioldócsatot úgy, hogy összeilleszti az aljzatukat a dugós részükkel.

A matrac matractartó platformról történő eltávolításához:
►
►
►

Oldja ki a három csatot úgy, hogy megnyomja őket két oldalról, és szétválasztja az aljzatukat és a dugós részüket.
Húzza ki a három hevedert a matractartó platformból.
Távolítsa el a matracot a matractartó platformról.
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ábra. A passzív matrac rögzítése az Eleganza 5 ágy matractartó platformjára hevederekkel

15.2 Aktív matrac (nem beépített)
VIGYÁZAT!
Körültekintően kövesse a kompatibilis aktív matrac használati útmutatóját!

FIGYELEM!
Anyagi kár kockázata áll fenn abból adódóan, ha egy kompatibilis aktív matrac helytelenül van rögzítve a matractartó platformra!
► Állítsa be az ágyat a maximális kardiológiai székpozícióba, mielőtt a felfújt matrac összes hevederét rögzíti a
matractartó platformhoz!
Felszerelési utasítások:
►
Távolítson el minden esetleges matracot.
►
Tartsa szem előtt a matrac méreteit és tájolását, mielőtt ráhelyezi a matractartó platformra.
►
Helyezze az SCU egységet az ágy lábvégére vagy a padlóra.

1

1

1

1

1

1

ábra. Aktív matrac alja (nem beépített)
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15.3 OptiCare (beépített matrac)
VIGYÁZAT!
Körültekintően kövesse a beépített OptiCare matraccserélő rendszer használati útmutatóját!

FIGYELEM!
Anyagi kár kockázata áll fenn abból adódóan, ha egy kompatibilis beépített matrac helytelenül van rögzítve a
matractartó platformra!
► Állítsa be az ágyat a maximális kardiológiai székpozícióba, mielőtt a felfújt matrac összes hevederét rögzíti a
matractartó platformhoz!
VIGYÁZAT!
Az OptiCare matrac kizárólag a gyártó által biztosított rendszervezérlő egységgel kompatibilis!
► Semmilyen más rendszervezérlő egységet ne használjon az OptiCare matraccal!
FIGYELEM!
Az SCU egység helytelen felszerelése miatti anyagi kár!
► Ha az SCU nincsen gyárilag beszerelve, akkor a LINET® által felhatalmazott szervizmérnökkel kell beszereltetni.

15.3.1 Matrac képernyője

13

12 11 10
9

14

8

15

1

2

3

ábra. A matrac kijelzője és billentyűzete (iBoard Standard)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4

OPT üzemmód gombja
MÍNUSZ gomb
PLUSZ gomb
KÉNYELEM gomb
NÉMÍTÁS gomb (nyomja meg az SCU hangjainak némításához.)
MODE (Mód) gomb
MCM gomb
MCM mód ikonja (LOW/HIGH/OFF (Alacsony/magas/kikapcsolva))
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5 6 7
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Mód ikonja a mód nevével
Matrac CPR-riasztás ikonja
Riasztás ikon
Matrac ikon
Állapotjelző
MUTE (Kimerevítés) ikon
Nyomásszint ikonja
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16 Tartozékok
VIGYÁZAT!
Nem kompatibilis tartozékok miatti sérülés kockázata áll fenn!
► Kizárólag a gyártó által biztosított, eredeti
tartozékokat használjon.
A gyártó nem tartozik felelősséggel a nem jóváhagyott
tartozékok használatáért.
VIGYÁZAT!
Károsodott tartozékok miatti sérülés kockázata áll
fenn!
► Kizárólag tökéletes állapotú tartozékokat szabad
használni.

Tartozék

fejvég

Emelőoszlop

a

háromszög alakú tartóval

a

infúziótartóval

a

Infúziós állvány

a

Fixation tartóval

a

infúzióspalack-kosárral

a

lábvég

Írópolc

a

Monitortartó polc

a

Eszköztartó polc

a

Mankótartó

a

a

Névtartó

a

a

Vízszintes oxigénpalack-tartó

a

Függőleges oxigénpalack-tartó

a

adapterrel

a

Lélegeztetőkör tartója

a

Vizeletzsáktartó

1

4
2

az oldalakon

3
ábra. Tartozékok

a

Pozicionálópárna

a

a

a

Vonókeret

a

a

a

Protector védőburkolat

1. Emelőoszlop
2. Infúziós állvány
3. Oxigénpalack-tartó
4. Lélegeztetőkör tartója

a

SafetyMonitor
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16.1 Emelőoszlop
Az emelőoszlop biztonságos használata érdekében:
►
Tilos túllépni a 75 kg-os maximális terhelhetőséget.
►
Tilos az emelőoszlopot rehabilitációs gyakorlatokra használni.
►
Az ágy felborulásának megelőzése érdekében ügyeljen arra, hogy az emelőoszlop ne
repüljön ki az ágyból.
►
A műanyag fogantyút 4 évente cserélni kell.
Az emelőoszlop felszerelése:
►
Helyezze bele az emelőoszlopot a fej felőli végnél található tartozékadapter megfelelő
hüvelyszerelvényébe.
►
Ügyeljen arra, hogy a biztonsági csap rögzüljön a helyén.
►
Csatlakoztasson az emelőoszlophoz egy állítható pánttal ellátott, műanyag fogantyút.
MEGJEGYZÉS A gyártási dátum a fogantyún van feltüntetve. A LINET® azt javasolja,
hogy a műanyag fogantyút négyévente cseréljék le.

