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1 Simboli in definicije
1.1 Opozorila
1.1.1 Vrste opozoril
Opozorila glede na vrsto nevarnosti vsebujejo naslednje ključne besede:
► POZOR: opozarja na nevarnost materialne škode.
► OPOZORILO: opozarja na nevarnost telesne poškodbe.
► NEVARNOST: opozarja na smrtno nevarnost.

1.1.2 Sestava opozoril
OPOZORILNE BESEDE!
Vrste in viri nevarnosti!
► Ukrepi za preprečevanje nevarnosti.

1.2 Navodila
Sestava navodil:
► Izvedite ta korak.
Rezultati, če je treba.

1.3 Seznami
Sestava seznamov v alinejah:
■ 1. raven seznama
□ 2. raven seznama
● 3. raven seznama

1.4 Simboli na embalaži
LOMLJIVO, RAVNAJTE PREVIDNO

TA STRAN JE NA VRHU
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HRANITE NA SUHEM (ZAŠČITITE PRED VLAGO)

SIMBOL ZA RECIKLIRANJE PAPIRJA

MED SKLADIŠČENJEM NE SKLADAJTE NA KUP

PREPOVEDANA UPORABA ROČNEGA VOZIČKA

ČEZMORSKA EMBALAŽA: OMEJITEV ZLAGANJA PO ŠTEVILU (3 PAKETA ZA PREVAŽANJE)

ČEZMORSKA EMBALAŽA: OMEJITEV ZLAGANJA PO ŠTEVILU (5 PAKETI ZA SKLADIŠČENJE)

1.5 Simboli in oznake na postelji
PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO

GUMB ZA VKLOP (PRITISNITE ZA AKTIVACIJO UPRAVLJALNEGA ELEMENTA)

GUMB ZA ZAUSTAVITEV (PRITISNITE ZA PREKINITEV NASTAVLJANJA POLOŽAJA
POSTELJE)

PROIZVAJALEC

DATUM PROIZVODNJE

REFERENČNA ŠTEVILKA (VRSTA IZDELKA GLEDE NA KONFIGURACIJO)

D9U001GE5-0127_01
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VARNA DELOVNA OBREMENITEV

FIZIČNI OPIS ODRASLE OSEBE
(OZNAKA BOLNIŠKE POSTELJE ZA ODRASLE)

UPORABITE LEŽIŠČE, KI GA PRIPOROČA PROIZVAJALEC

PREPOVEDANO ODLAGANJE PREDMETOV V PODNOŽJE

NAJVEČJA DOVOLJENA OBREMENITEV GOLENSKEGA DELA

OPOZORILO NA NEVARNOST STISNJENJA ALI UKLEŠČENJA ROK

PRIKLJUČEK ZA POVEZAVO VODNIKA ZA IZRAVNAVANJE POTENCIALA

ROČICA ZA KPO

SPLOŠNI ZNAK ZA OPOZORILO

POZOR

DELI V STIKU S PACIENTOM TIPA B

TERMALNA ZAŠČITA ZA TRANSFORMATOR

ZAŠČITNI IZOLACIJSKI TRANSFORMATOR (SPLOŠNO)
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SAMO ZA UPORABO V ZAPRTIH PROSTORIH

NAJVEČJA DOVOLJENA TEŽA PACIENTA

TEŽA POSTELJE

OZNAKA CE ZA POSTELJE Eleganza 5 S TEHTNICO

OZNAKA CE ZA POSTELJE Eleganza 5 BREZ TEHTNICE IN ZA LEŽIŠČA OptiCare

SIMBOL OEEO (RECIKLIRAJTE KOT ELEKTRONSKI ODPADEK,
NE ODLAGAJTE MED GOSPODINJSKE ODPADKE)

SIMBOL ZA RECIKLIRANJE

NE ONESNAŽUJTE OKOLJA

NE ODPIRAJTE

SERIJSKA ŠTEVILKA

SERIJSKA ŠTEVILKA (DODATKI)

D9U001GE5-0127_01
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TA SESTAVNI DEL VSEBUJE LITIJ – NE ODLAGAJTE MED GOSPODINJSKE ODPADKE
(Če je postelja Eleganza 5 opremljena z integracijskim modulom (sistem SafetyMonitor),
vsebuje
litijevo baterijo.)

MEDICINSKI PRIPOMOČEK (skladen z Uredbo o medicinskih pripomočkih)
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1.6 Serijske nalepke z enotno identifikacijo pripomočka
Spodnje slike serijskih nalepk služijo le za razlago znakov in polj na serijskih nalepkah.

1.6.1 Serijska nalepka za posteljo Eleganza 5 s tehtnico
1

2

5

4

6

7

3

8

9

10

9

10

Slika: Serijska nalepka z enotno identifikacijo pripomočka (Eleganza 5 s tehtnico)

1.6.2 Serijska nalepka za posteljo Eleganza 5 brez tehtnice
2

1
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8

Slika: Serijska nalepka z enotno identifikacijo pripomočka (Eleganza 5 brez tehtnice)

1

Naslov proizvajalca

2

Datum izdelave (leto-mesec-dan)

3

DI (identifikator pripomočka)/GTIN (globalna trgovinska številka izdelka)

4

1D-črtna koda GS1-128 (serijska številka)

5

Simboli

6

Številka konfiguracije

7

Električne specifikacije

8

Serijska številka

9

PI (identifikator izdelka)

10

2D-črtna koda (GS1 DataMatrix) DI + PI = UDI
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1

4
2
Slika: Nalepka na dodatku

1

Naslov proizvajalca

2

Datum izdelave (leto-mesec-dan)

3

DI (identifikator pripomočka)/GTIN (globalna trgovinska številka izdelka)

4

1D-črtna koda GS1-128 (serijska številka)

8

Serijska številka

9

PI (identifikator izdelka)

10

2D-črtna koda (GS1 DataMatrix) DI + PI = UDI

Okrajšave za tehtnico
Max

Največja obremenitev tehtnice

Min

Najmanjša obremenitev tehtnice

e

Preskusni razdelek

T

Vrednost tare

Slika: Nalepka na tehtnici (WS17)

10

D9U001GE5-0127_01

1.7 Zvočna signalizacija
ZVOK
NEPREKINJEN ZVOK

POMEN
Pregrevanje
Preobremenitev akumulatorja
Preobremenitev tehtnice (samo različice s tehtnico)
Preobremenitev aktuatorja

PISK + NEPREKINJEN ZVOK

Zvočno opozorilo Siderail Signal (Opozorilo ob spuščeni bočni
ograji) (stranski nagib + spuščena vzglavna ali vznožna bočna
ograja)

PONAVLJAJOČE SE PISKANJE: zvok 0,6 s/tišina 2,6 s

Napaka STOP (vsi gumbi za zaustavitev so onemogočeni)

MELODIJA: 3 piski, premor, 2 piska, daljši premor, 3 piski,
premor, 2 piska

Alarm ob vstajanju s postelje (samo različice s tehtnico)

PISK, ki traja 0,3 s

Potrditev
Zaustavitev ali zaklenjena funkcija
Stranski nagib doseže 15°
Prehod iz nagnjenega položaja (stranski, Trendelenburgov ali
anti-Trendelenburgov nagib) v vodoravni položaj

PISK, ki traja 0,3 s in se PONOVI 4-KRAT

Brez povezave z električnim omrežjem
Nastavitev položaja med delovanjem na akumulatorsko napajanje

PISK, ki traja 0,5 s

Začetek ali konec servisnega načina
Napaka tipkovnice (nastavitev položaja je blokirana)

PISK, ki traja 3 s

Sistemska napaka

PISK, ki traja 5 s

Enota SCU je odklopljena (samo ob uporabi integriranega ležišča)
Modul za tehtanje je odklopljen (samo različice s tehtnico)

PONAVLJAJOČE SE PISKANJE, ki traja 3 minute: zvok
1,1 s/tišina 1,1 s

Zvočno opozorilo Brake Signal (Opozorilo ob nezavrti postelji)
(samo različice z izbirno možnostjo zvočnega opozorila Brake
Signal)

1.8 Vizualna signalizacija
1.8.1 NOČNA SVETILKA
Osvetlitev postelje pomaga bolnišničnemu osebju in pacientu pri orientaciji. Ob vklopu postelje je nastavljena nižja stopnja osvetlitve postelje. Nočna svetilka je med delovanjem postelje na akumulatorsko napajanje izklopljena.
Postelja ima vgrajeno tristopenjsko osvetlitev:
1. Osvetlitev z nižjo intenzivnostjo
2. Osvetlitev s polno intenzivnostjo
3. Osvetlitev je izklopljena
Ob pritisku katerega koli gumba:
►
Postelja se za 10 minut osvetli s polno intenzivnostjo.
Po 10 minutah se stopnja osvetlitve postelje zniža.
Ko posteljo odklopite iz električnega omrežja, se za nekaj sekund vklopi osvetlitev.
Izklop osvetlitve postelje:
►
Posteljo odklopite iz električnega omrežja.
Ko posteljo odklopite iz električnega omrežja, se za nekaj sekund vklopi osvetlitev.

D9U001GE5-0127_01
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1.8.2 LED-indikator omrežnega napajanja (plošča iBoard Standard, upravljalna
plošča za negovalca)
LED-INDIKATOR OMREŽNEGA NAPAJANJA

POMEN

Sveti

Vzpostavljena povezava z električnim omrežjem

Utripa: sveti 0,6 s/ne sveti 0,6 s

Napaka tipkovnice (utripa obratno od LED-indikatorja zaklepanja)
Napaka (prva napaka)

Utripa: sveti 0,1 s/ne sveti 0,1 s

Servisni način

Ne sveti

Brez povezave z električnim omrežjem
Napaka preklapljanja transformatorja

1.8.3 Indikator akumulatorja (plošča iBoard Standard, upravljalna plošča za
negovalca)
INDIKATOR AKUMULATORJA

POMEN

Sveti

Akumulator je brez povezave ali ne deluje

Utripa: sveti 1,6 s/ne sveti 0,2 s

Akumulator je povsem prazen

Utripa: sveti 0,1 s/ne sveti 0,1 s

Akumulator je prazen

Utripa: sveti 0,2 s/ne sveti 1,6 s

Akumulator se polni

Ne sveti

Akumulator je napolnjen

1.8.4 LED-indikator zaklepanja (upravljalna plošča za negovalca)
VIZUALNA
SIGNALIZACIJA

Sveti

Utripa:
sveti 0,6 s/ne sveti 0,6 s

Ne sveti

LED-INDIKATOR ZAKLEPANJA
LED-indikator stegenskega
in golenskega dela ter podaljška

Zaklenjeno

Napaka
zaklepanja

Napaka tipkovnice

Preprečitev
premikanja

Odklenjeno

LED-indikator zaklepanja hrbtnega dela

Zaklenjeno

Napaka
zaklepanja

Napaka tipkovnice

Preprečitev
premikanja

Odklenjeno

LED-indikator zaklepanja višine postelje
ter nastavitve stranskega,
Trendelenburgovega in anti-Trendelenburgovega nagiba

Zaklenjeno

Napaka
zaklepanja

Napaka tipkovnice

Preprečitev
premikanja

Odklenjeno

LED-indikator zaklepanja
nožne stopalke

Zaklenjeno

Napaka
zaklepanja

Napaka tipkovnice

Preprečitev
premikanja

Odklenjeno
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1.9 Opredelitev pojmov
Osnovna konfiguracija postelje

Konfiguracija modela iz cenika, brez vključenega ležišča.

Teža postelje

Vrednost je odvisna od konfiguracije izdelka, dodatkov in prilagoditev stranke.

Višina podvozja

Višina od tal do najnižje točke podvozja med kolesi; za namestitev dodatkov pod blokirano
posteljo v standardnem položaju.

Delovni cikel

Delovni cikel motorja: čas delovanja/čas počitka.

Ergoframe

Ergoframe je kinematični sistem za prilagoditev položaja nosilne plošče ležišča, ki odpravlja obremenitev pacientovega trebuha in medenice ter trenje na območju njegovega hrbta in
nog.

Največja dovoljena teža pacienta

Največja dovoljena teža pacienta je odvisna od okolja uporabe po standardu IEC 60601-252. V okoljih uporabe 1 (intenzivna nega) in 2 (akutno zdravljenje) varno delovno obremenitev znižajte za 65 kg. V okoljih uporabe 3 (dolgotrajna oskrba) in 5 (ambulantna oskrba)
varno delovno obremenitev znižajte za 35 kg.

Varna delovna obremenitev

Najvišja dovoljena obremenitev postelje (pacient, ležišče, dodatki in oprema, ki jo nosijo ti
dodatki).

Višina bočne ograje

Razdalja zgornje prečke ali robov bočnih ograj (ne položaj najvišje točke upravljalnih elementov v bočni ograji) od površine za pacienta.

Standardni položaj postelje

- Razdalja površine za pacienta od tal znaša 400 mm.
- Nosilna plošča ležišča, vključno z vsemi prilagodljivimi deli, mora biti v vodoravnem položaju (0°).
- Bočne ograje so vedno zaklenjene v dvignjenem položaju.
- Osnovni položaj vgrajenega podaljška.

Odrasla oseba

Pacient, ki meri v višino najmanj 146 cm, tehta najmanj 40 kg in ima indeks telesne mase
(ITM) 17 ali več (po standardu IEC 60601-2-52).

1.10 Okrajšave
AC ( ~ )

Izmenični tok

CE

Skladnost z evropskimi standardi

KPO

Kardiopulmonalno oživljanje

dB

Enota jakosti zvoka

DC (

)

Enosmerni tok

CUC

Številka konfiguracije

EMC

Elektromagnetna združljivost

FET

Poljski tranzistor

HF

Visoka frekvenca

HPL

Visokotlačni laminat

ICU

Enota za intenzivno nego

INT.

Delovni cikel

IP

Zaščita pred vdorom

IV

Intravensko

LED

Svetleče diode

ME

Medicinska električna (oprema)

ON

Vklop

OFF

Izklop

ppm

Delci na milijon, milijonina (1000 ppm = 0,1 %)

REF

Referenčna številka (vrsta izdelka glede na konfiguracijo)

SCU

Upravljalna enota sistema (integrirano ležišče)

SN

Serijska številka

SWL

Varna delovna obremenitev

UDI

Edinstvena identifikacija (medicinskega) pripomočka

USB

Univerzalno serijsko vodilo

OEEO

Odpadna električna in elektronska oprema

D9U001GE5-0127_01
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2 Varnostni napotki
OPOZORILO!
Za zmanjšanje tveganja telesnih poškodb zaradi padca mora biti postelja Eleganza 5 v najnižjem položaju,
kadar pacient ni pod nadzorom!
OPOZORILO!
Za zmanjšanje tveganja, da bi pacient po nesreči zdrsnil ali se prevrnil z ležišča, morajo biti bočne ograje postelje Eleganza 5 nameščene v dvignjenem položaju!
OPOZORILO!
Nevarnost zagozditve zaradi nezdružljivosti bočnih ograj in ležišč!

OPOZORILO!
Neustrezno rokovanje z napajalnim kablom, na primer zvijanje, rezanje ali povzročanje drugih mehanskih
poškodb, je nevarno!
OPOZORILO!
Pri napeljevanju kablov iz druge opreme na posteljo Eleganza 5 preprečite ukleščenje teh kablov med dele
postelje Eleganza 5!
OPOZORILO!
Postelje Eleganza 5 ne smete uporabljati s posteljnimi škripci ali dvigali!

OPOZORILO!
Postelja je namenjena odraslim.
► Glejte poglavje Predvidena uporaba.
OPOZORILO!
Uporaba nezdružljivega ležišča je lahko nevarna.

OPOZORILO!
Za preprečitev električnega udara je lahko ta oprema priključena samo na vir napajanja z zaščitno ozemljitvijo.

OPOZORILO!
Spreminjanje te opreme ni dovoljeno.

OPOZORILO!
Spreminjanje te opreme brez dovoljenja proizvajalca ni dovoljeno.

OPOZORILO!
Ob spremembi opreme morata biti za zagotovitev njene nadaljnje varne uporabe opravljena ustrezen pregled
in preizkušanje.
OPOZORILO!
V medicinski električni sistem ne smete priključiti dodatnega razdelilnika ali podaljška.

14
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OPOZORILO!
Med izvajanjem določenih diagnostičnih in terapevtskih posegov lahko pride do pomembnih vzajemnih motenj z medicinsko električno opremo.
OPOZORILO!
Vsaka kontraindikacija zahteva strokovno presojo osebja!

OPOZORILO!
Nekateri položaji postelje niso primerni za določena zdravstvena stanja/diagnoze. Fowlerjev položaj ni primeren pri pacientih s poškodbami hrbtenice! Trendelenburgov položaj ni primeren pri pacientih s povišanim
intrakranialnim tlakom!
OPOZORILO!
Prilagoditev dolžine postelje mora biti sorazmerna višini pacienta!
Nevarnost ukleščenja ali stisnjenja zaradi neskladnosti med pacientovo telesno konstitucijo in velikostjo
nosilne plošče ležišča!
OPOZORILO!
O resnih incidentih, do katerih pride v povezavi s tem pripomočkom, morate obvestiti proizvajalca in pristojni
organ države članice, v kateri se nahaja uporabnik in/ali pacient!
OPOZORILO!
Varovalke in napajalnike lahko zamenja samo pooblaščeno in usposobljeno osebje s primernim orodjem!

OPOZORILO!
Ta medicinski pripomoček ni primeren za uporabo v okolju, obogatenim s kisikom!

OPOZORILO!
Ta medicinski pripomoček ni primeren za uporabo z vnetljivimi snovmi!

OPOZORILO!
Ta medicinski pripomoček ni prenosna medicinska električna oprema!

OPOZORILO!
Med nastavljanjem položaja postelje ne smete prekoračiti njenega delovnega cikla (2 min vklopljena/18 min
izklopljena)!
OPOZORILO!
Pacient lahko izbrane upravljalne elemente uporablja samo takrat, kadar bolnišnično osebje oceni, da je njegovo fizično in duševno stanje primerno za njihovo uporabo, pacienta pa za ravnanje z njimi usposobi v skladu z
navodili za uporabo!
OPOZORILO!
Bolnišnično osebje lahko sistem za tehtanje (tehtnico) uporabi za tehtanje pacientov le, če so bili usposobljeni
v skladu z navodili za uporabo!