ábra. Helyek az emelőoszlop számára (hüvelyszerelvények a tartozékadapteren)

ábra. Emelőoszlop

16.2 Infúziós állvány
VIGYÁZAT!
Nem megfelelő tartozékok használata vagy helytelen használat miatti sérülés kockázata áll fenn!
Az infúziós állványok kizárólag a rendeltetésszerű használatuknak megfelelően használhatók. Mindig olvassa el a
használati útmutatót!
► Infúziós pumpát kizárólag az infúziós állvány alsó (szélesebb), teleszkópos részére szereljen fel, a fejvég/lábvég
felett.
► Soha ne szereljen fel infúziós pumpát infúziós állvány felső (vékonyabb), teleszkópos részére.
► Ügyeljen, nehogy az infúziós pumpa összeütközzön az ágy valamely mozgó alkatrészével (különösen a háttámla
résszel) vagy a pácienssel. Ezt az összeszereléskor ellenőrizni kell.
► Rögzítéskor ne húzza túl az infúziós pumpa bilincseit. A túlzott meghúzás az infúziós állvány károsodását okozhatja.
► Infúziós pumpát csak akkor lehet használni, ha az infúziós állvány az ágy alvázán, a fej felőli végen lévő tartozéktartó aljzatban van rögzítve.
► Ne használja az infúziós állványt meghajtó-/tolóeszközként az ágy szállítása során.
FIGYELEM!
Inkompatibilitás miatt fennáll az ágyon lévő oxigénpalack-tartóval való ütközés esélye!
► Az ütközés elkerülése érdekében használja az adapteres, összehajtható infúziós állványt.
Az infúziós állványok arra szolgálnak, hogy megfelelő alátámasztást biztosítsanak az infúziós pumpák/befecskendezők számára,
illetve biztosítsák az infúziós zsákok és palackok felfüggesztését.
Az infúziós állványokat az ágy fejvégén és lábvégén lehet rögzíteni vagy az ágyra szerelt intravénás/infúziós aljzatokba, vagy egy
másik, az ágy alvázán, a fej felőli végen rögzített tartozéktartóba történő rögzítéssel.
►
►

Kizárólag a kampóval ellátott infúziós állványokat használja infúziós zacskókhoz és infúziós oldathoz való kosarakhoz.
Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl az infúziós állvány kampóinak egyenként 2 kg-os maximális munkaterhelését.
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►
Teherbírás kampónként: 2 kg.
►
Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl az infúziós állvány 20 kg-os maximális munkaterhelését.
►
Az infúziós állványok típusait illetően tekintse át az árlistát.

ábra. Helyek az infúziós állvány számára (hüvelyszerelvények a tartozékadapteren)

ábra. Infúziós állvány

16.3 Oxigénpalack-tartó
VIGYÁZAT!
A helytelen használatból vagy nem körültekintő haladásból adódóan fennáll az oxigénpalack-tartó általi sérülés kockázata!
► Ügyeljen arra, hogy az oxigénpalack-tartó helyesen legyen felszerelve a helyes pozícióban.
► A szállítási pozíció rögzítése érdekében a szállítás előtt oxigénpalack-tartót (oxigénpalackkal együtt vagy anélkül)
kell felhelyezni.
► Az oxigénpalack-tartóval felszerelt ágy mozgatása és beállítása során ügyeljen a közelben lévő személyekre és
tárgyakra.
► Rögzítse az oxigénpalackokat gumipántokkal, nehogy leessenek vagy véletlenül elmozduljanak.
► Az oxigénpalack-tartót az alábbi szövegben leírt utasításoknak megfelelően helyezze el az ágyon.
► Ügyeljen, nehogy megsérüljön az oxigénpalack szelepe az óvatlan vagy helytelen mozgatás vagy elhelyezés
következtében.
Az oxigénpalack-tartók legfeljebb 15 kg tömegű és 5 liter űrtartalmú oxigénpalackot szállítására alkalmasak.
Vízszintes változat (fejvég)
►
Helyezze az oxigénpalackot a fejvég mögötti transzverzális profilra.

ábra. Oxigénpalack-tartó (a fejvégen)
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Függőleges változat (adapterrel)
A következő képeken az adapterrel ellátott oxigénpalack-tartó 4 helyzete látható.
►
►

Helyezze a tartót a fejvégen lévő multifunkciós tartozékadapterben lévő hüvelyszerelvényekbe.
Ügyeljen arra, hogy a függőleges oxigénpalack-tartó rögzítőcsapja reteszelve legyen a hüvelyszerelvényben.

ábra. Oxigénpalack-tartó az adapterben (1.
helyzet)

ábra. Oxigénpalack-tartó az adapterben (2.
helyzet)

ábra. Oxigénpalack-tartó az adapterben (3.
helyzet)

ábra. Oxigénpalack-tartó az adapterben (4.
helyzet)

16.4 Lélegeztetőkör tartója
A lélegeztetőkör tartója megelőzi a lélegeztetőgépre csatlakoztatott páciens
extubálását.
►
Mindig használjon LINET ® lélegeztetőkör-tartót az eljárások közbeni extubálás megelőzése érdekében.
A lélegeztetőkör-tartó alkalmazása:
►
Helyezze a lélegeztetőkör-tartót a háttámla keretének jobb vagy bal oldalán lévő
nyílásba.
►
Rögzítse a lélegeztetőkör-tartót a mellékelt szárnyas csavarral.
►
Vezesse át az intubálócsövet a lélegeztetőkör-tartó műanyag fején.
►
Döntse meg a matractartó platformot balra és jobbra 15°-kal, így ellenőrizve, hogy
megfelelően van-e rögzítve az intubálócső.
A rögzítés akkor biztonságos, ha a lélegeztetőkör egyetlen alkatrésze sem csatlakozik szét.
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16.5 Írópolc
Az írópolc az ápoló személyzet általi írásra szolgál.
A lábvég fogantyúin helyezkedik el (a képen látható módon).

ábra. Írópolc

16.6 Monitortartó polc
A monitortartó polc legfeljebb 15 kg tömegű monitorok szállítására
alkalmas.
A monitortartó polc felszerelése:
►
Helyezze rá a monitortartó polcot a lábvégre.
►
Rögzítse a monitort a biztonsági hevederekkel a szállítás
közben fellépő károsodások megelőzése érdekében.

ábra. Monitortartó polc

16.7 Protector védőburkolat
VIGYÁZAT!
A páciens ágyról történő leesésével kapcsolatos sérülés kockázata áll fenn!
► Ügyeljen arra, hogy a Protector biztonságosan legyen felszerelve.
► Mindig ellenőrizze, hogy megfelelően reteszelve vannak-e az oldalkorlátok a felső helyzetükben.
► A Protector használata előtt megfelelőképpen el kell végezni a leeséssel kapcsolatos kockázatértékelést.
A Protector opcionális tartozék az Eleganza 5 ágy esetében. A Protector fő célja az, hogy csökkentse a leesés kockázatát,
különösen magas kockázatú páciensek (zavarodott, nyugtalan páciensek) esetében. A Protector toldattal ellátott és standard ágyak
esetében használható.

86

D9U001GE5-0126_01

ábra. A Protector elhelyezése

Elhelyezés
A Protector eszközt a következőképpen csatlakoztathatja az
ágyhoz:
►
Helyezze be a Protector csapját a védőgyűrűben lévő foglalatba az ágy láb felőli végénél lévő saroknál.
►
Ügyeljen arra, hogy a rögzítőelem rögzítve legyen az ágytoldat teleszkópos profiljához.
A Protector eszközt a következőképpen távolíthatja el az ágyról:
►
Fogja meg a Protector felső végét.
►
Távolítsa el a Protector eszközt a foglalatból.

ábra. Az ágytoldat teleszkópos profilján lévő rögzítőelem
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16.8 Vizeletzsáktartó
A vizeletzsáktartók mindkét oldalon rendelkezésre
állnak
az ágy háttámlánál lévő részén.

ábra. A vizeletzsáktartó elhelyezése

16.9 Vonókeret
VIGYÁZAT!
A helytelen használat miatt sérülés kockázata áll fenn!
► A vonókeret felszerelésekor nem tartózkodhat páciens az ágyon!
► Kerülje a vonókeret és az ágy (lábvég, háttámla és oldalirányú döntés) közötti ütközéseket az ágy pozicionálása
közben!
► Kerülje a vonókeret és a tartozékok közötti ütközéseket!
► A küszöbökön óvatosan haladjon át az ágy szállítása során, ha fel van szerelve a vonókeret!
► Csak akkor engedélyezett egy pácienst vonókerettel ellátott ágyon szállítani, ha vészhelyzet áll fenn, és nagy
körültekintéssel kell eljárni!
► Tartsa tiszteletben az ágy, a vonókeret és a kampók és emelőcsigák biztonságos munkaterhelését!
► Ha nincs rá szükség kezelések céljából, távolítsa el a vonókeretet az ágyról!
Rendeltetésszerű használat
A vonókeret egy tartószerkezet, amely a végtagok, a gerinc és a medence rögzítésére, húzására és terhelésmentesítésére szolgál.
A vonókeret az ortopédiai osztály, a sebészet, a traumatológia és az intenzív osztály általi használatra szolgál.
Elhelyezés
A vonókeretet a tartozékadapteren, a fejvégnél lévő nyílásokba, valamint a lábvégnél lévő vonókerettartóba kell beilleszteni.