D9U001GE5-0127_01
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►
Natančno upoštevajte ta navodila.
►
Posteljo lahko uporabljate samo takrat, kadar je v brezhibnem stanju.
►
Po potrebi funkcije postelje preverite vsak dan ali ob vsaki izmeni.
►
Pred začetkom uporabe tega izdelka mora vsak uporabnik prebrati in razumeti pripadajoča navodila za uporabo.
►
Posteljo uporabljajte samo z ustreznim omrežnim napajanjem.
►
Posteljo lahko upravlja samo strokovno osebje, usposobljeno za njeno uporabo v skladu z navodili za uporabo.
►
Pacient (če to njegovo zdravstveno stanje dopušča) mora biti seznanjen z delovanjem postelje in vsemi ustreznimi varnostnimi napotki.
►
Posteljo je dovoljeno premikati samo po ravnih trdnih tleh.
►
Za zamenjavo vseh poškodovanih delov z originalnimi nadomestnimi deli se nemudoma obrnite na servisno službo proizvajalca.
►
Posteljo lahko upravlja samo strokovno osebje, usposobljeno za njeno uporabo v skladu z navodili za uporabo s strani
proizvajalca ali osebe, ki jo je proizvajalec odobril, kasneje pa tudi s strani pooblaščenega zastopnika ali osebe, ki jo je ta odobril.
►
Vzdrževanje in namestitev mora izvesti član strokovnega osebja, ki ga je usposobil proizvajalec.
►
Med največjimi obremenitvami ali prekomernimi obremenitvami, ki se jim ni mogoče izogniti (KPO), nosilno ploščo ležišča
namestite v najnižji položaj.
►
Na postelji lahko naenkrat leži samo en odrasel pacient.
►
Pri upravljanju premičnih delov postelje bodite še posebej previdni, da preprečite poškodbe ali stisnjenje.
►
Kadar uporabljate drogove za dvigovanje ali stojala za infuzijo, zagotovite, da ob premikanju postelje ali nastavljanju njenega položaja ne pride do materialnih poškodb.
►
Kadar je postelja zasedena, morajo biti njena kolesa zavrta.
►
Kadar zdravstveno osebje ne izvaja zdravljenja, naj bo nosilna plošča ležišča v najnižjem položaju, da ne pride do padcev
ali telesnih poškodb pacienta.
►
Bočne ograje lahko upravlja samo zdravstveno osebje.
►
Postelje nikoli ne uporabljajte v prostorih, v katerih obstaja nevarnost eksplozije.
►
S pomočjo upravljalne plošče za negovalca omogočite ali onemogočite funkcije pacientovih upravljalnih plošč, odvisno od
pacientovega fizičnega in duševnega stanja. Preverite, ali je funkcija zares onemogočena.
►
Vtiča napajalnega kabla se ne smete nikoli dotikati z mokrimi rokami.
►
Izdelek iz električnega omrežja vsakič odklopite izključno tako, da povlečete za vtič napajalnega kabla.
►
Pri odklapljanju vtiča napajalnega kabla vedno povlecite za vtič in ne za napajalni kabel.
►
Napajalni kabel speljite tako, da ni zasukan ali zvit; kabel zaščitite pred mehanskimi poškodbami in obrabo.
►
Neustrezno ravnanje z napajalnim kablom lahko privede do električnega udara, drugih resnih telesnih poškodb ali poškodb nadomestnega sistema za ležišče.
►
Poskrbite, da ne presežete predpisanega delovnega cikla motorja.
►
Za zamenjavo varovalk ali kablov se obrnite na servisno službo, ki jo je pooblastil proizvajalec.
►
Za preprečitev okvar uporabljajte samo originalne dodatke in originalna ležišča proizvajalca.
►
Poskrbite, da ne presežete predpisane varne delovne obremenitve.
►
Če se lahko pacient zaradi svojega zdravstvenega stanja zagozdi, nosilno ploščo ležišča namestite v vodoravni položaj,
kadar pacient ni pod nadzorom.
►
Za lažje premagovanje morebitnih ovir med prevažanjem prilagodite višino postelje.
►
Poskrbite, da ne presežete največje dovoljene obremenitve podaljška nosilne plošče ležišča, ki znaša 80 kg (176,37 lb).
►
Ne presezite največje dovoljene teže pacienta (glejte razdelek Mehanske specifikacije).
►
Na kable ne obešajte ničesar.
►
Sistema nadomestnega ležišča nikoli ne uporabljajte v bližini radiatorjev ali drugih virov toplote.
►
Dodatke za posteljo in druge predmete namestite na primerna mesta, da preprečite aktivacijo gumbov in upravljalnih elementov za nastavitev položaja postelje.
►
Postelje ne uporabljajte, če je bil kateri koli sestavni del odstranjen (npr. deli nosilne plošče ležišča), razen če gre za dele,
ki se jih lahko odstrani.
►
Dodatkov ali ročnega upravljalnika ne nameščajte na mesta na bočnih ograjah, na katerih se nahajajo tipkovnice.
►
Po vsakem nujnem primeru se vedno prepričajte, da kateri od dodatkov ali ležišče ne
pritiska na katerega od upravljalnikov (upravljalnik v bočnih ograjah, ročni upravljalnik ali upravljalno ploščo za negovalca).
►
Sistem za tehtanje je treba redno umerjati v skladu z meroslovnimi predpisi, ki veljajo v posamezni državi. Vsa preizkušanja in certifikacijo mora opraviti usposobljeno osebje. Za zagotovitev predpisane pogostosti in ustreznega postopka preizkušanja
sistema za tehtanje je odgovoren izvajalec storitev zdravstvenega varstva.
►
Za preprečitev neželene aktivacije premičnih delov med uporabo postelje vedno preverite, ali na upravljalne elemente
postelje morda pritiskajo osebe, ležišče ali drugi predmeti.
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3 Predvidena uporaba
Postelja se uporablja za hospitalizacijo pacienta na oddelkih za intenzivno nego in akutno zdravljenje, ki vključuje predvsem naslednje elemente:
►
Nastavljanje posebnih položajev, ki so potrebni iz preventivnih razlogov ali za vsakodnevno nego, izvedbo terapevtskih
posegov, vstajanje, fizioterapijo, preiskave, spanje in sprostitev. Ti položaji so skupaj z možnimi kliničnimi posledicami in prednostmi
natančno določeni in opisani v klinični oceni tega pripomočka.
►
Zagotavljanje varnega okolja za pacienta med vsemi potrebnimi posegi. Posamezne zahteve glede varnosti pacienta,
vključno z oceno razmerja med tveganji in prednostmi, so navedene v klinični oceni. Pomembna varnostna opozorila so del datoteke o upravljanju tveganja.
►
Znotrajbolnišnično prevažanje pacienta v postelji zunaj njegove sobe.
►
Omogočanje primernih delovnih pogojev, ki negovalcem nudijo možnost, da med pacientovo hospitalizacijo izvajajo
vsakdanja in posebna opravila.
►
Okvirno merjenje teže pacienta, ki se uporablja kot podporna funkcija brez neposrednega diagnostičnega učinka. Merjenje teže pacienta osebju pomaga pri opredelitvi splošnega pacientovega stanja ter odmerjanju hrane in zdravil (velja za postelje z
vgrajeno tehtnico).

3.1 Skupine uporabnikov
►
Odrasli pacienti (teža >= 40 kg, višina >= 146 cm, ITM >= 17) na oddelkih za intenzivno nego in akutno zdravljenje (okolji
uporabe 1 in 2 po standardu IEC 60601-2-52)
►
Negovalci (medicinske sestre, zdravniki, tehniki, transportno in čistilno osebje)

3.2 Kontraindikacije
►
Medicinski pripomoček ni namenjen uporabi pri pediatričnih pacientih.
►
Nekateri položaji niso primerni za določena zdravstvena stanja/diagnoze (npr. Fowlerjev položaj pri poškodbah hrbtenice
ali Trendelenburgov položaj pri pacientih s povišanim intrakranialnim tlakom). Vsak posamičen primer kontraindikacije zahteva
strokovno presojo osebja/negovalnega osebja.

3.3 Upravljalec
►
Negovalec
►
Pacient (pacient lahko izbrane funkcije pripomočka uporablja na osnovi posamične ocene zdravstvenega stanja, ki jo
opravi negovalec)

D9U001GE5-0127_01
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4 Opis izdelka
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4
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Slika: Deli postelje (Eleganza 5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Odstranljiva vznožna končnica
Dvodelna bočna ograja – vznožna bočna ograja s pacientovo upravljalno ploščo
Dvodelna bočna ograja – vzglavna bočna ograja s pacientovo upravljalno ploščo
Odstranljiva vzglavna končnica
Plošča iBoard Standard (ali izbirno plošča iBoard Basic)
Ročica za KPO (ročica za spuščanje hrbtnega dela)
Adapter za dodatno opremo
Nožna stopalka za nastavitev stranskega nagiba
Ročica za sprostitev bočne ograje
Nožna stopalka za prilagoditev višine postelje
Štiridelna nosilna plošča ležišča s sistemom Ergoframe® (pod ležiščem)
Stopalka za upravljanje koles
Oporni ročaj Mobi-Lift®
Kolo
Varnostni zaklep na vznožni končnici
Kotni odbijač

5 Tehnični podatki
Vsi tehnični podatki so nazivni podatki, za katere veljajo konstrukcijska in tovarniška odstopanja.
OPOZORILO!
Če posteljo Eleganza 5 uporabljate skupaj s sistemom integriranega ležišča OptiCare, upoštevajte mehanske
in električne specifikacije, ki zagotavljajo varnost vseh uporabljenih izdelkov!
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5.1 Opredelitev delov v stiku s pacientom (tip B)
Vsi deli postelje (in dodatki), ki so na dosegu pacienta, so deli v stiku s pacientom tipa B.
■
■
■
■
■

Ogrodje nosilne plošče ležišča, površine in vsi premični deli
Vzglavna in vznožna posteljna končnica
Bočne ograje
Oporni ročaji Mobi-Lift
Ročni upravljalnik

5.2 Tehtnica (samo različice s tehtnico)
Točnost prikazanih vrednosti teže:
■
0,5 kg (1,1 lb)
■
Tehtnica razreda III

5.3 Mehanske specifikacije (Eleganza 5)
Parameter

Vrednost

Zunanje mere v standardnem položaju postelje (dolžina × širina)

219 cm × 100 cm

Višina bočne ograje nad nosilno ploščo ležišča

14,2 cm (najmanj), 45 cm (največ)

Mere vzglavne bočne ograje (dolžina × višina)

51,1 cm × 46,8 cm

Mere vznožne bočne ograje (dolžina × višina)

100,2 cm × 43,1 cm

Podaljšek postelje

0–22 cm

Mere ležišča (dolžina × širina)

208 cm × 90 cm

Največja višina ležišča

23 cm

Odmik od tal v standardnem položaju

14,2 cm (11,3 cm z izvlečnim petim kolesom)

Premer koles

15 cm

Višina (od najmanjše do največje) nosilne plošče ležišča od tal
(brez ležišča)

43,5–81,5 cm

Ergoframe (hrbtni/stegenski del)

7,4 cm/4 cm

Največji kot hrbtnega dela

65°

Največji kot stegenskega dela

30°

Največji kot golenskega dela

30°

Kot med golenskim in stegenskim delom

120°

Nastavitev stranskega nagiba

+15°/–15°

Trendelenburgov/anti-Trendelenburgov položaj (kot)

+14°/–14°

Teža postelje (brez ležišča; odvisno od konfiguracije)

210–248 kg

SWL (varna delovna obremenitev postelje)

250 kg

SWL (varna delovna obremenitev droga za dvigovanje)

75 kg

Največja dovoljena teža pacienta

185 kg

Okolje uporabe po standardu IEC 60601-2-52

1, 2

5.4 Okoljski pogoji (Eleganza 5)
Pogoji za uporabo
Temperatura okolice

Od 10 °C do 40 °C

Relativna vlažnost

Od 30 % do 75 %

Atmosferski tlak

Od 795 hPa do 1060 hPa

Pogoji za skladiščenje in prevažanje
Temperatura okolice

Od –20 °C do 50 °C

Relativna vlažnost

Od 20 % do 90 %

Atmosferski tlak

Od 795 hPa do 1060 hPa

D9U001GE5-0127_01
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5.5 Električne specifikacije (Eleganza 5)
Vhodna napetost, frekvenca

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

Največja vhodna moč

370 VAC

Zaščita pred vdorom (EN 60529)

IP X4

Razred zaščite

Razred I

Delovni cikel električnega motorja

2 minuti vklopljen/18 minut izklopljen

Akumulator

Pb AKU 2 × 12 V/1,2 Ah/15-amperska varovalka

Varovalka
230-voltna različica
127-voltna različica
120-voltna različica
110-voltna različica
100-voltna različica

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

OPOMBA: Družba LINET® lahko na zahtevo dobavi bolniške postelje z električnimi specifikacijami, skladnimi s področnimi standardi (napetost po meri, različni napajalni vtiči).

5.6 Elektromagnetna združljivost
Postelja je namenjena uporabi v bolnišnicah, razen v bližini aktivne visokofrekvenčne kirurške opreme in v prostoru za
slikanje z magnetno resonanco, ki je zaščiten pred radijskimi frekvencami in v katerem je intenzivnost elektromagnetnih
motenj velika.
Postelja nima opredeljenih nobenih bistvenih lastnosti.
OPOZORILO!
Izogibajte se uporabi te opreme poleg ali v bližini druge opreme, saj bi lahko prišlo do nepravilnega delovanja.
Če je tak način uporabe nujen, je treba to in drugo opremo
opazovati in preveriti, ali delujeta pravilno.
Seznam uporabljenih kablov:
►
Napajalni kabel, do 6 m
►
Upravljalna plošča za negovalca, do 3 m
►
Ročni upravljalnik, do 3 m
OPOZORILO!
Uporaba dodatkov, pretvornikov in ostalih kablov, razen navedenih in tistih, ki jih dobavi proizvajalec te postelje, lahko privede do povečanja elektromagnetnih emisij ali znižanja elektromagnetne odpornosti te postelje in do posledičnega nepravilnega delovanja.
OPOZORILO!
Mobilnih radiofrekvenčnih komunikacijskih pripomočkov (vključno z namenskimi pripomočki, na primer
antenskimi kabli in zunanjo anteno) ne smete uporabljati bližje kot 30 cm (12 palcev) od katerega koli dela
postelje Eleganza 5, vključno s kabli, ki jih je navedel proizvajalec. V nasprotnem primeru se lahko delovanje
te postelje poslabša.
OPOZORILO!
Postelje ne preobremenjujte (SWL), upoštevajte njen delovni cikel (INT.) in sledite napotkom v poglavju 19,
Vzdrževanje, da boste osnovno varnost v povezavi z elektromagnetnimi motnjami zagotovili za celotno pričakovano življenjsko dobo.
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5.6.1 Navodila proizvajalca – elektromagnetne emisije
Preizkus emisij

Skladnost

Radiofrekvenčne emisije
CISPR 11

Skupina 1

Radiofrekvenčne emisije
CISPR 11

Razred B

Harmonične emisije
IEC 61000-3-2

Razred A

Emisije zaradi napetostnih nihanj/flikerja
IEC 61000-3-3

Izpolnjuje pogoje

5.6.2 Navodila proizvajalca – elektromagnetna dovzetnost
Preizkusi odpornosti

Stopnja skladnosti

Elektrostatična razelektritev (ESD)
IEC 61000-4-2

± 8 kV za kontaktno razelektritev
± 15 kV za kontaktno razelektritev

Izsevana radijska frekvenca
IEC 61000-4-3

3 V/m
Od 80 MHz do 2,7 GHz
80 % AM pri 1 kHz

Bližnja polja, ki jih oddaja radiofrekvenčna brezžična komunikacijska oprema
IEC 61000-4-3

Glejte tabelo 1

Hitri električni prehodni pojavi/sunek
IEC 61000-4-4

± 2 kV za napajalni vod,
frekvenca ponovitev: 100 kHz

Prenapetostni udar
IEC 61000-4-5

± 1 kV z voda na vod
± 2 kV z voda na ozemljitev

Prevajana radijska frekvenca
IEC 61000-4-6

3 V (od 0,15 MHz do 80 MHz)
6 V v pasovih ISM od 0,15 MHz do 80 MHz
80 % AM pri 1 kHz

Magnetno polje frekvence napajanja (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m

Padci napetosti, kratke prekinitve na dohodnem napajanju
IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 cikla
pri 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° in 315°
0 % UT; 1 cikel in 70 % UT; 25/30 ciklov
Ena faza: pri 0°
0 % UT; 250/300 ciklov

D9U001GE5-0127_01
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Tabela 1 – ODPORNOST na radiofrekvenčno brezžično komunikacijsko opremo
Preizkusna frekvenca
(MHz)

Pas (MHz)

Storitev

Modulacija

Stopnja preizkusa
odpornosti (V/m)

385

380–390

TETRA 400

Modulacija impulza:
18 Hz

27

450

430–470

GMRS 460, FRS 460

FM, odklon: ± 5 kHz,
sinus: 1 kHz

28

710
745
780

704–787

Pas LTE 13, 17

Modulacija impulza:
217 Hz

9

810
870
930

800–960

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

Modulacija impulza:
18 Hz

28

1720
1845
1970

1700–1990

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

Modulacija impulza:
217 Hz

28

2450

2400–2570

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

Modulacija impulza:
217 Hz

28

5240
5500
5785

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Modulacija impulza:
217 Hz

9

OPOMBA

Brez odstopanj od zahtev standarda IEC 60601-1-2, 4. izdaja

OPOMBA

Drugi ukrepi za ohranjanje osnovne varnosti pri pojavih v povezavi z elektromagnetno združljivostjo niso znani.

OPOMBA
Postelje z integracijskim modulom so skladne s standardi za protokole IEEE 802.11 b/g/n (2400,0–2483,5 MHz,
modulacija DSSS (IEEE 802.11 b) oz. OFDM (IEEE 802.11 g/n) pasovne širine 20 MHz, EIRP = 0,34 W).

6 Pogoji za uporabo in skladiščenje
NEVARNOST!
Zaradi električnega udara lahko pride do smrti!
Za zagotovitev razreda I zaščite postelje pred električnim udarom storite naslednje:
► Ozemljite omrežno povezavo.
► Za ozemljitev uporabljajte le vtičnice bolnišničnega razreda ali vtičnice za bolnišnične naprave.
Postelja Eleganza 5 in ležišče OptiCare sta zasnovana za sobe za medicinsko uporabo. Električna napeljava mora zato ustrezati
področnim standardom, ki določajo zahteve za električne napeljave.
►
Posteljo v posebnih primerih (npr. bliskanje, potres) odklopite iz električnega omrežja.
Postelja Eleganza 5 in ležišče OptiCare nista primerna za uporabo v zaprtih prostorih, ki vsebujejo vnetljive pline (razen
jeklenk s kisikom).
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7 Vsebina pošiljke in različice postelj
7.1 Dobava
►
Ob prejemu preverite, ali pošiljka vsebuje vse dele, navedene na dobavnici.
►
Dostavljalca in dobavitelja o morebitnih manjkajočih delih ali poškodbah takoj obvestite tudi pisno oz. to zabeležite na
dobavnico.