ábra. A kampók biztonságos munkaterhelése (infúziótartó)

ábra. A csiga biztonságos munkaterhelése

ábra. Eleganza 5 vonókerettel (oldalsó nézet)
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ábra. Eleganza 5 vonókerettel (felülnézet)

ábra. A vonókeret beillesztésére szolgáló helyek (az Eleganza 5 alváza)

16.10 SafetyMonitor
VIGYÁZAT!
Olvassa el figyelmesen a SafetyMonitor használati útmutatóját, mielőtt a SafetyMonitor opcióval használja az
Eleganza 5 ágyat!
Rendeltetésszerű használat
A SafetyMonitor olyan rendszer, amely megfigyelés alatt tartja az Eleganza 5 ágy állapotait: a fékállapotot (lefékezett görgők/nem
lefékezett görgők), az oldalkorlátok állapotát (oldalkorlátok felső helyzetben/oldalkorlátok alsó helyzetben), az ágy magasságát (az
ágy a legalacsonyabb helyzetben van/az ágy nincs a legalacsonyabb helyzetben), a háttámla szögét (a háttámla 30°-nál nagyobb
szögben van/a háttámla 30°-nál kisebb szögben van), a páciens jelenlétét (a páciens az ágyon van/a páciens nincs az ágyon),
valamint az ágy elhelyezkedését (hogy hol található az ágy). A biztonságos állapotok a következők: lefékezett ágy, felhajtott és
rögzített oldalkorlátok, az ágy a legalacsonyabb helyzetében, a háttámla 30°-nál nagyobb szögben, a páciens pedig az ágyon
tartózkodik. A rendszer riasztásokat (a nem biztonságos állapotok esetében figyelmeztető jelzéseket) és vészjelzéseket (az ágyról
hiányzó páciensre figyelmeztető jelzéseket) ad le. A rendszer automatikusan továbbítja a riasztásokat és a figyelmeztető jelzéseket a kórházi informatikai rendszernek, és megjelennek egy képernyőn az ápolói munkaállomáson, valamint egy okostelefonon/
táblagépen. Az adatok továbbítása LAN- vagy Wi-Fi-kapcsolaton keresztül történik. Riasztás (ágyelhagyási riasztás) csak az ágytól
érkezik. Ilyen módon az egészségügyi dolgozók időben értesülhetnek a biztonsági kockázatokról, ugyanakkor adminisztrációval
töltött idő is megtakarítható.
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Rendszerösszetevők
A SafetyMonitor rendszer összetevői a következők: beszerelt szerver, biztonságos intranet-infrastruktúra (Wi-Fi vagy LAN),
képernyő az ápolói munkaállomáson (asztali számítógép, táblagép vagy okostelefon), falon elhelyezett jelzés, leparkolt állapotú,
vészhelyzeti ellátási (EMR) opcióhoz előkészített Eleganza 5 ágy iBoard Basic panellel, integrációs modul, helymeghatározó vevőkészülék, LAN-csatlakozó és LAN-kábel.
iBoard Standard (SafetyMonitor rész)

17

16

15 14 13

12
11
10
9
8
7
6
5

ábra. SafetyMonitor rész (iBoard Standard) – kijelző és billentyűzet
1. ON (Be) gomb (FUTTATÁS)
2. Belső zóna gomb (ágyelhagyás-megfigyelés)
3. Külső zóna gomb (ágyelhagyás-megfigyelés)
4. Hangerő gomb (hangnyomás 3 szintje)
5. OFF (Ki) gomb
6. PAUSE (Ki) gomb
7. Ágyikon az ágy állapotaival
8. SafetyMonitor rendszer állapotjelzője (ON/OFF/PAUSE (Be/Ki/
Szüneteltetés)
9. PAUSE (Szüneteltetés) visszaszámlálás (a hátralévő percek
számával)

1

2
3

1

2

3

4

10. Hangerő-visszajelző (hangnyomás 3 szintje)
11. Ágyelhagyás-megfigyelés aktiválva (külső zóna megfigyelése)
12. Ágyelhagyás-megfigyelés OFF (Ki)
13. Ágyelhagyás-megfigyelés ON (Be)
14. Ágyelhagyás-megfigyelés aktiválva (belső zóna megfigyelése)
15. FIGYELMEZTETÉS ikonja
16. Ágy állapotának leírása
17. Szervercsatlakozás ikonja (csak nyilak: csatlakoztatva,
nyilak kereszttel: leválasztva)

1. oldalkorlát állapota (narancssárga: oldalkorlát leeresztve)
2. háttámla szöge (narancssárga: a háttámla 30°-nál kisebb
szögben van)
3. ágy magassága (narancssárga: az ágy nem a legalacsonyabb helyzetben van)
4. fék állapota (narancssárga: a görgők nincsenek lefékezve)

4
ábra. Ágy ikonja az ágy állapotaival
(narancssárga: riasztások/nem biztonságos állapotok)
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iBoard Basic (SafetyMonitor rész)

10 9

8 7

11
6

12

5
1

2

3

ábra. SafetyMonitor rész (iBoard Basic) – kijelző és billentyűzet

4

1. ON (Be) gomb (FUTTATÁS)
2. Belső zóna gomb (ágyelhagyás-megfigyelés)
3. Külső zóna gomb (ágyelhagyás-megfigyelés)
4. OFF (Ki) gomb
5. Hangerő gomb (hangnyomás 3 szintje)
6. PAUSE (Ki) gomb
7. Ágyelhagyás-megfigyelés aktiválva (belső zóna megfigyelése)
8. Páciens ikon (a páciens az ágyon tartózkodik)
9. Hangerő-visszajelző (hangnyomás 3 szintje)
10. Szervercsatlakozás ikonja (csak nyilak: csatlakoztatva, nyilak kereszttel: leválasztva)
11. Ágyikon az ágy állapotaival
12. SafetyMonitor rendszer állapotjelzője (ON/OFF/PAUSE (Be/Ki/Szüneteltetés)