7.2 Vsebina pošiljke
■
■

Bolniška postelja Eleganza 5
Navodila za uporabo

7.3 Različice postelje Eleganza 5

s = standardno
i = izbirno

Razpoložljiva oprema postelje:
■
Integrirano ležišče
□
Postelja z ležiščem OptiCare (celotni komplet) (i)
□
Postelja za ležišče OptiCare, brez ležišča in brez upravljalne enote sistema (i)
□
Postelja za ležišče OptiCare, brez ležišča in z upravljalno enoto sistema (i)
■
Tehtnica
□
Brez tehtnice (brez spremljanja vstajanja s postelje) (i)
□
S tehtnico (s spremljanjem vstajanja s postelje ali s funkcijo SafetyMonitor) (s)
■
Kolesa
□
Tente Integral, 150 mm (5,9 palcev), posamična kolesa (s)
□
Tente Integral, 150 mm (5,9 palcev), dvojna kolesa (i)
□
Tente Integral, 150 mm (5,9 palcev), posamična kolesa + peto kolo (i)
□
Tente Integral, 150 mm (5,9 palcev), dvojna kolesa + peto kolo (i)
□
Tente Integral, 150 mm (5,9 palcev), posamična kolesa + izvlečno peto kolo (i)
□
Tente Integral, 150 mm (5,9 palcev), dvojna kolesa + izvlečno peto kolo (i)
□
Tente Integral, 150 mm (5,9 palcev), posamična kolesa + sistem i-Drive Power® (i)
□
Tente Integral, 150 mm (5,9 palcev), dvojna kolesa + sistem i-Drive Power® (i)
■
Upravljalni elementi
□
Plošča iBoard Standard v obeh vzglavnih bočnih ograjah (s)
□
Plošča iBoard Basic v obeh vzglavnih bočnih ograjah (i)
□
Upravljalna plošča za negovalca (s)
□
Ročni upravljalnik z osvetlitvijo tipk in adapterjem za enostavno priključitev (Plug and Play) (i)
□
Nožna stopalka za stranski nagib (s)
□
Nožna stopalka za prilagoditev višine (i)
□
Pacientove upravljalne plošče, vgrajene v vznožni bočni ograji (s)
□
Pacientove upravljalne plošče, vgrajene v vzglavni bočni ograji (i)
■
1 par opornih ročajev Mobi-Lift® (i)
■
Zavorni sistem i-Brake® (i)
■
Držalo za radiografsko kaseto (i)
■
Postelja s podporo za elektronsko zdravstveno kartoteko (i)
■
Sistem Nurse Call (Klic medicinske sestre) (i)
■
Funkcija Safestop (i)
■
Konektor USB (i)
OPOMBA

Vrsta pokrova podvozja (enodelni ali večdelni pokrov podvozja) je odvisna od konfiguracije.
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8 Priprava za uporabo
OPOZORILO!
Pri popravilu postelje se lahko poškodujete!
► Posteljo morate pred pripravo za uporabo, pred umikom iz uporabe in med vzdrževanjem izključiti iz električnega
omrežja.
► Prepričajte se, da so kolesa pred pripravo za uporabo postelje, pred njenim umikom iz uporabe in med vzdrževanjem zablokirana.
POZOR!
Zaradi neustrezne priprave za uporabo lahko pride do materialne škode!
► Posteljo lahko za uporabo pripravi samo tehnik servisne službe proizvajalca ali usposobljeni član bolnišničnega
osebja.
OPOMBA

Zaradi varnosti in lažjega dela družba LINET® priporoča, da posteljo sestavljata dva tehnika.

Posteljo za uporabo pripravite na naslednji način:
►
Posteljo odstranite iz embalaže.
►
Preglejte vsebino pošiljke (glejte razdelek Vsebina pošiljke in različice postelj).
►
Iz omrežne nadzorne enote odstranite izolacijsko folijo (glejte razdelek Aktivacija akumulatorja).
►
Namestite opremo in dodatke.
►
Če postelja ob dostavi ni imela nameščene vzglavne in vznožne končnice, ju namestite (glejte razdelek Vzglavna in vznožna posteljna končnica).
►
Posteljo postavite na primerna tla (glejte razdelek Prevažanje).
►
Prepričajte se, da napajalni kabel ne ovira nastavljanja položaja postelje ali se med nastavljanjem ne nateza.
►
Preverite, ali je vtič pravilno priključen.
►
Podaljškov ali razdelilnikov ne puščajte na tleh.
►
Na voljo morajo biti vsi potrebni mehanski in električni preventivni mehanizmi.
►
Postelja ni opremljena s stikalom za omrežno napajanje; od električnega omrežja jo torej ločuje samo napajalni kabel.
Zagotovite, da bo napajalni kabel vedno dostopen.
►
Ločljiv vtič napajalnega kabla lahko menjujejo in vzdržujejo samo usposobljeni servisni tehniki, ki jih je pooblastil proizvajalec.
POZOR!
Zaradi temperaturne razlike lahko pride do materialne škode!
► Če je temperaturna razlika med posteljo in mestom delovanja (po prevažanju/skladiščenju) velika,
posteljo pustite 24 ur brez povezave, da se temperatura izravna.

8.1 Aktivacija akumulatorja
Položaj kontrolnega predela

Slika: Položaj izolacijske folije
24
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Odstranjevanje izolacijske folije
Odstranitev izolacijske folije:
►
Izolacijsko folijo odstranite iz omrežne nadzorne enote, tako da povlečete za trakec.
►
Preverite, ali je izolacijska folija nepoškodovana, tako da jo primerjate s
sliko Podrobnosti o izolacijski foliji.
►
Če je izolacijska folija poškodovana, se takoj obrnite na servisno
službo proizvajalca.

Slika: Podrobnosti o izolacijski foliji

OPOMBA
Izolacijska folija ima ostre robove. Pri njenem odstranjevanju
bodite previdni, da se ne porežete.

8.2 Vzglavna in vznožna posteljna končnica
Odstranitev vzglavne ali vznožne posteljne končnice:
►
Odklenite zaklep na vzglavni ali vznožni končnici.
►
Vzglavno ali vznožno končnico izvlecite iz puše.
►
Zaklenite zaklep na vzglavni ali vznožni končnici.
Namestitev vzglavne ali vznožne posteljne končnice:
►
Odklenite zaklep na vzglavni ali vznožni končnici.
►
Vzglavno ali vznožno končnico vstavite v pušo.
►
Zaklenite zaklep na vzglavni ali vznožni končnici.

Slika: Zaklep na vznožni končnici
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8.3 Nosilna plošča ležišča
Postelja Eleganza 5 ima 4-delno nosilno ploščo ležišča, sestavljeno iz hrbtnega, sedalnega, stegenskega in golenskega dela. Nosilna plošča ležišča brez držala za radiografsko kaseto ima 4 odstranljive pokrove nosilne plošče ležišča (1, 2, 3 in 4).

4

VZNOŽJE

GOLENSKI DEL

2

3

STEGENSKI DEL

1

SEDALNI DEL

HRBTNI DEL

VZGLAVJE

LEVA STRAN

DESNA STRAN
Slika: 4-delna nosilna plošča ležišča

8.4 Izravnavanje potenciala
Ta postelja je opremljena s standardnim zaščitnim konektorjem.
Ta konektor se uporablja za izenačevanje potencialov med posteljo in vsemi intravaskularnimi oz. intrakardialnimi pripomočki,
nameščenimi na pacientu. Pacienta se tako zaščiti pred elektrošoki zaradi statičnega naboja.

Slika: Konektor za izravnavanje potencialov – ženski

Slika: Konektor za izravnavanje potencialov – moški
Konektor za izravnavanje potencialov uporabite v naslednjih primerih:
■
Pacient je priključen na kateri koli intravaskularni ali intrakardialni pripomoček.
Pred priključitvijo pacienta na intravaskularni/intrakardialni pripomoček:
►
Ozemljitveni vodnik pripomočka povežite s konektorjem za izravnavanje potencialov na postelji, na kateri leži pacient, ki
ga želite priključiti na intravaskularni/intrakardialni pripomoček.
►
Uporabite standardni bolnišnični konektor (ženski).
►
Prepričajte se, da se konektorji ujemajo.
►
Prepričajte se, da ne more priti do nenamerne prekinitve povezave.
Pred premikanjem postelje:
►
Pacienta odklopite z intravaskularnega ali intrakardialnega pripomočka.
►
Odklopite konektor za izravnavanje potencialov.
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8.5 Pred uporabo
Priprava postelje za uporabo:
►
Posteljo priključite v električno omrežje.
►
Napolnite akumulator.
►
Nosilno ploščo ležišča dvignite in nagnite v najvišji položaj.
►
Nosilno ploščo ležišča spustite in nagnite v najnižji položaj.
►
Preverite delovanje koles in glavne zavore.
►
Preverite delovanje podaljška postelje.
►
Preverite, ali sta vzglavna in vznožna končnica ustrezno nameščeni.
►
Preverite delovanje vseh funkcij na upravljalnih elementih.
►
Preverite delovanje bočnih ograj.
►
Vso embalažo zavrzite (glejte razdelek Odstranitev).

8.6 Prevažanje
Za varno prevažanje storite naslednje:
►
Poskrbite, da med premikanjem postelje ne povozite nobenih kablov.
►
Prepričajte se, da je napajalni kabel nameščen na kavelj (na vzglavju postelje).
►
Pred premikanjem postelje med natovarjanjem/raztovarjanjem se prepričajte, da so kolesa odklenjena (glejte razdelek
Upravljanje koles).
►
Višino postelje nastavite na višino, ki je najmanj 20 cm nižja od najvišjega položaja.
►
Za potiskanje postelje uporabljajte ročaje na vzglavni ali vznožni končnici.
►
Posteljo premikajte samo po primernih talnih površinah.
►
Kadar postelje ne prevažate, mora biti zavrta.
►
Pri daljših razdaljah mora biti vklopljena funkcija upravljanja koles.
►
Med premikanjem postelje morajo biti zavore sproščene.
Primerne površine:
■
Ploščice
■
Trdi linolej
■
Samorazlivni epoksi tlak
Neprimerne površine:
■
Premehka, nelakirana ali poškodovana tla
■
Mehke lesene talne obloge
■
Mehka in porozna kamnita tla
■
Tla, prekrita s preprogo
■
Mehki linolej

8.7 Vdelana programska oprema
Postelja vključuje vdelano programsko opremo, ki jo lahko posodobi samo pooblaščeni servisni tehnik.
Ta vdelana programska oprema je pred nepooblaščenim dostopom zaščitena z mehanskim ohišjem (za dostop je potrebno posebno orodje), hermetičnim zaprtjem (sestavni deli procesorja so hermetično zaprti), združljivostjo samo s pooblaščenim programskim orodjem in s preverjanjem združljivosti nove vdelane programske opreme s posteljo.

9 Napajalni kabel (kabel za omrežno napajanje)
S priključnim vtičem posteljo priključite v električno omrežje ali jo odklopite iz njega.
Napajalni kabel mora biti med prevažanjem obešen na kavelj na vzglavju postelje.
POZOR!
Če posteljo izklopite iz električnega omrežja, s tem ne zaustavite njenega premikanja!
► Posteljo zaustavite, preden jo izklopite iz električnega omrežja.
Če je napeljava neustrezna ali pride do poškodbe zunanjega zaščitnega vodnika,
►
za napajanje postelje uporabljajte samo notranji akumulator.

D9U001GE5-0127_01
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10 Akumulator
OPOZORILO!
Kadar je postelja odklopljena iz električnega omrežja, napolnjenost akumulatorja pa je prenizka, so vse električne funkcije postelje blokirane!

Namen
Akumulator služi kot nadomestni vir napajanja med električnimi izpadi in med hitrim spreminjanjem položaja postelje v
sklopu prve pomoči.
►
►

Uporabljajte samo akumulatorje, ki jih je odobril proizvajalec.
Delovanje akumulatorja preverite najmanj enkrat mesečno in ga dajte po potrebi zamenjati.

Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno okvaro postelje ali akumulatorja zaradi:
■
neupoštevanja proizvajalčevih nasvetov v navodilih za uporabo
■
uporabe akumulatorja, ki ga ni odobril proizvajalec

Garancija
Proizvajalec zagotavlja 6-mesečno garancijo za popolno delovanje akumulatorja.
Življenjska doba akumulatorja lahko znaša do 5 let, če deluje v idealnih pogojih.
Zmogljivost akumulatorja se lahko pomembno zmanjša v naslednjih primerih:
►
Previsoka temperatura okolice
►
Veliko ciklov polnjenja/praznjenja akumulatorja
►
Večkratna popolna izpraznitev
►
Postelja pogosto deluje samo na akumulatorsko napajanje

Polnjenje
Napolnjenost akumulatorja, priloženega postelji, je ob dobavi nezadostna.
Polnjenje akumulatorja pred uporabo postelje traja približno 4 ure.
Polnjenje akumulatorja se začne samodejno ob priključitvi napajalnega kabla v električno omrežje.
Polnjenje akumulatorja:
►
Posteljo priključite v električno omrežje.

Skladiščenje
Da bi dosegli navedeno življenjsko dobo svinčenih akumulatorjev, je med skladiščenjem priporočljivo naslednje:
►
Akumulator morate redno polniti, da preprečite njegovo popolno izpraznitev in zagotovite, da je vedno vsaj delno napolnjen.
►
Akumulator morate hraniti v suhih prostorih s temperaturo med 10 °C in 40 °C.
►
Akumulatorjev ne smete izpostavljati sončnim žarkom.
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Signalizacija
LED-indikator (na plošči iBoard Standard ali upravljalni plošči za negovalca) prikazuje stanje napolnjenosti akumulatorja:
Rumeni LED-indikator

Stanje napolnjenosti akumulatorja

Ne sveti

Akumulator je napolnjen.

Hitro utripanje (krajši čas sveti, daljši čas ne sveti) (približno
1,8 s)

Akumulator se polni – nadaljujte s polnjenjem, dokler se LED-indikator ne ugasne. Če LED-indikator po 12 urah polnjenja še
vedno utripa ali preneha z utripanjem, vendar položaja postelje
ni mogoče spremeniti, je akumulator okvarjen ali poškodovan.
Obrnite se na servisno službo proizvajalca.

Hitro utripanje (sveti 0,2 , ne sveti 0,2 s)

Omogočena je samo uporaba funkcije KPO.

Počasno utripanje (daljši čas sveti, krajši čas ne sveti) (približno 0,2 s)

Nizka napolnjenost akumulatorja – akumulatorja ni mogoče
uporabiti kot nadomestni vir napajanja niti za kratek čas; akumulator je popolnoma izpraznjen ali okvarjen (če tako utripanje
po polnjenju ne izgine, je treba akumulator zamenjati. Obrnite
se na servisno službo proizvajalca.).

Sveti neprekinjeno, kadar je postelja priključena v električno
omrežje.

Odsotnost ali okvara akumulatorja (akumulator je napačno
povezan, vodnik med napajanjem in akumulatorjem je poškodovan, varovalke akumulatorja so pregorele); v primeru take
signalizacije se obrnite na servisno službo proizvajalca.

10.1 Zamenjava akumulatorja
POZOR!
Zaradi neustrezne zamenjave akumulatorja lahko pride do poškodbe postelje!
► Akumulator lahko zamenja le usposobljeno osebje.
► Uporabljajte samo akumulatorje, ki jih je odobril proizvajalec.
POZOR!
Zaradi pregrevanja lahko pride do materialne škode!
Če je akumulator pokvarjen, lahko pride do uhajanja plinov. To lahko v redkih primerih privede do deformacij akumulatorskega ohišja, ohišja upravljalne plošče ali kabla.
► Takoj prenehajte z uporabo postelje (glejte razdelek Umik postelje iz uporabe).
► Obrnite se na servisno službo proizvajalca.
POZOR!
Zaradi neustrezne uporabe se lahko zmanjša obstojnost akumulatorja!
► Akumulator uporabljajte za napajanje postelje samo v nujnih primerih (npr. izpad električne energije, zapleti pri
pacientu med prevažanjem itd.).
► Ko posteljo ponovno priključite v električno omrežje, akumulator popolnoma napolnite (glejte tabelo Stanje napolnjenosti akumulatorja).
► Zamenjavo akumulatorja lahko opravi le usposobljeni član servisne službe proizvajalca.
► Proizvajalec priporoča, da usposobljena servisna služba akumulator zamenja po 2 letih uporabe.
Po tem času se predvidena uporabna doba izteče, proizvajalec pa zatem ne more več zagotavljati ustreznega delovanja akumulatorja.
Okvara akumulatorja
Akumulator je pokvarjen, če je izpolnjen najmanj eden od naslednjih pogojev:
►
►
►

Akumulator se nenehno polni
Napetost akumulatorja je nizka
Tok polnjenja akumulatorja je nizek

Ob tem stanju indikator stanja akumulatorja neprekinjeno sveti. Ta stanja se shranijo v sistem Linis in zabeležijo v črno skrinjico.
To stanje lahko prekličete na naslednji način:
►

Pritisnite gumb
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Izpraznjen akumulator
Akumulator je izpraznjen, če je izpolnjen naslednji pogoj:
►
►
►
►

Pride do pomembnega znižanja napetosti glede na tok praznjenja
To stanje označuje hitro utripanje indikatorja stanja akumulatorja.
Na voljo je samo električna aktivacija položaja za KPO.
To stanje se bo samodejno preklicalo, ko postelja preklopi v način mirovanja.

To stanje lahko prekličete na naslednji način:
►

Pritisnite gumb

.

10.2 Umik postelje iz uporabe
Posteljo umaknite iz uporabe na naslednji način:
►
Posteljo odklopite iz električnega omrežja.
►
Odklopite ozemljitveni vodnik.
►
Onemogočite akumulator.
►
Odstranite dodatke.
Za preprečevanje poškodb med skladiščenjem storite naslednje:
►
Posteljo in dodatke zapakirajte ali pokrijte.
►
Zagotovite, da so pogoji skladiščenja enaki delovnim pogojem.

10.3 Deaktivacija akumulatorja
Da med skladiščenjem ne bi poškodovali postelje ali škodovali okolju, storite naslednje:
►
Akumulator onemogočite na
upravljalni plošči za negovalca.
Izklop akumulatorja:
►
Posteljo odklopite iz električnega omrežja.
►
Odklopite ozemljitveni vodnik.
►

Aktivirajte tipke, tako da na upravljalni plošči za negovalca pritisnete gumb

.

►
Hkrati pritisnite gumba za dvig in spust stegenskega dela ter gumb za Trendelenburgov položaj za nujne primere in jih
pridržite za tri sekunde.
Akumulator se onemogoči.
Ponovna aktivacija akumulatorja:
►
Napajalni kabel priključite v električno omrežje.

Slika: Izklop akumulatorja (upravljalna plošča za negovalca)
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11 Upravljanje
OPOZORILO!
Pri nastavljanju položaja postelje lahko pride do telesnih poškodb!
► Pri nastavljanju položaja postelje se prepričajte, da se med elementi nosilne plošče ležišča in njenim ogrodjem ne
nahaja noben del telesa.
► Preden nastavite položaj postelje, se prepričajte, da se pod ogrodjem nosilne plošče ležišča ne nahaja noben del
telesa.

11.1 Bočne ograje
Dvodelne bočne ograje so sestavni del postelje, ki je v stiku s pacientom. Dvodelne bočne ograje delujejo s pomočjo pnevmatske
vzmeti. Kadar se na postelji nahaja pacient, mora negovalno osebje zagotoviti, da sta bočni ograji dvignjeni.
OPOZORILO!
Zaradi neustrezne namestitve dodatkov ali ročnega upravljalnika lahko pride do telesnih poškodb, materialne
škode ali nehotenih premikov!
► Dodatkov ali ročnega upravljalnika ne nameščajte na mesta na bočnih ograjah, na katerih se nahajajo tipkovnice.
► Ročnega upravljalnika nikoli ne nameščajte na rob bočne ograje.
Pravilno namestitev ročnega upravljalnika prikazujejo naslednje slike.
OPOZORILO!
Zaradi neustrezno zaskočene bočne ograje lahko pride do telesnih poškodb!
► Zagotovite, da je bočna ograja zaskočena v zgornjem ali spodnjem položaju.
OPOZORILO!
Zaradi neustrezne namestitve bočnih ograj lahko pride do telesnih poškodb!
► Zagotovite, da so bočne ograje dvignjene, kadar se na postelji nahaja pacient.

OPIS BOČNIH OGRAJ (različica s ploščo iBoard Standard)

1

2

2

3

3

2

5

4

5

Slika: Bočne ograje (različica s ploščo iBoard Standard)

4

UPRAVLJANJE
Dvigovanje bočnih ograj:
►
Bočno ograjo primite za njen ročaj (2).
►
Bočno ograjo povlecite navzgor, dokler se ne zaskoči. Zaslišali boste klik.

1. Plošča iBoard Standard
2. Ročaj bočne ograje
3. Pravilna namestitev ročnega upravljalnika
4. Ročica za sprostitev bočne ograje
5. Indikator kota

Spuščanje bočnih ograj:
►
Bočno ograjo primite za njen ročaj (2).
►
Odklenite bočno ograjo, tako da ročico za sprostitev bočne ograje (4) povlečete proti sebi.
►
Bočno ograjo počasi spustite.
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OPIS BOČNIH OGRAJ (različica s ploščo iBoard Basic)

1

2

2

3

3

2

5

4

5

Slika: Bočne ograje (različica s ploščo iBoard Basic)

4

1. Plošča iBoard Basic
2. Ročaj bočne ograje
3. Pravilna namestitev ročnega upravljalnika
4. Ročica za sprostitev bočne ograje
5. Indikator kota

UPRAVLJANJE
Dvigovanje bočnih ograj:
►
Bočno ograjo primite za njen ročaj (2).
►
Bočno ograjo povlecite navzgor, dokler se ne zaskoči. Zaslišali boste klik.
Spuščanje bočnih ograj:
►
Bočno ograjo primite za njen ročaj (2).
►
Odklenite bočno ograjo, tako da ročico za sprostitev bočne ograje (4) povlečete proti sebi.
►
Bočno ograjo počasi spustite.
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OPIS BOČNIH OGRAJ (različica brez tehtnice)

1

1

2

2

1

4

3

4

Slika: Bočne ograje (različica brez tehtnice)

3

UPRAVLJANJE

1. Ročaj bočne ograje
2. Pravilna namestitev ročnega upravljalnika
3. Ročica za sprostitev bočne ograje
4. Indikator kota

Dvigovanje bočnih ograj:
►
Bočno ograjo primite za njen ročaj (1).
►
Bočno ograjo povlecite navzgor, dokler se ne zaskoči. Zaslišali boste klik.
Spuščanje bočnih ograj:
►
Bočno ograjo primite za njen ročaj (1).
►
Odklenite bočno ograjo, tako da ročico za sprostitev bočne ograje (3) povlečete proti sebi.
►
Bočno ograjo počasi spustite.

11.2 Upravljanje koles
POZOR!
Zaradi nepravilnega prevažanja ali nehotenih premikov lahko pride do materialne škode!
► Pred prevažanjem se prepričajte, da je postelja odklopljena iz električnega omrežja.
► Pred sestavljanjem, razstavljanjem in vzdrževanjem se prepričajte, da so kolesa zavrta.
► Kadar je postelja zasedena, morajo biti njena kolesa zavrta.
► Napajalni kabel med prevažanjem obesite na transportni kavelj na postelji.
► Posteljo lahko prevaža samo bolnišnično osebje. Za prevažanje sta potrebni najmanj 2 osebi.
POZOR!
Najmanjši odmik postelje (standardne različice s 15-centimetrskimi kolesi) od tal je 11,3 cm!
► Bodite pozorni na vse ovire na poti ter preprečite trke in morebitne poškodbe katerega koli dela podvozja postelje.
► Za dvigovanje postelje ne uporabljajte posteljnih škripcev ali dvigal.
Postelja je opremljena s centralnim upravljanjem koles in zavornim sistemom.
Stopalke za upravljanje so nameščene na vseh štirih vogalih podvozja.
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3
2
1

Položaji stopalke za upravljanje koles
1. Premikanje naprej – krmiljenje (NAVZDOL JE OBRNJENA ZELENA STOPALKA)
Smer premikanja določa zavrto prednje kolo. Če je postelja
opremljena s petim kolesom, to kolo določa smer premikanja.
2. Neomejeno premikanje
Vsa štiri kolesa so odklenjena.
3. Blokirano premikanje (NAVZDOL JE OBRNJENA RDEČA
STOPALKA)
Vsa štiri kolesa so zavrta.

Slika: Položaji stopalke za upravljanje koles

11.3 Hitro spuščanje hrbtnega dela za KPO
OPOZORILO!
Zaradi prehitrega spuščanja hrbtnega dela lahko pride do telesnih poškodb!
► Bočni ograji morata biti v spuščenem položaju.
► Zagotovite, da med premičnimi deli postelje ni nobenih delov telesa.
► Hrbtni del spuščajte samo s pomočjo ročice zaščite ležišča.
Postelja omogoča hitro mehansko spuščanje
hrbtnega dela za oživljanje (KPO) v sklopu prve pomoči.

Položaj lahko nastavite na naslednji način:
►
Povlecite in pridržite ročico za sprostitev.
►
Hrbtni del potisnite navzdol.

11.4 Upravljalni elementi
Posteljo se upravlja z različnimi upravljalnimi elementi.

Slika: Ročica za KPO

Upravljalni elementi (odvisno od modela):
■
Plošča iBoard Standard v obeh vzglavnih bočnih ograjah
■
Plošča iBoard Basic v obeh vzglavnih bočnih ograjah
■
Pacientovi upravljalni plošči, vgrajeni v obe vznožni bočni ograji (z osvetlitvijo)
■
Pacientovi upravljalni plošči, vgrajeni v obe vzglavni bočni ograji
■
Upravljalna plošča za negovalca
■
Ročni upravljalnik z osvetlitvijo tipk in adapterjem za enostavno priključitev (Plug and Play)
■
Nožna stopalka za nastavitev stranskega nagiba
■
Nožna stopalka za prilagoditev višine postelje
Onemogočanje posameznih funkcij na upravljalni plošči za negovalca vpliva na vse upravljalne elemente.
Če se postelja ne odziva na posamezne nastavitve položaja, storite naslednje:
►
Preverite, ali je funkcija onemogočena na upravljalni plošči za negovalca.
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MESTO NAMESTITVE

Hrbtni del
Stegenski del
Golenski del
Višina postelje
Samodejna nastavitev
položaja

Plošča
iBoard
Standard

Upravljalna
plošča za
negovalca

Ročni
upravljalnik

Pacientove upravljalne
plošče (v vzglavnih
in vznožnih bočnih
ograjah)

a
a
a
a
a

a
a
a
a

a
a

a
a

a
a

a
a

Trendelenburgov položaj
za nujne primere

a
a

a

a
a

a
a
a

a
a

a

Podaljšek postelje
Položaj za KPO
Kardiološki položaj sedenja
Položaj za vstajanje
Stranski nagib

Nožna
stopalka za
nastavitev
stranskega
nagiba

a

Preiskovalni položaj

Anti-Trendelenburgov in
Trendelenburgov nagib

Nožna stopalka za prilagoditev višine
postelje

a

11.4.1 Plošča iBoard Standard
Plošča iBoard Standard je glavni upravljalni element za negovalce. Plošča je vgrajena na zunanjo stran obeh vzglavnih bočnih
ograj. S ploščo iBoard Standard je lahko opremljena samo različica postelj s tehtnico.
►
Ploščo iBoard Standard lahko uporablja samo usposobljeno bolnišnično osebje.
1. Prikaz
2. Tipkovnica – razdelek za tehtnico
3. Tipkovnica – razdelek za sistem za
zaznavanje vstajanja s postelje/funkcijo
SafetyMonitor
4. Tipkovnica – razdelek za nameščanje
5. Tipkovnica – razdelek z nastavitvami
ali razdelek z nastavitvami in razdelek za
ležišče

1

2

3

4

5

Slika: Plošča iBoard Standard brez tipkovnice za ležišče
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1. Prikaz
2. Tipkovnica – razdelek za tehtnico
3. Tipkovnica – razdelek za sistem za
zaznavanje vstajanja s postelje/funkcijo
SafetyMonitor
4. Tipkovnica – razdelek za nameščanje
5. Tipkovnica – razdelek z nastavitvami
ali razdelek z nastavitvami in razdelek za
ležišče

1

2

3

4

5

Slika: Plošča iBoard Standard s tipkovnico za ležišče

Razdelek z nastavitvami

1 2 3 4

Slika: Razdelek z nastavitvami – prikaz in
tipkovnica

5

10

1. Ikona izklopa zvoka
2. Ikona zahteve za servisiranje
3. Ikona povezave s strežnikom (brez križca – povezava
je vzpostavljena; brez križca – brez povezave)
4. Stanje napolnjenosti akumulatorja
5. Stanje
36

6

9 8 7
6. Ikona opozorila
7. Gumb za utišanje
8. Vrednost za nastavitev
9. Gumb za izbiro načina
10. Gumba –/+ (prejšnji/naslednji element ali znižanje/povečanje vrednosti)
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IZKLOP ZVOKA (1)
Funkcija izklopa zvoka omogoča utišanje zvočnega opozorila Siderail Signal (Opozorilo ob spuščeni bočni ograji) ali Brake Signal
(Opozorilo ob nezavrti postelji) oz. zvokov integriranega ležišča za 3 minute.
Za utišanje zvočnega opozorila Siderail Signal (Opozorilo ob spuščeni bočni ograji) ali Brake Signal (Opozorilo ob nezavrti
postelji) storite naslednje:
►
Ikona

Pritisnite gumb

.

označuje, da je vklopljen način za utišanje.

ZAHTEVA ZA SERVISIRANJE (2)
Ikona
►
Ikona

se prikaže na levem delu zaslona plošče iBoard Standard, kadar je potreben servis.
Obrnite se na pooblaščeno servisno službo.
se prikaže skupaj z imenom stanja (5).

POVEZAVA S STREŽNIKOM (3)
Ta ikona je prikazana na zaslonu ob naročilu izbirnega sistema SafetyMonitor in namestitvi integracijskega modula.
Kadar je postelja povezana s strežnikom, se na zaslonu plošče iBoard Standard prikaže Ikona
Kadar postelja ni povezana s strežnikom, se na zaslonu plošče iBoard Standard prikaže ikona

STANJE NAPOLNJENOSTI (4)

.

Stanje

Prikazani segmenti akumulatorja označujejo stanje napolnjenosti (4 ravni).
Več segmentov ikone akumulatorja
napolnjenosti.

.

je prikazanih, višja je raven

OPOZORILO!
Onemogočene funkcije zaradi kritično nizke napolnjenosti akumulatorja!
► Posteljo priključite v električno omrežje.

Prikaz

Polnjenje

Segment 3 sveti, segmenta 2
in 1 pa izmenično utripata

Okvara akumulatorja ali pa akumulator
ni nameščen

Prazen okvir (4) utripa

Napolnjenost akumulatorja
je kritično nizka

Segment 3 utripa,
nastavitev položaja postelje
pa je onemogočena

NASTAVITVE

4

Med običajno uporabo ikona 5 prikazuje čas (ure : minute).
Vklop načina nastavitev:
►

Pritisnite in pridržite gumb

.

Ikona 5 prikaže možnost, ikona 8 pa prikaže njeno dejansko vrednost.

3 2 1

Razpoložljive možnosti: YEAR (Leto)/MONTH (Mesec)/DAY (Dan)/HOUR (Ura)/MINUTE (Minuta)/WEIGHT TIMER (Časovnik
prikaza teže).
Pri različicah postelje Eleganza 5 brez tehtnice ni mogoče nastaviti vrednosti za možnost WEIGHT TIMER (Časovnik prikaza teže).
OPOMBA: Možnosti so prikazane v navedenem vrstnem redu. Možnost Year (Leto) se ponovno prikaže po prikazu možnosti WEIGHT TIMER (Časovnik prikaza teže).
OPOMBA: WEIGHT TIMER (Časovnik prikaza teže) pomeni čas do samodejnega izginotja vrednosti teže.
Izhod iz načina nastavitev:
►

V načinu nastavitev pritisnite in pridržite gumb

.

Ikona 5 prikaže čas (ure : minute).
Za nastavitev leta storite naslednje:
►

V načinu nastavitev pritisnite gumb

►

Za nastavitev vrednosti uporabite gumba

►

Pritisnite gumb

, kadar ikona 5 prikazuje možnost "YEAR" (Leto).
.

, da vrednost shranite in nadaljujete z nastavljanjem naslednje možnosti.

Vrednost se samodejno shrani ob izhodu.
Ikona 5 samodejno prikaže naslednjo možnost, ikona 8 pa prikaže njeno dejansko vrednost.
D9U001GE5-0127_01
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Za nastavitev meseca storite naslednje:
►

V načinu nastavitev pritisnite gumb

►

Za nastavitev vrednosti uporabite gumba

►

Pritisnite gumb

, kadar ikona 5 prikazuje možnost "MONTH" (Mesec).
.

, da vrednost shranite in nadaljujete z nastavljanjem naslednje možnosti.

Vrednost se samodejno shrani ob izhodu.
Ikona 5 samodejno prikaže naslednjo možnost, ikona 8 pa prikaže njeno dejansko vrednost.
Za nastavitev dneva storite naslednje:
►

V načinu nastavitev pritisnite gumb

►

Za nastavitev vrednosti uporabite gumba

►

Pritisnite gumb

, kadar ikona 5 prikazuje možnost "DAY" (Dan).
.

, da vrednost shranite in nadaljujete z nastavljanjem naslednje možnosti.

Vrednost se samodejno shrani ob izhodu.
Ikona 5 samodejno prikaže naslednjo možnost, ikona 8 pa prikaže njeno dejansko vrednost.
Za nastavitev ure storite naslednje:
►

V načinu nastavitev pritisnite gumb

►

Za nastavitev vrednosti uporabite gumba

►

Pritisnite gumb

, kadar ikona 5 prikazuje možnost "HOUR" (Ura).
.

, da vrednost shranite in nadaljujete z nastavljanjem naslednje možnosti.

Vrednost se samodejno shrani ob izhodu.
Ikona 5 samodejno prikaže naslednjo možnost, ikona 8 pa prikaže njeno dejansko vrednost.
Za nastavitev minut storite naslednje:
►

V načinu nastavitev pritisnite gumb

►

Za nastavitev vrednosti uporabite gumba

►

Pritisnite gumb

, kadar ikona 5 prikazuje možnost "MINUTE" (Minuta).
.

, da vrednost shranite in nadaljujete z nastavljanjem naslednje možnosti.

Vrednost se samodejno shrani ob izhodu.
Ikona 5 samodejno prikaže naslednjo možnost, ikona 8 pa prikaže njeno dejansko vrednost.
Za nastavitev časovnika prikaza teže storite naslednje:
►

V načinu nastavitev pritisnite gumb

►

Za nastavitev vrednosti uporabite gumba

►

Pritisnite gumb

, kadar ikona 5 prikazuje možnost "WEIGHT TIMER" (Časovnik prikaza teže).
.

, da vrednost shranite in nadaljujete z nastavljanjem naslednje možnosti.

Vrednost se samodejno shrani ob izhodu.
Ikona 5 samodejno prikaže naslednjo možnost, ikona 8 pa prikaže njeno dejansko vrednost.
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Razdelek za nameščanje

22 21 20

19

1

18
5

2

17

10

3
4

6

7 8 9

11 12 13

14 15 16

Slika: Razdelek za nameščanje – prikaz in tipkovnica
1. Gumba za samodejno nastavitev položaja (sočasno premikanje hrbtnega in stegenskega dela)
2. LED-indikator stanja napolnjenosti akumulatorja
3. LED-indikator omrežnega napajanja
4. Gumb za nastavitev anti-Trendelenburgovega nagiba
5. LED-indikator zaklepanja hrbtnega dela
6. Gumba za nastavitev položaja hrbtnega dela
7. Gumb za nastavitev Trendelenburgovega nagiba
8. Gumba za nastavitev položaja stegenskega dela
9. Gumb za namestitev v položaj za vstajanje
10. LED-indikator zaklepanja položaja stegenskega in golenskega dela ter podaljška postelje
11. Gumb za namestitev v kardiološki položaj sedenja (kardiološki stol)
12. Gumba za nastavitev položaja golenskega dela
13. Gumb za namestitev v položaj za KPO (oživljanje)
14. Glavni gumb za zaustavitev
15. Gumba za nastavitev stranskega nagiba
16. Gumb za vklop
17. LED-indikator zaklepanja višine postelje ter nastavitve stranskega, Trendelenburgovega in anti-Trendelenburgovega nagiba
18. Gumba za prilagoditev višine postelje
19. Indikator položaja hrbtnega dela
20. Vrednost kota
21. Indikator stranskega nagiba
22. Indikator Trendelenburgovega/anti-Trendelenburgovega položaja
Gumbi za nastavitev položaja 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 in 18 so opisani v poglavju Nastavitev položaja postelje.
D9U001GE5-0127_01
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GUMB ZA VKLOP
Gumb

aktivira tipkovnice vseh upravljalnih elementov.

Ob pritisku gumba

bo tipkovnica ostala aktivna 3 minute.

Če pritisnete gumb, se vklop tipkovnice podaljša še za 3 minute.
V tem času je mogoče naslednje:
►
Prilagajanje posameznih elementov nosilne plošče ležišča s pritiskanjem ustreznih gumbov za nastavitev položaja.
►
Onemogočanje posameznih funkcij z gumbi za zaklepanje.
OPOMBA: Za vklop funkcije za KPO (gumb

) ne potrebujete gumba

.

GUMB ZA ZAUSTAVITEV
Ob pritisku gumba

se takoj zaustavijo vsi elektronski premiki postelje.

SIGNALIZACIJA ZAKLENJENE FUNKCIJE
Če LED-indikator 5 sveti, je nastavljanje položaja hrbtnega dela zaklenjeno.
Če LED-indikator 5 ne sveti, je nastavljanje položaja hrbtnega dela odklenjeno.
Če LED-indikator 10 sveti, je nastavljanje stegenskega in golenskega dela ter podaljška postelje zaklenjeno.
Če LED-indikator 10 ne sveti, je nastavljanje stegenskega in golenskega dela ter podaljška postelje odklenjeno.
Če LED-indikator 17 sveti, sta prilagajanje višine postelje ter nastavljanje stranskega, Trendelenburgovega in anti-Trendelenburgovega nagiba zaklenjeni.
Če LED-indikator 17 ne sveti, sta prilagajanje višine postelje ter nastavljanje stranskega, Trendelenburgovega in anti-Trendelenburgovega nagiba odklenjeni.