1

2

3

1. oldalkorlát állapota (narancssárga: oldalkorlát leeresztve)
2. háttámla szöge (narancssárga: a háttámla 30°-nál kisebb szögben van)
3. ágy magassága (narancssárga: az ágy nem a legalacsonyabb helyzetben van)
4. fék állapota (narancssárga: a görgők nincsenek lefékezve)

4
ábra. Ágy ikonja az ágy állapotaival
(narancssárga: riasztások/nem biztonságos állapotok)
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17 Tisztítás/fertőtlenítés
VIGYÁZAT!
Véletlen ágymozgás miatti sérülés kockázata áll fenn!
► A funkciógombokat mindig le kell tiltani, amikor az a alváz és a matractartó platform között végeznek tisztítást.
FIGYELEM!
Helytelen tisztítás/fertőtlenítés miatti anyagi kár!
► Tilos mosógépeket használni.
► Tilos nyomás- vagy gőztisztítókat használni.
► Kövesse az utasításokat, és tartsa szem előtt a gyártó által javasolt dózisokat.
► Biztosítani kell, hogy a fertőtlenítőszerek kiválasztását és alkalmazását kizárólag képesített higiéniai szakértők
végezhessék el.
► Ellenőrizze, hogy a használatban lévő tisztítószerek és fertőtlenítőszerek kompatibilisek-e a terméket
alkotó anyagokkal! A tudnivalókat illetően tekintse át az alábbi táblázatot.
AZ ÁGY TISZTÍTANDÓ KOMPONENSEI

ANYAGOK (AZ EMLÍTETT ÁGYKOMPONENSEK FELÜLETEI)

Az ebben az oszlopban nem említett részeket tilos
tisztítani!

Az illetékes felhasználó tartozik felelősséggel annak ellenőrzéséért, hogy a használatban lévő tisztítószerek és fertőtlenítőszerek
kompatibilisek-e az említett anyagokkal!

Fejvég és lábvég

Polipropilén (PP)

Fejvégi oldalkorlátok és lábvégi oldalkorlátok

Polipropilén (PP)

Matractartó platform borításai (háttámla)

Polipropilén (PP)

Matractartó platform borításai (combtartó, lábszártartó)

Polipropilén (PP)

Ülőrész

Lakkozott acél

Görgők

Poliuretán (PUR) + polipropilén (PP)

Görgők vezérlőkarjai

Poliamid (PA6) + lakkozott acél

Matractartó platform váza

Lakkozott acél

Oszlopok

Oxidált alumíniumötvözet

Alváz burkolata

Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)

Sarokvédők

Polipropilén (PP)

Sarkokon lévő ütközők

Polipropilén (PP)

Billentyűzetek (gondozói vezérlőpanel, kézi vezérlő, az
oldalkorlátokba épített vezérlőelemek)

Polietilén-tereftalát (PET)

CPR-fogantyúk

Lakkozott acél

Címkék

Polietilén-tereftalát (PET)

Tartozéksín

Polioximetilén (POM) + lakkozott acél

Működtetők

Poliamid (PA6) + alumínium (Al)

Díszítések (fejvég, lábvég, fejvégi oldalkorlátok, lábvégi oldalkorlátok)

Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)

Mobi-Lift® fogantyúk

Poliamid (PA66) + lakkozott acél

Lábpedálok

Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS) + gumi + lakkozott acél

röntgenkazetta-tartóval felszerelt változat: Nagynyomású laminát(HPL)

A biztonságos és gyengéd tisztítás érdekében:
►
Ne használjon erős savakat és lúgokat (optimális pH-tartomány: 6–8).
►
Kizárólag orvosi berendezések tisztítására alkalmas tisztítószereket használjon.
►
Soha ne használjon koptató hatású porokat, acéldörzsit vagy egyéb olyan anyagokat vagy tisztítószereket, amelyek kárt
tehetnek a matraccserélő rendszerben.
►
Soha ne használjon maró vagy égető hatású tisztítószereket.
►
Soha ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek kalciumkarbonát-csapadékot képeznek
►
Soha ne használjon olyan oldószereket tartalmazó tisztítószereket, amelyek hatással lehetnek a műanyagok szerkezetére
és állagára (benzol, toluol, aceton stb.).
►
Óvatosan tisztítsa meg az elektromos alkatrészeket, és hagyja őket teljesen megszáradni.
►
Ne merítse az SCU egységet víz alá, és ne alkalmazzon rajta gőztisztítást.
►
Tartsa szem előtt a helyi fertőzésmegelőzési irányelveket.
►
Biztosítsa, hogy minden alkalmazott tisztítószerre vonatkozóan meglegyen a következő jóváhagyása:
■
azon intézmény, amelyben a matraccserélő rendszert használni fogják.
■
azon országos környezetvédelmi szervezet, amelyben a matraccserélő rendszert használni fogják.
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17.1 Tisztítás (Eleganza 5)
A következőképpen készüljön fel a tisztításra:
►
Helyezze a matractartó platformot a legmagasabb pozíciójába.
►
Állítsa be úgy a háttámlát és a combtartókat, hogy hozzáférhető legyen a hátsó oldaluk.
►
Tiltsa le a vezérlőelemek funkciógombjait a gondozói vezérlőpanel használatával.
►
Tiltsa le a lábpedálokat a gondozói vezérlőpanel használatával.
►
Csatlakoztassa le az ágyat a hálózati áramellátásról.
►
Mozgassa az ágyat arra a helyre, ahol a tisztításra sor fog kerülni.
►
Zárolja az ágy fékjeit.