INDIKATOR AKUMULATORJA
Signalizacija LED-indikatorja akumulatorja

je opisana v poglavju Akumulator.

LED-INDIKATOR OMREŽNEGA NAPAJANJA
Stanje

Pomen

LED-indikator sveti

Vzpostavljena povezava z električnim omrežjem

LED-indikator ne sveti

Brez povezave z električnim omrežjem

LED-indikator utripa

Sistemska napaka

Razdelek za tehtnico (samo različice s tehtnico)
Postelje Eleganza 5 so izbirno opremljene s sistemom za tehtanje, ki omogoča tehtanje pacienta na postelji. Razdelek za tehtnico na plošči iBoard Standard vsebuje upravljalne gumbe in prikaz za sistem za tehtanje. Funkcije tehtnice so opisane v razdelku
Upravljanje tehtnice.

Razdelek za sistem za zaznavanje vstajanja s postelje (samo različice s tehtnico)
Postelje Eleganza 5 so izbirno opremljene s sistemom za zaznavanje vstajanja s postelje, ki spremlja prisotnost pacienta na postelji
in sproži alarm, kadar se pacient ne nahaja v postelji. Razdelek za sistem SafetyMonitor na plošči iBoard Standard vsebuje upravljalne gumbe in prikaz za sistem za zaznavanje vstajanja s postelje. Funkcije sistema za zaznavanje vstajanja s postelje so opisane
v razdelku Zaznavanje vstajanja s postelje.
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Stanja (plošča iBoard Standard)
Stanje

Pomen

Zahtevan ukrep

LOCK

Funkcija je zaklenjena.

Po potrebi funkcijo odklenite!

X-RAY

Držalo za radiografsko kaseto je napačno
vstavljeno.

Držalo za radiografsko kaseto
pravilno vstavite!

GO

Gumb za vklop ni aktiviran.

Pritisnite gumb za vklop!

SIDERAIL

Stranski nagib je onemogočen, kadar je
bočna ograja spuščena.

Dvignite bočno ograjo, da omogočite stransko nagibanje.

0°

Med nagibanjem je bil dosežen vodoravni
položaj.

Za nadaljevanje nastavljanja položaja pritisnite ustrezni gumb.

Anti-Trendelenburgov in Trendelenburgov nagib sta med stranskim nagibom
onemogočena.

Za nastavitev anti-Trendelenburgovega ali Trendelenburgovega
nagiba najprej razveljavite stranski nagib.

Nastavitev položaja je onemogočena, da
se prepreči trčenje postelje ob tla ali v
opremo postelje.

Za nadaljevanje nastavljanja
položaja posteljo prilagodite tako,
da ne pride do trka.

Presežena varna delovna obremenitev
(več kot 10 kg čez varno delovno obremenitev).

Zmanjšajte obremenitev!

Onemogočeno stransko nagibanje (obremenitev nad 200 kg).

Zmanjšajte obremenitev, da
ponovno omogočite stransko
nagibanje!

Upravljalna enota sistema (OptiCare) je
odklopljena.

Obrnite se na servisno službo, ki
jo je odobril proizvajalec.

Izpustitev zraka iz ležišča ni uspela.

Uporabite ročno aktivacijo položaja za KPO! (Upravljalna enota
sistema (ležišča OptiCare) ni povezana oz. samodejna izpraznitev
ležišča ni na voljo.)

Usodna sistemska napaka.

Obrnite se na servisno službo, ki
jo je odobril proizvajalec.

Potrditev prepisa pomnilnika.

Pritisnite gumb M, da shranite
težo, ali gumb za težo/brisanje,
da dejanje prekličete.

Modul za tehtanje je odklopljen, zaznavanje vstajanja s postelje pa onemogočeno.

Obrnite se na servisno službo, ki
jo je odobril proizvajalec.

COLLISION

OVERLOAD

+

PUMP
DISCONNECTED +
USE MANUAL CPR +
STOP
SERVICE

+

+

SAVE WEIGHT
SCALE/BEA DISCONNECTED
+
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FAULT
COLUMN +

Napaka stebra.

Obrnite se na servisno službo, ki
jo je odobril proizvajalec.

Za nadaljevanje prilagajanja
Funkcija Safestop je zaustavila premikanvišine postelje iz podvozja odstraje nosilne plošče ležišča.
nite oviro.

SAFE STOP +

Polnitev ležišča ni uspela.

Zaprite ročno aktivacijo položaja
za KPO, da omogočite polnitev.

Pacient se ne nahaja na postelji (nadzor
zunanjega območja) oz. pacient se ne
nahaja
znotraj notranjega območja (nadzor
notranjega območja).

Preverite stanje pacienta in izklopite alarm ob vstajanju s postelje.

AUTOMATIC CALIBRATION

Redni samodejni postopek (v primeru
prekinitve se ponovi čez 10 ur).

Počakajte, da se samodejno
umerjanje dokonča.

MIN 35 KG

Prenizka obremenitev za zaznavanje
vstajanja s postelje.

Na posteljo namestite pacienta,
da omogočite sistem za zaznavanje vstajanja s postelje.

POWER

Povezava z električnim omrežjem ni
vzpostavljena.

Posteljo priključite v električno
omrežje.

Presežena varna delovna obremenitev
(več kot 4,5–10 kg čez varno delovno
obremenitev).

Zmanjšajte obremenitev!

Obremenitev postelje je prenizka.

Prepričajte se, da nosilne plošče
ležišča slučajno ne privzdiguje
kak predmet in da je na tehtnici
ustrezno odšteta tara.

CLOSE MANUAL CPR
BEDEXIT ALARM

Hi
Lo
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11.4.2 Plošča iBoard Basic (izbirno)
Plošča iBoard Basic je izbirni upravljalni element za negovalce. Plošča je vgrajena na zunanjo stran obeh vzglavnih bočnih ograj.
S ploščo iBoard Basic je lahko opremljena samo različica postelj s tehtnico. Plošča iBoard Basic omogoča upravljanje tehtnice in
sistema za zaznavanje vstajanja s postelje.
►
Ploščo iBoard Basic lahko uporablja samo usposobljeno bolnišnično osebje.

16 15 14 13

12
11

1
2
3

10

4

9
5

Slika: Plošča iBoard Basic

6

7

8

Tehtnica

1. Ikona z zahtevo za servisni pregled
2. Vrednost teže
3. Indikator kota hrbtnega dela
4. Ikona izklopa (zaznavanje vstajanja s
postelje je izklopljeno)
5. Gumb za vklop – sistem za zaznavanje
vstajanja s postelje
6. Gumb za izbiro notranjega območja – sistem za zaznavanje vstajanja s postelje
7. Gumb za izbiro zunanjega območja – sistem za zaznavanje vstajanja s postelje
8. Gumb za izklop – sistem za zaznavanje
vstajanja s postelje
9. Ikona za nastavitev glasnosti (3 nivoji)
10. Gumb za premor – sistem za zaznavanje
vstajanja s postelje
11. Gumb za spremembo razdelka
(0,5 kg/0,1 kg)
12. Gumb za težo/brisanje (preklic)
13. Gumb za ničlo/T (ponastavitev tehtnice
ali odštevanje tare)
14. Gumb za zadržanje
15. Enota teže (kg)
16. Ikona stabilizirane tehtnice

Funkcije tehtnice so opisane v razdelku Upravljanje tehtnice.

Zaznavanje vstajanja s postelje
Funkcije sistema za zaznavanje vstajanja s postelje so opisane v razdelku Zaznavanje vstajanja s postelje.

Stanja (plošča iBoard Basic)
Signalizacija

Pomen

Zahtevan ukrep

Funkcija je zaklenjena.

Po potrebi funkcijo odklenite!

Gumb za vklop ni aktiviran.

Pritisnite gumb za vklop!

SIDERAIL

Stranski nagib je onemogočen, kadar je
bočna ograja spuščena.

Dvignite bočno ograjo, da omogočite stransko nagibanje.

COLLISION

Anti-Trendelenburgov in Trendelenburgov nagib sta med stranskim nagibom
onemogočena.

Za nastavitev anti-Trendelenburgovega ali Trendelenburgovega
nagiba najprej razveljavite stranski
nagib.

Nastavitev položaja je onemogočena,
da se prepreči trčenje postelje ob tla ali
v opremo postelje.

Za nadaljevanje nastavljanja položaja posteljo prilagodite tako, da ne
pride do trka.

Med nagibanjem je bil dosežen vodoravni položaj.

Za nadaljevanje nastavljanja položaja pritisnite ustrezni gumb.

0°
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X-RAY

Držalo za radiografsko kaseto je
napačno vstavljeno.

Držalo za radiografsko kaseto pravilno
vstavite!

OVERLOAD

Presežena varna delovna obremenitev (več kot 10 kg čez varno
delovno obremenitev).

Zmanjšajte obremenitev!

Onemogočeno stransko nagibanje
(obremenitev nad 200 kg).

Zmanjšajte obremenitev, da ponovno omogočite stransko nagibanje!

Usodna sistemska napaka.

Obrnite se na servisno službo, ki jo je odobril
proizvajalec.

Napaka stebra.

Obrnite se na servisno službo, ki jo je odobril
proizvajalec.

Modul za tehtanje je odklopljen,
zaznavanje vstajanja s postelje pa
onemogočeno.

Obrnite se na servisno službo, ki jo je odobril
proizvajalec.

Funkcija Safestop je zaustavila
premikanje nosilne plošče ležišča.

Za nadaljevanje prilagajanja
višine postelje iz podvozja odstranite oviro.

Prenizka obremenitev za zaznavanje vstajanja s postelje.

Na posteljo namestite pacienta, da omogočite sistem za zaznavanje vstajanja s postelje.

Povezava z električnim omrežjem
ni vzpostavljena.

Posteljo priključite v električno omrežje.

Pacient se ne nahaja na postelji
(nadzor zunanjega območja) oz.
pacient se ne nahaja znotraj notranjega območja (nadzor notranjega območja).

Preverite stanje pacienta in izklopite alarm
ob vstajanju s postelje.

HIGH

Presežena varna delovna obremenitev (več kot 4,5–10 kg čez varno
delovno obremenitev).

Zmanjšajte obremenitev!

LOW

Obremenitev postelje je prenizka.

STOP
SERVICE
FAULT
COLUMN

+

+

+

+

SCALE / BEA
DISCONNECTED

+

+

SAFE STOP

BED EXIT +

ALARM
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+

+

Prepričajte se, da nosilne plošče ležišča
slučajno ne privzdiguje kak predmet in da je
na tehtnici ustrezno odšteta tara.
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11.4.3 Upravljalna plošča za negovalca
Upravljalna plošča za negovalca je standardni upravljalni element. Upravljalno ploščo za negovalca lahko po potrebi obesite na
vznožno končnico ali bočne ograje. Upravljalno ploščo za negovalca lahko med upravljanjem držite v rokah.
►

Upravljalno ploščo za negovalca lahko uporablja samo usposobljeno bolnišnično osebje.

1

2

3

6

5

4

8

7

17
9

10 11 12

13

14

15

16

Slika: Upravljalna plošča za negovalca
1.
Gumb za zaklepanje in LED-indikator zaklepanja položaja stegenskega in golenskega dela ter podaljška postelje
2.
Gumb za zaklepanje in LED-indikator zaklepanja položaja hrbtnega dela
3.
Gumb za zaklepanje in LED-indikator zaklepanja višine postelje ter nastavitve stranskega, Trendelenburgovega in
anti-Trendelenburgovega nagiba
4.
Gumb za nastavitev položaja golenskega dela
5.
Gumb za nastavitev podaljška postelje
6.
Gumb za zaklepanje in LED-indikator zaklepanja nožne stopalke
7.
Gumb za nastavitev položaja stegenskega dela
8.
Gumb za nastavitev nagiba
9.
Gumb za vklop
10.
Gumb za nastavitev položaja hrbtnega dela
11.
Gumb za namestitev v položaj za KPO
12.
Gumb za prilagoditev višine postelje
13.
LED-indikator stanja napolnjenosti akumulatorja
14.
LED-indikator omrežnega napajanja
15.
Gumb za namestitev v Trendelenburgov položaj
16.
Gumb za nastavitev stranskega nagiba
17.
Gumb za namestitev v kardiološki položaj sedenja (kardiološki stol)

Gumb za vklop
Gumb

aktivira tipkovnice vseh upravljalnih elementov za 3 minute.

Funkcija gumba za vklop je enaka na vseh upravljalnih elementih.
V tem času je mogoče naslednje:
►
Prilagajanje posameznih elementov nosilne plošče ležišča s pritiskanjem ustreznih funkcijskih gumbov.
►
Onemogočanje posameznih funkcij z gumbi za zaklepanje.
Ob vsakem pritisku funkcijskega gumba se vklop tipkovnice podaljša še za nadaljnje 3 minute.
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Funkcijski gumbi
Funkcijski gumbi 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16 in 17 so opisani v poglavju Nastavitev položaja postelje.
OPOMBA
Če hkrati pritisnete dva funkcijska gumba, upravljalnik to prepozna kot napako. Upravljalnik takoj prekine vse
premike postelje, na zaslonu pa se prikaže opozorilo.

2

1

Zaklepanje

3

Če želite zakleniti nastavljanje položaja hrbtnega dela, storite naslednje:
►
Pritisnite gumb 2.
Na upravljalni plošči za negovalca in plošči iBoard Standard zasveti pripadajoči LED-indikator (5).
Nastavitev položaja hrbtnega dela je onemogočena za vse upravljalne elemente.
Če želite zakleniti nastavljanje položaja stegenskega in golenskega dela ter podaljška postelje, storite naslednje:
►
Pritisnite gumb 1.
Na upravljalni plošči za negovalca in plošči iBoard Standard zasveti pripadajoči LED-indikator (10).
Nastavitev položaja stegenskega in golenskega dela ter podaljška postelje je onemogočena za vse upravljalne elemente.
Če želite zakleniti prilagajanje višine postelje ter nastavljanje stranskega, Trendelenburgovega in anti-Trendelenburgovega nagiba, storite naslednje:
►
Pritisnite gumb 3.
Na upravljalni plošči za negovalca in plošči iBoard Standard zasveti pripadajoči LED-indikator (17).
Prilagoditev višine postelje ter nastavitev stranskega, Trendelenburgovega in anti-Trendelenburgovega nagiba sta onemogočeni za
vse upravljalne elemente.

2

1

Odklepanje

3

Če želite odkleniti nastavljanje položaja hrbtnega dela, storite naslednje:
►
Pritisnite gumb 2.
Pripadajoči LED-indikator (5) na upravljalni plošči za negovalca in plošči iBoard Standard ne sveti.
Nastavljanje položaja hrbtnega dela je ponovno omogočeno.
Če želite odkleniti nastavljanje položaja stegenskega in golenskega dela ter podaljška postelje, storite naslednje:
►
Pritisnite gumb 1.
Pripadajoči LED-indikator (10) na upravljalni plošči za negovalca in plošči iBoard Standard ne sveti.
Nastavljanje položaja stegenskega in golenskega dela ter podaljška postelje je ponovno omogočeno.
Če želite odkleniti prilagajanje višine postelje ter nastavljanje stranskega, Trendelenburgovega in anti-Trendelenburgovega nagiba, storite naslednje:
►
Pritisnite gumb 3.
Pripadajoči LED-indikator (17) na upravljalni plošči za negovalca in plošči iBoard Standard ne sveti.
Prilagajanje višine postelje ter nastavljanje stranskega, Trendelenburgovega in anti-Trendelenburgovega nagiba sta ponovno omogočeni.

LED-INDIKATOR OMREŽNEGA NAPAJANJA
Stanje

Pomen

LED-indikator sveti

Vzpostavljena povezava z električnim omrežjem

LED-indikator ne sveti

Brez povezave z električnim omrežjem

LED-indikator utripa

Sistemska napaka

11.4.4 Ročni upravljalnik (izbirno)
Na voljo je ročni upravljalnik z osvetlitvijo tipk.
Če pritisnete gumb za vklop, se gumbi osvetlijo za 3 min. Če pritisnete kateri koli drug gumb, pa se gumbi osvetlijo za 7 s.
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1 2 3

1. Gumb za nastavitev položaja stegenskega dela
2. LED-indikator zaklepanja stegenskega/hrbtnega dela
3. Gumb za nastavitev položaja hrbtnega dela
4. Gumb za vklop
5. Gumba za samodejno nastavitev položaja
6. Gumb za svetilko
7. LED-indikator zaklepanja višine
8. Gumba za prilagoditev višine postelje

4

8

Funkcijski gumbi 1, 3, 5 in 8 so opisani v poglavju Nastavitev položaja postelje.
Vklop ročne svetilke:
►

5

7

6

Pritisnite gumb za svetilko

.

OPOMBA
Bolnišnično osebje glede na pacientovo stanje presodi, ali lahko
pacient sam nastavlja položaj postelje.
Če je treba, lahko nastavljanje položaja postelje pacientu preprečite na naslednji
način:
►
Onemogočite funkcije.
OPOMBA
Na voljo je adapter za ročni upravljalnik. Ta adapter omogoča hitro
namestitev in odstranitev (npr. zamenjava pokvarjenega ročnega upravljalnika, uporaba ročnega upravljalnika za drugo posteljo).

Slika: Ročni upravljalnik

11.4.5 Pacientove upravljalne plošče

1

2

3

4

Pacientovi upravljalni plošči, ki sta vgrajeni v vznožnih bočnih
ograjah, pacientu omogočata prilagajanje položajev hrbtnega in
stegenskega dela ter uporabo samodejne nastavitve položaja.
Izbirno je lahko na notranji strani vzglavnih bočnih ograj vgrajena
še dodatna pacientova upravljalna plošča.
1. Gumb za nastavitev položaja stegenskega dela
2. Gumb za nastavitev položaja hrbtnega dela
3. Gumb za vklop
4. Gumb za samodejno nastavitev položaja (sočasno
premikanje hrbtnega in stegenskega dela)
NOTE Tipkovnice so osvetljene. Če pritisnete gumb za vklop,
se gumbi osvetlijo za 3 min. Če pritisnete kateri koli drug gumb,
pa se gumbi osvetlijo za 7 s.

Slika: Pacientova upravljalna plošča v vznožni bočni ograji

OPOMBA
Kadar je vznožna bočna ograja spuščena, so
funkcije na pacientovih upravljalnih ploščah v vznožnih bočnih
ograjah onemogočene.
1. Gumb za nastavitev položaja hrbtnega dela
2. Gumb za nastavitev položaja stegenskega dela
3. Gumb za samodejno nastavitev položaja (sočasno premikanje hrbtnega in stegenskega dela)
4. Gumb za vklop

1

2

3

4

Slika: Pacientova upravljalna plošča v vzglavnih bočnih ograjah (izbirno)
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11.4.6 Nožna stopalka za prilagoditev višine postelje (izbirno)
Ta nožna stopalka je izbirna možnost, ki omogoča nastavljanje višine postelje z nogo.
Izbrano stopalko pritisnite dvakrat v 3 sekundah. Ko to storite, ostane nožna stopalka za prilagoditev višine postelje vklopljena 20 s.

1

4

3

1.
2.
3.
4.

Zaščita pred neželeno aktivacijo
Stopalka za dvigovanje nosilne plošče ležišča
Stopalka za namestitev v preiskovalni položaj
Stopalka za spuščanje nosilne plošče ležišča

2

Slika: Nožna stopalka za prilagoditev višine postelje
Uporaba nožne stopalke za prilagoditev višine postelje je opisana v poglavju Nastavitev položaja postelje.

11.4.7 Nožna stopalka za nastavitev stranskega nagiba (standardno)
Ta nožna stopalka omogoča nastavljanje stranskega nagiba postelje z nogo.
Pritisnite stopalko za vklop, da aktivirate nožno stopalko.

1

4

3

1.
2.
3.
4.

Zaščita pred neželeno aktivacijo
Stopalka za nagib v desno
Stopalka za vklop
Stopalka za nagib v levo

2

Slika: Nožna stopalka za nastavitev stranskega nagiba

Uporaba nožne stopalke za nastavitev stranskega nagiba je opisana v poglavju Nastavitev položaja postelje.
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11.5 Nastavitev položaja postelje
11.5.1 Hrbtni del

Za nastavitev položaja hrbtnega dela lahko uporabite naslednje upravljalne elemente:
►
►
►
►
►

Plošča iBoard Standard
Upravljalna plošča za negovalca
Ročni upravljalnik
Pacientova upravljalna plošča (v vznožni bočni ograji)
Pacientova upravljalna plošča (v vzglavni bočni ograji)
Slika: Kot hrbtnega dela na zaslonu plošče iBoard
Standard

Na zaslonu plošče iBoard Standard je prikazan kot hrbtnega dela.

Pri kontinuiranem nastavljanju položaja se hrbtni del samodejno zaustavi pri 30 in 45 stopinjah (zasliši se pisk). Za nadaljevanje nastavljanja položaja ponovno pritisnite ustrezen gumb.

Plošča iBoard Standard:

1

►

Pritisnite gumb

.

1. Dvigovanje hrbtnega dela

►
Pridržite ustrezni del gumba za nastavitev položaja
hrbtnega dela, dokler ne dosežete želenega položaja.

2. Spuščanje hrbtnega dela

Pacientova upravljalna plošča (v vznožni bočni ograji):
►

2
Slika: Gumb za nastavitev
položaja hrbtnega dela (plošča
iBoard Standard, pacientove
upravljalne plošče)

Pritisnite gumb

.

►
Pridržite ustrezni del gumba za nastavitev položaja
hrbtnega dela, dokler ne dosežete želenega položaja.
Pacientova upravljalna plošča (v vzglavni bočni ograji):
►

Pritisnite gumb

.

►
Pridržite ustrezni del gumba za nastavitev položaja
hrbtnega dela, dokler ne dosežete želenega položaja.
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Upravljalna plošča za negovalca:

1
1. Dvigovanje hrbtnega dela

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite ustrezni del gumba za nastavitev polo-

.

žaja hrbtnega dela, dokler ne dosežete želenega položaja.

2. Spuščanje hrbtnega dela

2
Slika: Gumb za nastavitev položaja hrbtnega dela (upravljalna plošča za negovalca)

1

Ročni upravljalnik:
.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite ustrezni del gumba za nastavitev polo-

žaja hrbtnega dela, dokler ne dosežete želenega položaja.

2
Slika: Gumb za nastavitev
položaja hrbtnega dela (ročni
upravljalnik)

11.5.2 Stegenski del

Za nastavitev položaja stegenskega dela lahko uporabite
naslednje upravljalne elemente:
►
►
►
►
►
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Plošča iBoard Standard
Upravljalna plošča za negovalca
Ročni upravljalnik
Pacientova upravljalna plošča (v vznožni bočni ograji)
Pacientova upravljalna plošča (v vzglavni bočni ograji)
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1

Plošča iBoard Standard:
.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite ustrezni del gumba za nastavitev položaja

stegenskega dela, dokler ne dosežete želenega položaja.

2
Slika: Gumb za nastavitev
položaja stegenskega dela (plošča iBoard Standard, pacientove upravljalne plošče)

Pacientova upravljalna plošča (v vznožni bočni ograji):
.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite ustrezni del gumba za nastavitev položaja

stegenskega dela, dokler ne dosežete želenega položaja.
Pacientova upravljalna plošča (v vzglavni bočni ograji):

1. Dvigovanje stegenskega dela
2. Spuščanje stegenskega dela

.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite ustrezni del gumba za nastavitev položaja

stegenskega dela, dokler ne dosežete želenega položaja.

1

Upravljalna plošča za negovalca:
.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite ustrezni del gumba za nastavitev položaja

stegenskega dela, dokler ne dosežete želenega položaja.

2
Slika: Gumb za nastavitev položaja stegenskega dela (upravljalna plošča za negovalca)

1

Ročni upravljalnik:
.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite ustrezni del gumba za nastavitev položaja

stegenskega dela, dokler ne dosežete želenega položaja.

2
Slika: Gumb za nastavitev položaja stegenskega dela (ročni
upravljalnik)
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11.5.3 Golenski del

Če želite nastaviti položaj golenskega dela, najprej nastavite položaj stegenskega dela.
Za nastavitev položaja golenskega dela lahko uporabite naslednje upravljalne elemente:
►
►

Plošča iBoard Standard
Upravljalna plošča za negovalca

1

2
1. Dvigovanje golenskega dela

Plošča iBoard Standard:
.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite ustrezni del gumba za nastavitev položaja

golenskega dela, dokler ne dosežete želenega položaja.

Slika: Gumb za nastavitev položaja golenskega dela (plošča
iBoard Standard)

1

2. Spuščanje golenskega dela

Upravljalna plošča za negovalca:
.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite ustrezni del gumba za nastavitev položaja

golenskega dela, dokler ne dosežete želenega položaja.

2
Slika: Gumb za nastavitev položaja golenskega dela (upravljalna
plošča za negovalca)
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11.5.4 Višina postelje

Za nastavitev višine postelje lahko uporabite naslednje upravljalne elemente:
►
►
►
►

Plošča iBoard Standard
Upravljalna plošča za negovalca
Ročni upravljalnik
Nožna stopalka za prilagoditev višine postelje

OPOMBA

Za nastavitev višine postelje lahko uporabite gumb na opornem ročaju Mobi-Lift (izbirno).

1

Plošča iBoard Standard:
.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite ustrezni del gumba za prilagoditev višine

postelje, dokler ne dosežete želenega položaja.

2
1. Dvigovanje nosilne
plošče ležišča
2. Spuščanje nosilne
plošče ležišča

Slika: Gumb za prilagoditev
višine postelje (plošča iBoard
Standard)

1

Upravljalna plošča za negovalca:
.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite ustrezni del gumba za prilagoditev višine

postelje, dokler ne dosežete želenega položaja.

2
Slika: Gumb za prilagoditev višine
postelje (upravljalna plošča za
negovalca)
D9U001GE5-0127_01
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1

1. Dvigovanje nosilne
plošče ležišča
2. Spuščanje nosilne
plošče ležišča

Ročni upravljalnik:
.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite ustrezni del gumba za prilagoditev višine

postelje, dokler ne dosežete želenega položaja.

2
Slika: Gumb za prilagoditev višine
postelje (ročni upravljalnik)

2

1

Nožna stopalka za prilagoditev višine postelje:
►
Pritisnite in spustite ustrezno nožno stopalko za prilagoditev višine.
►
Še enkrat pritisnite ustrezno nožno stopalko za prilagoditev višine in jo pridržite, dokler ne dosežete želenega položaja.

Slika: Stopalki za prilagoditev višine postelje (nožna stopalka za
prilagoditev višine postelje)

1
2

OPOMBA: Izbrano stopalko pritisnite dvakrat v 3 sekundah. Ko
to storite, ostane nožna stopalka za prilagoditev višine postelje
vklopljena 20 s.

Oporni ročaj Mobi-Lift
►

Pritisnite gumb

.

►
Na opornem ročaju Mobi-Lift pritisnite ustrezni del gumba za prilagoditev višine postelje, dokler ne dosežete želenega položaja.

Slika: Gumb za prilagoditev višine
postelje na opornem ročaju Mobi-Lift

11.5.5 Samodejna nastavitev položaja
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Za samodejno nastavitev položaja lahko uporabite naslednje upravljalne elemente:
►
►
►
►

Plošča iBoard Standard
Ročni upravljalnik
Pacientova upravljalna plošča (v vznožni bočni ograji)
Pacientova upravljalna plošča (v vzglavni bočni ograji)

1

Plošča iBoard Standard:
►

Pritisnite gumb

►

Pridržite ustrezni del gumba za samodejno nastavitev

.

položaja, dokler ne dosežete želenega položaja.

2
1. Samodejna nastavitev
položaja – dvigovanje

Slika: Gumb za samodejno nastavitev položaja (plošča iBoard Standard, pacientove upravljalne plošče)

Pacientova upravljalna plošča (v vznožni bočni ograji):
.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite ustrezni del gumba za samodejno nastavitev

položaja, dokler ne dosežete želenega položaja.
Pacientova upravljalna plošča (v vzglavni bočni ograji):

2. Samodejna nastavitev
položaja – spuščanje

1

.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite ustrezni del gumba za samodejno nastavitev

položaja, dokler ne dosežete želenega položaja.
Ročni upravljalnik:

2
Slika: Gumb za samodejno nastavitev položaja (ročni upravljalnik)

.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite ustrezni del gumba za samodejno nastavitev

položaja, dokler ne dosežete želenega položaja.

11.5.6 Trendelenburgov položaj za nujne primere

Slika: Trendelenburgov položaj
D9U001GE5-0127_01
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Trendelenburgov položaj zagotavlja pogoje, ki pri pacientu preprečujejo šok. Med Trendelenburgovim položajem je nosilna plošča ležišča nagnjena in izravnana.
Za namestitev v Trendelenburgov položaj za nujne primere lahko uporabite naslednje upravljalne elemente:
►

Upravljalna plošča za negovalca

Upravljalna plošča za negovalca:
►

Pritisnite gumb

►

Pridržite gumb za namestitev v Trendelenburgov polo-

.

žaj, dokler ne dosežete želenega položaja.

Slika: Gumb za namestitev v Trendelenburgov
položaj (upravljalna plošča za negovalca)

11.5.7 Anti-Trendelenburgov in Trendelenburgov nagib

Slika: Anti-Trendelenburgov položaj
Za nastavitev Trendelenburgovega ali anti-Trendelenburgovega nagiba lahko uporabite naslednje upravljalne elemente:
►
►

Plošča iBoard Standard
Upravljalna plošča za negovalca

Na zaslonu plošče iBoard Standard je prikazan kot nagiba.
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Slika: Kot nagiba na zaslonu plošče iBoard
Standard
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Plošča iBoard Standard:
.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite gumb za nastavitev Trendelenburgovega

nagiba, dokler ne dosežete želenega položaja.

Slika: Gumb za nastavitev Trendelenburgovega nagiba (plošča iBoard Standard)
Plošča iBoard Standard:
.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite gumb za nastavitev anti-Trendelenburgovega

nagiba, dokler ne dosežete želenega položaja.

Slika: Gumb za nastavitev anti-Trendelenburgovega nagiba (plošča iBoard Standard)

1

Upravljalna plošča za negovalca:
.

1. Anti-Trendelenburgov
nagib

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite ustrezni del gumba za nastavitev Trende-

2. Trendelenburgov
nagib

lenburgovega ali anti-Trendelenburgovega nagiba, dokler ne
dosežete želenega položaja.

2
Slika: Gumb za nastavitev Trendelenburgovega in anti-Trendelenburgovega nagiba (upravljalna
plošča za negovalca)

11.5.8 Preiskovalni položaj
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Za namestitev v preiskovalni položaj lahko uporabite naslednje upravljalne elemente:
►

Nožna stopalka za prilagoditev višine postelje

Nožna stopalka za prilagoditev višine postelje:
►
Pritisnite in spustite stopalko za namestitev v preiskovalni položaj.
►
Ponovno pritisnite stopalko za namestitev v preiskovalni položaj in
jo pridržite, dokler ne dosežete želenega položaja.
OPOMBA: Ko to storite, ostane nožna stopalka za prilagoditev višine postelje vklopljena 30 s.
Slika: Stopalka za namestitev v
preiskovalni položaj (nožna stopalka za prilagoditev višine postelje)

11.5.9 Podaljšek postelje

Za nastavitev podaljška postelje lahko uporabite naslednje upravljalne elemente:
►

Upravljalna plošča za negovalca

Upravljalna plošča za negovalca:

2

1
Slika: Gumb za nastavitev
podaljška postelje (upravljalna
plošča za negovalca)
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.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite ustrezni del gumba za nastavitev po-

daljška postelje, dokler ne dosežete želenega položaja.

1. Podaljšanje plošče ležišča
2. Skrajšanje plošče ležišča
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11.5.10 Položaj za KPO

V položaju za KPO se nosilna plošča ležišča postelje povsem izravna.
Če je postelja opremljena z ležiščem OptiCare, se ob pritisku gumba za KPO ležišče tudi izprazni.
Za namestitev v položaj za KPO lahko uporabite naslednje upravljalne elemente:
►
►

Plošča iBoard Standard
Upravljalna plošča za negovalca

Plošča iBoard Standard:
►
Pridržite gumb za namestitev v položaj za KPO, dokler ne dosežete želenega položaja.

Upravljalna plošča za negovalca:
Slika: Gumb za KPO
(plošča iBoard Standard,
upravljalna plošča za
negovalca)
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►
Pridržite gumb za namestitev v položaj za KPO, dokler ne dosežete želenega položaja.
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11.5.11 Kardiološki položaj sedenja

Za namestitev v kardiološki položaj sedenja lahko uporabite naslednje upravljalne elemente:
►
►

Plošča iBoard Standard
Upravljalna plošča za negovalca

Plošča iBoard Standard:
.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite gumb za namestitev v kardiološki položaj

sedenja, dokler ne dosežete želenega položaja.
Slika: Gumb za namestitev v
kardiološki položaj sedenja (plošča
iBoard Standard)

Upravljalna plošča za negovalca:

Slika: Gumb za namestitev v kardiološki položaj sedenja (upravljalna plošča za negovalca)
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.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite gumb za namestitev v kardiološki položaj

sedenja, dokler ne dosežete želenega položaja.
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11.5.12 Stranski nagib

Namestitev v stranski položaj s spuščeno
bočno ograjo ni mogoča brez uporabe dodatne
funkcije.
Za namestitev v stranski položaj lahko uporabite naslednje upravljalne elemente:
►
Plošča iBoard Standard
►
Nožna stopalka za nastavitev stranskega
nagiba
►
Upravljalna plošča za negovalca
Na zaslonu plošče iBoard Standard je prikazan kot
stranskega nagiba. Največji kot stranskega nagiba
je 15 stopinj.

Slika: Kot stranskega nagiba na zaslonu plošče iBoard Standard

Plošča iBoard Standard:
►

2

1

3

.

►
Pridržite gumb za nastavitev stranskega nagiba, dokler
ne dosežete želenega položaja.

Slika: Gumb za nastavitev
stranskega nagiba (plošča
iBoard Standard)

2

Pritisnite gumb

Za olajšanje vstajanja pacienta storite naslednje:

1

►

Pridržite gumb

+

,

dokler ne dosežete želenega položaja.
Postelja se namesti v stranski položaj, kljub temu da je bočna
ograja spuščena.
Nožna stopalka za nastavitev stranskega nagiba:

Slika: Stopalki za nastavitev stranskega nagiba (nožna stopalka
za nastavitev stranskega nagiba)

►

Pritisnite gumb

►

Pritisnite ustrezno stopalko za nastavitev stranskega

ali stopalko za vklop.

nagiba in jo pridržite, dokler ne dosežete želenega položaja.

1. Nagib v desno
2. Nagib v levo
3. Stopalka za vklop

Upravljalna plošča za negovalca:

2

1
Slika: Gumb za nastavitev
stranskega nagiba (upravljalna
plošča za negovalca)

D9U001GE5-0127_01

.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite ustrezni del gumba za nastavitev stranskega

nagiba, dokler ne dosežete želenega položaja.
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11.5.13 Mobilizacijski položaj

V položaju za vstajanje se postelja spusti na najnižjo višino, hrbtni del pa se nastavi na največji kot.
Za namestitev v položaj za vstajanje lahko uporabite naslednje upravljalne elemente:
►

Plošča iBoard Standard

Plošča iBoard Standard:
.

►

Pritisnite gumb

►

Pridržite gumb za namestitev v položaj za vstajanje, dokler ne dosežete želenega položaja.

Slika: Gumb za namestitev
v mobilizacijski položaj

11.5.14 Ergoframe
Ergoframe® je kinematični sistem za prilagoditev položaja hrbtnega in stegenskega dela, ki omogoča podaljšanje nosilne plošče
ležišča v sedalnem delu.
Sistem Ergoframe® med samodejno nastavitvijo položaja poveča prostor za predel medenice. Zaradi povečanja tega prostora sile,
ki delujejo na tem območju, povzročijo manj pritiska, ki bi lahko privedel do preležanin na predelu medenice.
Ergoframe vzdržuje stabilen ergonomski položaj telesa in hrbtenice pacienta, s čimer preprečuje nepotrebne premike pacienta po
postelji navzgor in navzdol. Enotno nastavljanje položaja odpravi pacientovo premikanje po ležišču in zagotovi enakomeren položaj
njegovega telesa, ki ni odvisen od položaja delov postelje.
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12 Upravljanje tehtnice (samo različica s tehtnico)
Za upravljanje tehtnice uporabite ploščo iBoard Standard ali ploščo iBoard Basic.

Plošča iBoard Standard

8

7

6

9
10
11
1
2
3

4

5

Slika: Razdelek za tehtnico (plošča iBoard Standard) – prikaz in tipkovnica

Plošča iBoard Basic

10 7

8

1

2

5

3

1. Gumb za ničlo/T (ponastavitev tehtnice ali odštevanje tare)
2. Gumb za težo/brisanje (preklic)
3. Gumb za zadržanje
4. Spominski gumb (shranjevanje ali
prikaz vrednosti teže)
5. Gumb za spremembo razdelka
(0,5 kg/0,1 kg)
6. Indikator stanja
7. Enota teže
(kg)
8. Vrednost teže
9. Indikator zapisa v pomnilnik
10. Ikona stabilizirane tehtnice
11. Ikona načina za zadržanje

Slika: Razdelek za tehtnico (plošča iBoard Basic) – prikaz in tipkovnica

12.1 Priprava
►

Pred sprejemom pacienta in uporabo tehtnice posteljo pripravite tako, da namestite ležišče in dodatke.
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POZOR!
Napačna uporaba tehtnice zaradi neustrezne priprave!
► Pred vsakim pacientom tehtnico nastavite tako, da odštejete taro.

12.2 Odštevanje tare
Odštevanje tare je mogoče v razponu od 5 do 249,5 kg. Odštevanje tare se uporablja za nastavitev vrednosti "0" na zaslonu, preden na posteljo namestite pacienta.
Odštevanje tare morate opraviti z nezasedeno posteljo z ležiščem, posteljnino, vzglavniki in nujnimi dodatki, vendar brez pacienta.
Nosilno ploščo ležišča je priporočljivo nastaviti približno 20 cm nad njenim najnižjim vodoravnim položajem.
Nastavitev čiste teže z odštevanjem tare:
►

Zagotovite, da ste edini, ki se dotika postelje.