17.1.1 Napi tisztítás
Tisztítsa meg az ágy következő alkatrészeit:
■
Az ágy beállítására szolgáló összes vezérlőelem
■
Az összes fogantyú
□
CPR-kioldófogantyú
■
Fejvég és lábvég
■
Oldalkorlátok (a legmagasabb pozícióban)
■
Szabadon hozzáférhető matracfelület
■
Mobi-Lift®
■
Tartozéksínek

17.1.2 Páciensváltás előtti tisztítás
Tisztítsa meg az ágy következő alkatrészeit:
■
Az ágy beállítására szolgáló összes vezérlőelem
■
Az összes fogantyú
■
CPR-kioldófogantyú
■
Fejvég és lábvég
■
Oldalkorlátok (a legmagasabb pozícióban)
■
Szabadon hozzáférhető matracfelület
■
Mobi-Lift®
■
Tartozéksínek
■
a matractartó platform összes műanyag burkolata
■
Műanyag alvázburkolatok
■
Teleszkópos oszlopok
■
Matrac az összes oldalán
■
A matractartó platform szabadon hozzáférhető fém alkatrészei
■
Kábelcsatornák
■
Emelőoszlop hüvelyszerelvénye
■
Infúziós állvány hüvelyszerelvénye
■
Ütközők
■
Görgők
■
Fékek

17.1.3 Teljes körű tisztítás és fertőtlenítés
Tisztítsa meg az ágy következő alkatrészeit:
■
Az ágy beállítására szolgáló összes vezérlőelem
■
Az összes fogantyú
■
CPR-kioldófogantyú
■
Fejvég és lábvég
■
Oldalkorlátok (a legmagasabb pozícióban)
■
Szabadon hozzáférhető matracfelület
■
Mobi-Lift®
■
Tartozéksínek
■
a matractartó platform összes műanyag burkolata
■
Műanyag alvázburkolatok
■
Teleszkópos oszlopok
■
Matrac az összes oldalán
■
A matractartó platform szabadon hozzáférhető fém alkatrészei
■
Kábelcsatornák
■
Emelőoszlop hüvelyszerelvénye
■
Infúziós állvány hüvelyszerelvénye
■
Ütközők
■
Görgők
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■
■

Fékek
Belső alkatrészek (a matractartó platform burkolatainak eltávolítása után válnak hozzáférhetővé)

18 Hibaelhárítás
VESZÉLY!
Elektromos áramütés miatti halálos sérülés kockázata áll fenn!
► Ha hiba lép fel, ügyeljen arra, hogy az elektromos motort, az elektromos dobozokat és az egyéb elektromos alkatrészeket kizárólag képesített személyzet javíthassa meg.
► Ne nyissa fel az elektromos motor és az elektromos doboz védőburkolatát.
Hiba/meghibásodás
Nem lehetséges a pozíciógombokkal
beállítást végezni

Ok

Megoldás

Nem nyomták meg a GO (Mehet) gombot

Nyomja meg a GO (Mehet) gombot.

Funkció letiltva a gondozói vezérlőpanelen

Engedélyezze a letiltott funkciót.

A működtetőknek nem biztosított az áramellátása Ellenőrizze a hálózati áramellátást.
Hibás működtetők
Értesítse a gyártó szervizosztályát.
Hibás akkumulátor

Hibás a matractartó platform magasság-/döntésbeállítása

Helytelenül behelyezett hálózati csatlakozó

Csatlakoztassa helyesen a hálózati
csatlakozót.

Hibás elektromos áramforrás

Értesítse a gyártó szervizosztályát.

Hibás vezérlőelem

Értesítse a gyártó szervizosztályát.

Akadály az alváz burkolatán

Távolítsa el az akadályt.

Funkció letiltva a gondozói vezérlőpanelen

Engedélyezze a letiltott funkciót.

A működtetőknek nem biztosított az áramellátása Ellenőrizze a hálózati áramellátást.
Hibás működtetők
Értesítse a gyártó szervizosztályát.
Hibás akkumulátor

Nem lehet leereszteni a háttámlát a
legfelső helyzetéből
Nem lehet beállítani az oldalkorlátokat
Meghibásodtak a fékek
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Helytelenül behelyezett hálózati csatlakozó

Csatlakoztassa helyesen a hálózati
csatlakozót.