►

Pritisnite gumb

►

Za potrditev odštevanja tare ponovno pritisnite gumb

in ga pridržite, dokler ne začne vrednost (polje 8) utripati. Spustite gumb

.

. Na prikazu se prikaže vrednost "0".

Pacienta namestite na posteljo.
Preklic odštevanja tare:
►

Med odštevanjem tare pritisnite gumb

.

12.3 Prikaz
Preskusni razdelek je 0,5 kg.
►

Pritisnite gumb

, da za 5 s prikažete vrednost z dejanskim razdelkom 0,1 kg.

V tem načinu na zaslonu utripata enota teže (kg) in decimalna vejica.
Polje 8 običajno prikazuje vrednost dejanske teže, če druge funkcije niso aktivirane.
OPOMBA

.

Vrednost teže po 1 minuti samodejno izgine. Po potrebi lahko za njen ponovni prikaz pritisnete gumb

12.4 Način za zadržanje
Način za zadržanje lahko uporabljate le, če je tehtnica stabilizirana.
Ta način omogoča dodajanje ali odstranjevanje posteljnih dodatkov ali drugih predmetov brez spreminjanja vrednosti teže.
Vklop načina za zadržanje:
►
Počakajte, da se tehtnica stabilizira. Ko se tehtnica stabilizira, zasveti ikona
►

Pridržite gumb

, dokler se na zaslonu ne prikaže ikona snežinke

►

Dodajte ali odstranite ustrezne dodatke.

ali

.

.

Izklop načina za zadržanje:
►
Ko dodate ali odstranite dodatke, počakajte, da se tehtnica ponovno stabilizira (prikaže se ikona

ali

).

.

►

Pritisnite gumb

►

Na zaslonu se prikaže vrednost prvotne teža.

Če želite način za zadržanje izklopiti brez popravila vrednosti teže, storite naslednje:
►

Pritisnite gumb

.

12.5 Pomnilnik (samo plošča iBoard Standard)
Shranjevanje pacientove teže

Če želite shraniti pacientovo težo, storite naslednje:
►

Pritisnite in pridržite gumb

, da shranite vrednost.

Preden je vrednost shranjena, začne utripati.
Slika: Način za zadržanje
(plošča iBoard Basic)
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OPOMBA
Če želite shraniti novo vrednost teže, ponovite opisani postopek. Če težo shranite večkrat v enem dnevu, se
predhodni zapis vsakič prepiše. Ob prepisovanju indikator stanja (6) prikazuje oznako SAVE (Shranjevanje).
Če želite shranjevanje pacientove teže preklicati, storite naslednje:
►

Med shranjevanjem pritisnite gumb

.

OPOMBA
Največje število shranjenih vrednosti je 9. Ikona
nosti za 9 zaporednih dni.

prikazuje zapise od M1 do M9. To pomeni 9 različnih vred-

OPOMBA
Pri vsaki shranjeni vrednosti je naveden čas, ko je bila ta vrednost shranjena. Čas shranjene vrednosti je opredeljen glede na današnji dan (danes, dan – 1, dan – 2 itd.).

Prikaz shranjene pacientove teže
Če želite prikazati shranjeno vrednost pacientove teže, storite naslednje:
►

Pritisnite gumb

, da prikažete shranjeno vrednost.

Za 5 s se prikažejo vrednost (polje 8), število dni od trenutka, ko je bila vrednost shranjena (polje 6), in številka prikazanega zapisa
(polje 9).
OPOMBA

Če želite prikazati naslednjo shranjeno vrednost teže, ponovite opisani postopek.

Če se želite vrniti na prikaz trenutne pacientove teže, storite naslednje:
►

Medtem ko je prikazana shranjena vrednost, pritisnite gumb

.

Po 10 sekundah se namesto prikazanega zapisa iz pomnilnika prikaže trenutna pacientova teža.
OPOMBA

Zadnji zapis se shrani kot prvi zapis (M1) v zaporedju 9 zapisov.

OPOMBA

Potem ko pritisnete gumb

, ga lahko še dodatno pridržite,

da shranite trenutno pacientovo težo.

Slika: Pet stopenj časovnika

Brisanje pomnilnika
Če želite iz pomnilnika izbrisati vse zapise, storite naslednje:
►

Hkrati pritisnite gumb

in gumb

.

Ob pritisku teh dveh gumbov se na zaslonu prikažeta napis "NEW P" (Novi P) in časovnik.

12.6 Prekomerna obremenitev postelje
Obremenitev postelje je nad 254,5 kg:
►
Na zaslonu se prikaže napis "HIGH" (Visoko).
Obremenitev postelje je nad 260 kg:
►
Na zaslonu se prikaže napis "OVERLOAD" (Previsoka obremenitev).
Če je postelja prekomerno obremenjena, ni mogoče nastavljati njenega položaja ali je upravljati,
dokler ni prekomerna teža odstranjena. Prekomerna obremenitev postelje ima vedno višjo prioriteto
od načina za zadržanje in nastavljanja čiste teže.

Slika: Visoka obremenitev
(plošča iBoard Basic)

12.7 Prenizka obremenitev postelje
Obremenitev postelje je prenizka (tovarniška ničla znaša 5 kg):
►
Na zaslonu se prikaže napis "LOW" (Nizka obremenitev).

12.8 Tehtanje ob nagnjeni postelji
Točnost zagotavlja vodna tehtnica, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu postelje.
Izmerjena teža je točna, kadar se mehurček nahaja znotraj označenega kroga.

12.9 Ponastavitev tehtnice na ničlo
Ponastavitev na ničlo je mogoča samo v območju ± 5 kg od tovarniške ničle. Ponastavitev na ničlo
se uporablja za ponastavitev teže na zaslonu in nastavitev uporabniške ničle, s katero se nastavi
največji razpon sistema za tehtanje. Ponastavitev na ničlo je treba izvesti s prazno in nezasedeno
posteljo ter brez ležišča ali dodatkov.
D9U001GE5-0127_01

Slika: Prenizka obremenitev postelje (plošča iBoard
Basic)
65

Ponastavitev na ničlo je treba izvesti po namestitvi, preverjanju teže ali servisiranju.
Ponastavitev tehtnice na ničlo:
►
Posteljo nastavite na približno 20 cm nad njenim najnižjim položajem, nosilno ploščo ležišča pa namestite v vodoravni
položaj. Zagotovite, da ste edini, ki se dotika postelje.
►

Pritisnite gumb

in ga pridržite, dokler ne začne vrednost teže utripati.

►

Pritisnite gumb

, da potrdite ponastavitev na ničlo.

Na zaslonu se prikaže vrednost "0", uspešnost ponastavitve na ničlo pa se potrdi z zvočnim opozorilom.
Preklic ponastavljanja na ničlo:
►

Med ponastavljanjem na ničlo pritisnite gumb

.

13 Sistem za zaznavanje vstajanja s postelje (samo različice s
tehtnico)
Za upravljanje sistema za zaznavanje vstajanja s postelje uporabite ploščo iBoard Standard ali ploščo iBoard Basic.
Če je postelja opremljena s sistemom SafetyMonitor (dodatek), je funkcija za zaznavanje vstajanja s postelje na voljo med funkcijami sistema SafetyMonitor.

Plošča iBoard Standard

14

13 12 11

10

9
8
7
6
5

Slika: Razdelek za sistem za zaznavanje vstajanja s postelje (plošča
iBoard Standard) – prikaz in tipkovnica
1. Gumb za vklop
2. Gumb za izbiro notranjega območja
3. Gumb za izbiro zunanjega območja
4. Gumb za nastavitev glasnosti (3 nivoji)
5. Gumb za premor
6. Gumb za izklop
7. Ikona začasne zaustavitve časovnika (s preostalimi
minutami)
8. Ikona nastavitve glasnosti (3 nivoji)

66

1

2

3

4

9. Sistem za zaznavanje vstajanja s postelje je vklopljen
(zunanje območje)
10. Izklopljen (sistem za zaznavanje vstajanja s postelje)
11. Vklopljen (sistem za zaznavanje vstajanja s postelje)
12. Sistem za zaznavanje vstajanja s postelje je vklopljen
(notranje območje)
13. Ikona opozorila
14. Indikator stanja
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Plošča iBoard Basic

8

9

5
4

11
1

2

3

6

1. Gumb za vklop
2. Gumb za izbiro notranjega območja
3. Gumb za izbiro zunanjega območja
4. Gumb za nastavitev glasnosti (3 nivoji)
5. Gumb za premor
6. Gumb za izklop
7. Ikona začasne zaustavitve časovnika (s
preostalimi minutami)
8. Ikona nastavitve glasnosti (3 nivoji)
9. Sistem za zaznavanje vstajanja s postelje
je vklopljen (zunanje območje)
10. Izklopljen (sistem za zaznavanje vstajanja s postelje)
11. Vklopljen (sistem za zaznavanje vstajanja s postelje)
12. Sistem za zaznavanje vstajanja s postelje je vklopljen (notranje območje)
13. Ikona opozorila
14. Indikator stanja

Slika: Razdelek za sistem za zaznavanje vstajanja s postelje (plošča iBoard Basic)
– prikaz in tipkovnica

13.1 Priprava
►

Pacienta namestite na posteljo s primernim ležiščem.

OPOMBA
Za pravilno delovanje sistema za zaznavanje vstajanja s postelje v notranjem območju mora biti pacient nameščen na sredino postelje.

13.2 Vklop sistema za zaznavanje vstajanja s postelje
Privzeto je sistem za zaznavanje vstajanja s postelje IZKLOPLJEN in prikazana je ikona

.

Vklop sistema za zaznavanje vstajanja s postelje:
►

Pritisnite gumb

.
.

Na zaslonu se prikaže ikona

Ob vklopu sistema za zaznavanje vstajanja s postelje je privzeto nastavljeno notranje območje. Na zaslonu se zato prikaže ikona
.
OPOMBA

Najmanjša teža pacienta za zaznavanje vstajanja s postelje je 35 kg.

13.3 Nadzorovano območje
Za nastavitev zunanjega območja storite naslednje:
►

Pritisnite gumb

.
.

Na zaslonu se prikaže ikona

Za nastavitev notranjega območja storite naslednje:
►

Pritisnite gumb

Na zaslonu se prikaže ikona
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13.4 ALARM
Alarm se sproži, kadar se pacient ne nahaja znotraj izbranega območja nadzora ali pa je obdobje
premora preteklo,
pacient pa se ne nahaja v ustreznem položaju.
Prekinitev alarma:
►

Pritisnite gumb

.

Sistem za zaznavanje vstajanja s postelje se izklopi, na zaslonu pa se prikaže ikona
Zvočni alarm se utiša.

.

Začasna zaustavitev alarma:
►

Pritisnite gumb

ali gumb

.

Na zaslonu se prikažeta polje 7 in časovnik, nastavljen na 15 minut. Zvočni alarm se utiša.

13.5 Glasnost alarma
Privzeto je nastavljen najvišji nivo glasnosti.
Glasnost alarma lahko nastavite pred in med alarmom.
Če želite nivo glasnosti alarma znižati, storite naslednje:
►

Pritisnite gumb

.
z nižjim nivojem glasnosti alarma. Glasnost je znižana.

Na zaslonu se prikaže ikona

Za ponastavitev na najvišji nivo glasnosti storite naslednje:
►

pritisnite, potem ko dosežete najnižji nivo glasnosti alarma.

Gumb

Na zaslonu se prikaže ikona

s 3 nivoji glasnosti.

Slika: Vizualna signalizacija
alarma ob vstajanju s postelje (plošča iBoard Basic)

1. Najmanjša glasnost
2. Srednja glasnost
3. Največja glasnost

1 2

3

Slika: Ikona za nastavitev glasnosti

13.6 Premor
Med načinom premora je sistem za zaznavanje vstajanja s postelje začasno prekinjen, alarmi pa so
izklopljeni.
Začasna zaustavitev sistema za zaznavanje vstajanja s postelje:
►

Pritisnite gumb

ali gumb

.

Na zaslonu se prikažeta ikona 7 in časovnik, nastavljen na 15 minut.
Ko obdobje premora preteče, pacient pa je v ustreznem položaju, se sistem za zaznavanje vstajanja s
postelje ponovno vklopi.
Če želite obdobje premora podaljšati, storite naslednje:
►

Ponovno pritisnite gumb

, da časovnik znova nastavite na obdobje 15 minut.

Slika: Časovnik premora
(s preostalimi minutami)

Prekinitev obdobja premora:
►

Pritisnite gumb

OPOMBA

68

.

Ob nadzoru zunanjega območja se obdobje premora prekine, kadar se pacient vrne v posteljo.
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13.7 Izklop sistema za zaznavanje vstajanja s postelje
Izklop sistema za zaznavanje vstajanja s postelje:
►

Pritisnite gumb

Na zaslonu se prikaže ikona

.
.

14 Oprema

Slika: Sistem za zaznavanje vstajanja s postelje je
izklopljen (plošča iBoard
Basic)

14.1 Vodilo za dodatno opremo s plastičnima kavljema (izbirno)
Vodilo za dodatno opremo z 2 plastičnima kavljema je namenjeno obešanju dodatkov.
Nahaja se na stranskih delih postelje.

14.2 Zvočno opozorilo Brake Signal (Opozorilo ob nezavrti postelji) (izbirno)
Če je postelja opremljena z zvočnim opozorilom Brake Signal (Opozorilo ob nezavrti postelji) in priključena v električno omrežje, se
zvočno opozorilo Brake Signal (Opozorilo ob nezavrti postelji) sproži vsakič, kadar postelja ni zavrta.

14.3 Sistem i-Brake® (izbirno)
Posteljo je mogoče opremiti s samodejnim zaviranjem koles. Samodejno zaviranje koles preprečuje poškodbe pacientov in osebja
zaradi nezavrte postelje. Zavore se samodejno vklopijo 60 sekund po priključitvi postelje v električno napajanje. Vklopijo se tudi po
60 sekundah od takrat, ko so bile sproščene, če postelje v tem času ne premaknete. Zavore je mogoče vklopiti tudi ročno.

14.4 Izvlečno peto kolo (izbirno)
Posteljo je mogoče opremiti s petim kolesom na sredini podvozja. Peto kolo olajša krmiljenje in premikanje postelje vzdolž dolgih
hodnikov in v manjših sobah. Če je postelja priključena v električno omrežje, se peto kolo samodejno dvigne. Dvignjeno peto kolo
ne ovira dostopa do pripomočkov, ki se nahajajo pod podvozjem.
Aktivacija petega kolesa i-Drive®:
►
Posteljo odklopite iz električnega omrežja.
►
Prilagodite upravljanje koles, tako da je zelena stopalka usmerjena navzdol.
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14.5 Sistem i-Drive Power (izbirno)
Sistem i-Drive Power – osnovni opis
Posteljo je mogoče opremiti s kolesom i-Drive Power. Sistem i-Drive Power med prevažanjem pacienta bolnišničnemu osebju omogoča krmiljenje postelje z najmanjšim možnim naporom.
Kolo i-Drive se nahaja na sredini postelje pod podvozjem. Sistem i-Drive Power je opremljen z lastnim akumulatorjem in polnilcem,
zato ni povezan s posteljnimi funkcijami. Te lahko uporabljate tudi, kadar je akumulator kolesa izpraznjen. Postelja je opremljena z
upravljalnikom i-Drive: upravljalnik i-Drive je obrnjen v smeri vzglavja postelje.

Varnostni napotki za sistem i-Drive Power
►
Natančno upoštevajte ta navodila.
►
Posteljo lahko upravlja samo usposobljeno osebje.
►
Bočne ograje morajo biti med prevažanjem dvignjene.
►
Med prevažanjem ni dovoljena uporaba gumbov za nastavitev položaja.
►
Med spuščanjem ni dovoljena uporaba gumba za hitro premikanje naprej. Gumb za hitro premikanje naprej je zaradi večje
učinkovitosti priporočljivo uporabljati med vzpenjanjem.
►
Pri vzvratni vožnji veljajo posebni previdnostni ukrepi. Vedno se nahajajte na ustrezni varnostni razdalji od postelje, gumba
za vzvratno vožnjo pa nikoli ne uporabljajte med spuščanjem ali vzpenjanjem.
►
Med prevažanjem ne uporabljajte prostega teka, če je naklon višji od 1 stopinje, razen če je na voljo zadostno število
članov osebja za zagotovitev varnega prevažanja postelje.
►
Za vožnjo navzdol po podlagi z naklonom nad 6 stopinj je potrebno ustrezno število ljudi.
►
Postelja z vklopljenim sistemom i-Drive Power ne sme nikoli ostati brez nadzora usposobljenega osebja.
►
Za zaviranje in stabilizacijo postelje vedno uporabljajte običajen mehanski zavorni sistem.
►
Bodite še posebej pozorni, kadar za prevažanje postelje uporabljate sistem i-Drive Power. Bodite pozorni na ljudi in predmete v bližini ter se s previdno vožnjo, zlasti s primerno hitrostjo, izogibajte trku z njimi.
►
Pred uporabo sistema i-Drive Power se prepričajte, da je postelja odklopljena iz električnega omrežja, zavore postelje pa
so sproščene.
►
Če je potrebna takojšnja zaustavitev premikanja (npr. za preprečitev trka z ljudmi ali predmeti), pritisnite gumb za zaustavitev v sili.
►
Kadar je postelja v mirujočem položaju, kolo i-Drive Power dvignite v podvozje. Na ta način preprečite neustrezno uporabo
pri blokiranju in odblokiranju postelje.
►
Elektromagnetna zavora kolesa i-Drive Power je zasnovana samo za začasno zaustavitev postelje in ne za trajno nastavitev v mirujoči položaj.
►
Pred dolgotrajnim skladiščenjem ali prevažanjem izklopite akumulator kolesa i-Drive Power.
►
V primeru sistemske napake i-Drive Power za dvig kolesa i-Drive Power pritisnite gumb za uvlečenje v sili,
►
ki se nahaja pod pokrovom orodja. Na ta način boste lahko posteljo na varno območje premaknili ročno brez uporabe
sistema i-Drive Power.
►
Kolo i-Drive Power dvignite v podvozje vsakič, ko želite posteljo premakniti vstran.
►
Bodite pozorni na LED-indikator stanja akumulatorja in temu prilagajajte načrt vožnje s sistemom i-Drive Power.
Premajhna napolnjenost akumulatorja lahko privede do nepričakovanih zapletov in nevarnosti med vožnjo.
►
Ob koncu vožnje posteljo vedno priključite v električno omrežje, da napolnite akumulator in poskrbite, da bo postelja vedno pripravljena na uporabo sistema i-Drive Power.
►
Za vzdrževanje pravilnega delovanja sistema i-Drive Power morate akumulator kolesa zamenjati vsake 2 leti.