Hibás elektromos áramforrás.

Értesítse a gyártó szervizosztályát.

Hibás vezérlőelem.

Értesítse a gyártó szervizosztályát.

Tárgy van a háttámla alatt vagy a meghajtómechanizmusban.

Távolítsa el az akadályokat

Hibás a CPR-kioldófogantyú

Értesítse a gyártó szervizosztályát.

Akadály van az oldalkorlát kioldómechanizmusában

Távolítsa el az akadályt.

Hibás az oldalkorlát kioldómechanizmusa.

Értesítse a gyártó szervizosztályát.

Akadály blokkolja a fékeket mechanikus módon

Távolítsa el az akadályt.

Hibás a fékmechanizmus

Értesítse a gyártó szervizosztályát
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19 Karbantartás
VIGYÁZAT!
Az ágyon végzett munka során sérülés kockázata áll fenn!
► Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés, az üzembe helyezés, a karbantartás és a szétszerelés előtt az ágy le
legyen választva a hálózati áramellátásról.
► Ügyeljen arra, hogy a görgők reteszelve legyenek a felszerelés, üzembe helyezés, karbantartás és leszerelés
előtt.
VIGYÁZAT!
Meghibásodott ágy miatti sérülés kockázata áll fenn!
► A meghibásodott ágyat azonnal javíttassa meg.
► Ha a hiba nem javítható meg, ne használja az ágyat.
FIGYELEM!
Helytelen karbantartás miatti anyagi kár!
► Biztosítani kell, hogy a karbantartást kizárólag a gyártó ügyfélszolgálata vagy a gyártó által tanúsított, felhatalmazott szervizszemélyzet végezhesse el.
► Ha a hiba nem javítható meg, ne használja az ágyat.
A LINET ® javasolja, hogy rögzítsék a karbantartási táblát az ágyra.

19.1 Rendszeres karbantartás
►
Rendszeresen ellenőrizze a mozgó alkatrészeket elhasználódás szempontjából.
►
Rendszeresen végezzen szemrevételes ellenőrzést a terméken (szükség esetén a szállítólevéllel együtt).
►
Kérje meg a gyártó szervizosztályát, hogy biztosítsanak eredeti pótalkatrészeket, ha egyes alkatrészek hiányoznak.
►
Kérje meg a gyártó szervizosztályát, hogy cserélje le a termék károsodott alkatrészeit eredeti pótalkatrészekre.
►
Ellenőrizze, hogy megfelelőképpen működik-e az akkumulátor. Válassza le az ágyat a hálózati áramellátásról, hogy ellenőrizni tudja az akkumulátor-visszajelző jelzéseit a használati útmutatónak megfelelően.
►
Ha az akkumulátor nem működik megfelelően, cseréltesse ki.
►
Rendszeresen ellenőrizze, hogy minden tartozék megfelelően működik-e.
►
A károsodott tartozékokat azonnal cserélje ki.

19.2 Pótalkatrészek
A sorozatszámcímke a matractartó platform vázán található. A sorozatszámcímke a reklamációkkal és a pótalkatrészek megrendelésével kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.
A pótalkatrészekkel kapcsolatos tudnivalók a következő helyeken érhetők el:
■
A gyártó ügyfélszolgálata
■
Értékesítési osztály

19.3 Biztonsági műszaki ellenőrzések
VIGYÁZAT!
A helytelenül elvégzett biztonsági műszaki ellenőrzések miatt sérülés kockázata áll fenn!
► Biztosítani kell, hogy a biztonsági műszaki ellenőrzéseket kizárólag a gyártó ügyfélszolgálata vagy a gyártó által
tanúsított, felhatalmazott szervizszemélyzet végezhesse el.
► Biztosítani kell, hogy a biztonsági műszaki ellenőrzéseket feljegyezzék a szerviz- és karbantartási naplóban.
A gyógyászati ágy biztonsági műszaki ellenőrzését legalább 12 havonta egyszer el kell végezni.
A biztonsági műszaki ellenőrzés elvégzésének folyamatát az EN 62353:2014 jelű szabvány részletezi.
MEGJEGYZÉS A gyártó kérésre biztosítani fogja a szervizdokumentációt (pl. a kapcsolási rajzokat, az alkatrészek listáját, a
leírásokat, a kalibrációs utasításokat stb.) a szervizszemélyzet számára azon gyógyászati berendezések javításához, amelyeket a
gyártó szervizszemélyzet által javíthatóként jelölt meg.
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20 Leselejtezés
20.1 Környezetvédelem
A LINET® vállalat tisztában van azzal, mennyire fontos a környezetvédelem a jövőbeli generációk szempontjából. A vállalaton belül
a környezetirányítási rendszert a nemzetközileg elfogadott ISO 14001 jelű szabványnak megfelelően alkalmazzuk. Az ezzel a szabvánnyal kapcsolatos megfelelőséget évente vizsgálják egy felhatalmazott vállalat által végrehajtott, külső ellenőrzés keretében. A
2002/96/EK jelű irányelv (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)) alapján a LINET, s. r. o. vállalat szerepel Az elektromos és elektronikus berendezések gyártóinak listáján (Seznam výrobců
elektrozařízení) a Cseh Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumánál (Ministerstvo životního prostředí).
A termékben használt anyagok nem környezetvédelmi szempontból nem veszélyes. A LINET® termékek megfelelnek a nemzeti
és európai törvények követelményeinek a RoHS és a REACH területén, ezért semmilyen tiltott anyagot nem tartalmaznak nagy
mennyiségben.
A fa alkatrészek egyike sem készült trópusi fából (pl. mahagóniból, rózsafából, ébenfából, tikfából stb.) vagy az Amazonas térségéből vagy hasonló esőerdőkből származó faanyagból. A termék által keltett zaj (hangnyomásszint) megfelel a közegészség zaj és
rezgés nemkívánatos hatásaival szembeni beltéri védelmével kapcsolatos szabályozásoknak (az IEC 60601-2-52 jelű szabványnak
megfelelően). A használt csomagolóanyagok megfelelnek a csomagolási törvény (Zákon o obalech) követelményeinek.
A csomagolóanyagoknak a termékek összeszerelése utáni ártalmatlanításával kapcsolatban forduljon az illetékes értékesítési képviselőhöz vagy a gyártó ügyfélszolgálatához a csomagolás felhatalmazott vállalaton keresztüli, ingyenes visszavételének lehetőségével kapcsolatban (további részletek: www.linet.cz).

20.2 Leselejtezés
A 2012/19/EU jelű, elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival kapcsolatos (országosan a módosított 185/2001 Coll.,
Hulladékról szóló törvény és módosításai és a Környezetvédelmi Minisztérium 352/2005 Coll. számú, módosított rendelete és
módosításai által szabályozott) európai irányelv fő célja az, hogy megnövelje az elektromos és elektronikus berendezések újrahasználatát, anyagvisszanyerését és újrahasznosítását a szükséges szintre, ezáltal elkerülve a hulladékok termelését és elkerülve
az elektromos és elektronikus berendezésekben foglalt veszélyes anyagok lehetséges, az emberi egészségre és a környezetre
kifejtett káros hatásait. A beépített elemmel vagy akkumulátorral felszerelt elektromos és elektronikus LINET® berendezéseket úgy
tervezték meg, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat biztonságos módon eltávolíthassák a LINET® képesített szerviztechnikusai. A beépített elemen vagy akkumulátoron szerepel a típus megjelölése.

20.2.1 Európán belül
Az elektromos és elektronikus berendezések leselejtezése:
►
►

Az elektromos és elektronikus berendezéseket tilos háztartási hulladékként kezelni.
A berendezést a kijelöl gyűjtőpontokon vagy visszavételi pontokon lehet leadni.

Egyéb berendezések leselejtezése:
►
►

A berendezést tilos háztartási hulladékként kezelni.
A berendezést a kijelöl gyűjtőpontokon vagy visszavételi pontokon lehet leadni.

A LINET® részt vesz egy begyűjtési rendszerben a visszavételekkel foglalkozó REMA System vállalattal (lásd: www.remasystem.
cz/sberna-mista/).
Azáltal, hogy az elektromos és elektronikus berendezéseket elhozza egy visszavételi pontra, Ön is részt vesz az újrahasznosításban, és hozzájárul az elsődleges nyersanyagforrások megóvásához, ugyanakkor biztosítja a környezet szakszerűtlen hulladékkezelés hatásaival szembeni védelmét.

20.2.2 Európán kívül
►
►
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A terméket és annak komponenseit a helyi törvényeknek és szabályozásainak megfelelően selejtezze le!
A leselejtezéshez béreljen fel egy jóváhagyott hulladékkezelő vállalatot!
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21 Jótállás
A LINET ® kizárólag a rendszeresen szervizelt, karbantartott és a biztonság útmutatásoknak megfelelően használt termékek biztonságosságára és megbízhatóságára vonatkozóan vállal felelősséget.
Amennyiben olyan, súlyos meghibásodás lép fel, amely nem javítható a karbantartás során:
►
Függessze fel az ágy használatát.
Erre a termékre a megvásárlástól számított 24 hónapos jótállás vonatkozik. A jótállás minden anyag- és gyártási hibára és azzal
kapcsolatos meghibásodásra vonatkozóan érvényes. A helytelen használatból és külső hatásokból adódó hibákra és meghibásodásokra vonatkozóan nem érvényes. Az indokolt panaszokat ingyenesen orvosolni fogjuk a jótállási időszakon belül. A jótállásos javításokhoz szükség van a vásárlás igazolására, amelyen szerepelnie kell a vásárlás dátumának. A szokásos szerződéses feltételeink
és kikötéseink érvényesek.

22 Szabványok és szabályozások
Az alkalmazott normák listája a Megfelelőségi nyilatkozatban olvasható.
A gyártó egy tanúsított minőségirányítási rendszernek megfelelően jár el a következő szabványokkal kapcsolatos megfelelőség terén:
■
ISO 9001
■
ISO 14001
■
ISO 13485
■
MDSAP (Medical Device Single Audit Program, Orvosi eszközök egységes ellenőrzési programja)
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