Specifikacije o uporabi
OPOZORILO!
Zaradi neprevidne vožnje lahko pride do telesnih poškodb!
► Vedno vozite varno in previdno.
► Bodite pozorni na ovire na poti in se poskušajte izogniti trkom.
► Prepričajte se, da se na vaši poti ne nahajajo ljudje.
► Pri upravljanju postelje bodite previdni, da ne povozite članov osebja ali paciente.
POZOR!
Največji odmik postelje od tal je 11,3 cm!
► Bodite pozorni na ovire na poti in se poskušajte izogniti trkom.
Predvidena uporaba:
►
Prevažanje postelje (s pacientom ali brez njega), ki ga izvaja bolnišnično osebje
Nepredvidena uporaba:
►
Prevažanje bolnišničnega osebja
►
Uporaba, ki ni navedena v navodilih za uporabo
►
Uporaba s strani osebe, ki ni član usposobljenega osebja

70
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OPOMBA
Na postelji se lahko naenkrat prevaža samo en pacient. Postelja ni namenjena prevažanju drugih predmetov
(razen pritrjenih dodatkov).
OPOMBA
LINET®.

Za informacije o uporabi, ki ni navedena v zgornjem razdelku "Specifikacije o uporabi", se obrnite na družbo

1

Upravljanje
POZOR!
Zaradi napačne namestitve kabla
glavne upravljalne plošče i-Drive Power lahko pride do poškodbe kabla!
► Prepričajte se, da je kabel za
povezavo glavne upravljalne plošče
nameščen pravilno.

2

POZOR!
Zaradi nepravilne uporabe lahko
pride do materialne škode!
► Na glavno upravljalno ploščo ali
njen kabel ni dovoljeno ničesar obešati!

1. Safety Sense (senzor dotika)
2. Glavna upravljalna plošča
3. Kabel za glavno upravljalno ploščo – pravilna namestitev kabla
4. Plošča za aktivacijo

4

3

Slika: Položaj glavne upravljalne plošče

5

6

Slika: Plošča za aktivacijo (4)

7

9 10 11 12

8

13

5. Gumb za vklop (gumb za aktivacijo kolesa i-Drive)
6. Gumb za izklop (gumb za
uvlečenje in izklop kolesa i-Drive
7. Gumb za hitro premikanje naprej
8. Gumb za zaustavitev vožnje
9. LED-indikator vklopa
10. LED-indikator omrežnega napajanja (postelja je priključena v električno omrežje ali pa je zavrta)
11. LED-indikator napake
12. LED-indikator stanja napolnjenosti in napake
13. Gumb za premikanje naprej
14. Gumb za premikanje nazaj

14

Slika: Glavna upravljalna plošča (2)
OPOMBA
Z upravljalnikom i-Drive Power ni mogoče upravljati funkcij postelje. Za upravljanje postelje uporabljajte upravljalne elemente postelje.
OPOMBA
Glavna upravljalna plošča je opremljena s senzorjem dotika (1); za uporabo funkcij mora biti vaša roka
ves čas v stiku z upravljalno ploščo i-Drive Power. Ob prekinitvi stika se sistem i-Drive Power zaustavi.
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OPOMBA

Dvigovanje in spuščanje kolesa i-Drive je pod elektronskim nadzorom plošče za aktivacijo kolesa i-Drive.

14.5.1 Vklop/izklop sistema i-Drive Power
Vklop sistema i-Drive Power:
1.
Preverite, ali je glavno stikalo sistema i-Drive Power vklopljeno.
2.

Pritisnite gumb za vklop

, ki se nahaja na plošči za aktivacijo. Kolo i-Drive se spusti, zeleni indikator pa zasveti.

Izklop sistema i-Drive Power:
1.

Dvignite kolo i-Drive, tako da uporabite gumb

2.

Z glavnim stikalom izklopite sistem i-Drive.

, ki se nahaja na plošči za aktivacijo.

Dvig kolesa i-Drive Power v sili:
1.

Pritisnite kateri koli gumb

na postelji.

2.
3.

Z glavnim stikalom izklopite sistem i-Drive Power.
Pritisnite gumb za uvlečenje v sili i-Drive Power, ki se nahaja pod nalepko na spodnji strani podvozja.

OPOMBA
Uvlečenje v sili uporabite v primeru izpraznitve akumulatorja ali okvare pogona, da lahko posteljo na varno območje premaknete ročno brez uporabe sistema i-Drive Power.

1
Slika: Glavno stikalo sistema i-Drive Power z nalepko

2

1. Glavno stikalo sistema i-Drive Power
2. Gumb za zasilno uvlečenje sistema i-Drive Power

Slika: Nalepka gumba za zasilno uvlečenje sistema i-Drive Power

14.5.2 Motorni pogon
POZOR!
Zaradi nepravilnega prevažanja ali nehotenih premikov lahko pride do poškodb lastnine!
► Pred prevažanjem se prepričajte, da je postelja odklopljena iz električnega omrežja.
► Pred prevažanjem se prepričajte, da je vtič za pomožno električno vtičnico (če je na voljo) odklopljen iz električnega omrežja.
► Pred sestavljanjem, razstavljanjem in vzdrževanjem (npr. vzdrževanjem sistema i-Drive Power) se prepričajte, da
so kolesa zaklenjena.
► Kadar je postelja zasedena, morajo biti njena kolesa zaklenjena.
► Napajalni kabel med prevažanjem obesite na ustrezni kavelj na postelji.
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1.

Preverite, ali je glavno stikalo sistema i-Drive Power vklopljeno.

2.

Pritisnite gumb

3.

Roko položite na senzor dotika Safety Sense (1) in pritisnite gumb

na plošči za aktivacijo. Kolo i-Drive se spusti, LED-indikator
ali gumb

pa zasveti.
oz. gumb

.

Za uporabo sistema i-Drive Power mora biti vaša roka v stiku s senzorjem Safety Sense. Če senzor spustite, se sistem i-Drive
Power zaustavi.
4.
Kadar v primeru zaviranja ali v sili pritisnete rdeči gumb
aktivira se električna zavora.
5.

, se motor sistema i-Drive nemudoma zaustavi in

Če nobena funkcija sistema i-Drive ni v uporabi 3 minute, se krmilni sistem kolesa i-Drive Power samodejno izklopi in

aktivira se električna zavora. To označuje zeleni LED-indikator

, ki se po 3 minutah izklopi.

OPOMBA
Sistem i-Drive Power ni zasnovan za vzpenjanje ali spuščanje po podlagi z naklonom, ki je večji od 6° in daljši od
20 m. Ob največji obremenitvi ležišča je pri vzpenjanju ali spuščanju potrebna pomoč osebja.
OPOMBA
Kadar je kolo i-Drive spuščeno, postelje ni mogoče premikati vstran. Pritisnite gumb
preostala kolesa sprostite v nevtralen položaj, nato pa posteljo premaknite v poljubno smer.

, da dvignete to kolo,

14.5.3 Zaviranje
1.
ali:

Za takojšnje zaviranje pritisnite in pridržite gumb

.

2.

Za počasno zaviranje pritisnite in pridržite gumb

(za zaviranje med vzvratno vožnjo pa pritisnite gumb

ali:
3.

Za samodejno zaviranje sistema i-Drive Power roko odmaknite z območja senzorja dotika.

).

OPOMBA
Ob koncu ali prekinitvi prevažanja posteljo vedno zablokirajte s stopalko za upravljanje koles. Elektromagnetna
zavora i-Drive
ni zasnovana za dolgotrajno zaviranje postelje.
OPOMBA
V nujnih primerih (npr. ob pospeševanju pri vožnji navzdol po podlagi s strmim naklonom) dvojno zaviranje i-Drive
preprečuje pospeševanje in upočasni premikanje postelje. Vendar pa ni nujno, da se bo postelja zaustavila samostojno brez pomoči osebja (z uporabo gumba
OPOMBA

in stopalke za upravljanje koles).

Pri vožnji navzdol lahko aktivno zavirate, tako da za upočasnitev uporabite gumb za nasprotno smer premikanja.

14.5.4 Prosti tek
Motor i-Drive je opremljen s prostim tekom, ki se vklopi po pritisku gumbov za pomikanje naprej (
ali
) ali nazaj (
) (dokler se uporabnik dotika območja senzorja dotika).
Ob spremembi smeri premikanja se prosti tek izklopi in aktivira se zavora. To je funkcija za zmanjšanje nevarnosti pri vožnji po
podlagi z naklonom.

Akumulator
Stanje napolnjenosti akumulatorja:
1.
Kadar indikator utripa, je napolnjenost akumulatorja kritično nizka. (LED-indikator 1)
2.
50 % (LED-indikator 2)
3.
75 % (LED-indikator 3)
4.
100 % – akumulator je napolnjen (LED-indikator 4)
Polnjenje akumulatorja:
►
Napajalni kabel postelje priključite v električno omrežje.
►
Sistem i-Drive se napolni (kadar je akumulator prazen, lahko polnjenje traja do 9 ur).
OPOMBA
Navedene vrednosti napolnjenosti akumulatorja so samo informativne.
Življenjska doba akumulatorja se skrajša, če pustite, da se akumulator popolnoma izprazni.
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1 2 3 4
Slika: Stanje napolnjenosti akumulatorja
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Opozarjanje na napake
Za zaščito sistema je v primeru napake poskrbljeno z zaustavitvijo in zavrtjem pogona ter prikazom ustreznega opozorila. Indikator
napake za trenutek zasveti, indikator akumulatorja pa prikaže stanje napake. Nekatere napake se odpravijo samodejno (npr. pregrevanje pogona). Kadar se pogon ali elektronsko vezje pregreje, se pred blokado pogona sproži kratko zvočno opozorilo.
Napaka

LED-indikator 1

LED-indikator 2

LED-indikator 3

LED-indikator 4

Pogon se je pregrel

Ne sveti

Ne sveti

Ne sveti

Sveti

Elektronsko vezje se je pregrelo

Ne sveti

Ne sveti

Sveti

Ne sveti

Napaka zavore

Ne sveti

Ne sveti

Sveti

Sveti

Dvig kolesa se ni dokončal

Ne sveti

Sveti

Ne sveti

Ne sveti

Notranja sistemska napaka

Ne sveti

Sveti

Ne sveti

Sveti

Predrtje ohišja poljskega tranzistorja

Ne sveti

Sveti

Sveti

Ne sveti

Kontrolno vezje se je pregrelo

Ne sveti

Sveti

Sveti

Sveti

Napaka kontrolnega vezja

Sveti

Ne sveti

Ne sveti

Ne sveti

Gumb za vklop se je zataknil

Sveti

Ne sveti

Ne sveti

Sveti

Gumb za uvlečenje se je zataknil

Sveti

Ne sveti

Sveti

Ne sveti

Pritisk gumba ob vklopu sistema

Sveti

Ne sveti

Sveti

Sveti

Svetlobni indikatorji
Indikator

Pomen

Indikator vklopa
►
Neprekinjeno sveti
►
Utripa

Roka je v stiku s senzorjem dotika; pogonsko kolo je pripravljeno na uporabo.
Roka ni v stiku s senzorjem dotika; sistem i-Drive ni pripravljen na uporabo.

Indikator napake
►
►

Neprekinjeno sveti
Utripa

Sistema i-Drive ni mogoče vklopiti (kolo i-Drive ni spuščeno, stopalka za upravljanje koles je zavrta, postelja je priključena v električno omrežje).
Sistem ne deluje (označeno na indikatorju stanja akumulatorja)
ali:
Toplotna zaščita nadzorne enote i-Drive je vklopljena

Tehnične specifikacije
Parameter

Vrednost

Premer kolesa i-Drive

8,27 palca

Najvišja hitrost hitrega premikanja naprej (ravna tla, z obremenitvijo)

4,43 km/h (± 15 %)

Najvišja hitrost premikanja naprej (ravna tla, z obremenitvijo)

2,16 km/h (± 15 %)

Najvišja hitrost premikanja nazaj (ravna tla, z obremenitvijo)

2,16 km/h (± 15 %)

Največji kot vzpona

6°

Nivo hrupa (ob dvigu kolesa)

65 dB

Električne specifikacije
Parameter

Vrednost

Vhodna napetost, frekvenca

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

Napetost akumulatorja

36 V DC, zmogljivost: 12 Ah

Največja vhodna moč

300 W

Varovalka
230-voltna različica
127-voltna različica
120-voltna različica
110-voltna različica
100-voltna različica

2 × T1,6A L 250V
2 × T3,15A L 250V
2 × T3,15A L 250V
2 × T3,15A L 250V
2 × T3,15A L 250V
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Vzdrževanje sistema i-Drive Power
Redna vzdrževalna dela na sistemu i-Drive Power mora usposobljen servisni tehnik ali pooblaščena servisna služba opraviti najmanj enkrat letno. Za preostalo vzdrževanje glejte poglavje Vzdrževanje.
Servisni tehnik mora preveriti naslednje:
►
Stanje akumulatorja in ga po potrebi zamenjati (najkasneje po treh letih uporabe)
►
Stanje plinske vzmeti in jo po potrebi zamenjati (najkasneje po treh letih uporabe)
►
Stanje kolesa i-Drive Power in ga po potrebi zamenjati
►
Stanje dvižnega mehanizma in ga po potrebi podmazati
►
Stanje kablov in upravljalnih elementov ter jih po potrebi zamenjati
►
Delovanje sistema i-Drive Power

14.6 Oporni ročaj Mobi-Lift® (izbirno)
Oporni ročaj Mobi-Lift® je izbirna možnost. Služi kot oporni ročaj za večjo varnost pacienta pri vstajanju. Mobi-Lift® je oporni ročaj z vgrajenim gumbom za
prilagoditev višine. Pacientu omogoča dvigovanje in spuščanje nosilne plošče
ležišča.

Uporaba opornih ročajev
Prilagoditev opornega ročaja:
►
Ročaj privzdignite proti postelji.
►
Ročaj do konca potisnite v pušo.
Prilagoditev višine nosilne plošče ležišča:
►
►

Na katerem koli upravljalnem elementu pritisnite gumb
Pritisnite gumb, da prilagodite višino postelje.

.

Slika: Oporni ročaj Mobi-Lift
OPOZORILO!
Zaradi zdrsa ali padca ob vstajanju lahko pride do telesnih poškodb!
► Prepričajte se, da so oporni ročaji v celoti vstavljeni v puše.
► Prepričajte se, da med pušo in opornim ročajem ni ujeta posteljnina.

14.7 Funkcija Safestop (izbirno)
Funkcija Safestop preprečuje poškodbe uporabnika postelje zaradi stisnjenja ob znižanju nosilne plošče ležišča.
Kadar se pri spuščanju nosilne plošče ležišča v podvozju pojavi ovira, se premikanje samodejno zaustavi.
Na plošči iBoard Standard se prikaže oznaka SAFE STOP +

in zasliši se piskanje.

14.8 Rentgenska preiskava pljuč (izbirno)
Hrbtni del postelje je lahko narejen iz visokotlačnega laminata in prepušča rentgenske žarke. Postelja je opremljena z držalom za
radiografsko kaseto, ki se nahaja na levi strani pod hrbtnim delom. Ta zasnova omogoča rentgensko slikanje pljuč pacienta, ne da
bi morali pacienta ročno premakniti.
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Obvezni koraki pred preiskavo
►
Pacient se mora nahajati na sredini postelje.
►
Hrbtni del postelje mora biti v najnižjem položaju,
bočni ograji pa dvignjeni.
►
Izvlecite držalo za radiografsko kaseto.
►
Vstavite radiografsko kaseto (velikosti 43 × 35 cm
(16,93 × 13,78 palcev)) v vodoravnem položaju.
►
Držalo skupaj z radiografsko kaseto vstavite nazaj,
tako da se indikator središča kasete nahaja natančno pod
robom nosilne plošče ležišča.
►
Z zobatim mehanizmom popravite položaj držala
za radiografsko kaseto, tako da se zgornji rob radiografske
kasete nahaja točno pod črto med pacientovimi rameni.
Za pravilno smer vstavitve upoštevajte lestvico na nalepki.
Položaj črte med pacientovimi rameni označite s številko na
lestvici. Držalo za radiografsko kaseto nastavite tako, da je
središče ročaja na ustrezni številki na lestvici.
►
Nastavite parametre rentgenskega aparata in izvedite slikanje.
OPOMBA
Ta postopek je primeren predvsem pri
pacientih, ki jih zaradi njihovega nestabilnega ali kritičnega
zdravstvenega stanja (npr. notranjih krvavitev) ni mogoče
premakniti.

Slika: Držalo za radiografsko kaseto

14.9 Sistem Nurse Call (Klic medicinske sestre)
OPOZORILO!
Funkcije sistema Nurse Call (Klic medicinske sestre) so odvisne od lokalnega bolnišničnega informacijskega
sistema!
► Prepričajte se, da je sistem Nurse Call (Klic medicinske sestre) združljiv z lokalnim bolnišničnim informacijskim
sistemom!
POZOR!
Ob pravilni uporabi sistema Nurse Call (Klic medicinske sestre) se poveča varnost pacienta!
► Bolnišnično osebje mora pacientu razložiti, kako se uporablja sistem Nurse Call (Klic medicinske sestre)!
Predvidena uporaba
Sistem Nurse Call (Klic medicinske sestre) je namenjen posredovanju signalov iz postelje bolnišničnemu osebju.
Sistem Nurse Call (Klic medicinske sestre) lahko uporabljajo člani bolnišničnega osebja in pacienti.
Položaj upravljalnih elementov sistema Nurse Call (Klic medicinske sestre)
Gumbi za vklop sistema Nurse Call (Klic medicinske sestre) se nahajajo na notranji in zunanji strani vzglavnih bočnih ograj. Zvočniki in mikrofoni se nahajajo na notranji strani vzglavnih bočnih ograj.
Vklop funkcije Nurse Call (Klic medicinske sestre):
►
Pritisnite gumb za klic medicinske sestre (1).
Pacient lahko govori neposredno v mikrofon (2), ki se nahaja na notranji strani vzglavnih bočnih ograj.
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2

1

1
Slika: Upravljalni element sistema Nurse Call (Klic medicinske sestre) (zunanja stran vzglavne bočne ograje)
1. Gumb za klic medicinske sestre
2. Zvočnik in mikrofon

Slika: Upravljalni element sistema Nurse Call (Klic medicinske
sestre) (notranja stran vzglavne bočne ograje) – različica 1

14.10 USB-priključek
OPOZORILO!
Zaradi nepravilne uporabe lahko pride do telesnih poškodb!
► Prepričajte se, da je dodatna oprema, povezana z USB-priključkom, v popolnem stanju!
Za upoštevanje te zahteve je odgovoren uporabnik postelje.
POZOR!
Zaradi nepravilne uporabe lahko pride do materialne škode!
► V USB-priključek ne priključujte grelnih elementov!
Za upoštevanje te zahteve je odgovoren uporabnik postelje.
USB-priključek na vsaki strani hrbtnega dela je namenjen polnjenju mobilnih
telefonov in tabličnih računalnikov.
OPOMBA

Najvišji tok za ta pripomoček je 2 A.
Slika: USB-priključek na desni strani hrbtnega
dela

14.11 Potisni ročaji (izbirno)
OPOZORILO!
Potisni ročaji niso združljivi s sistemom i-Drive Power!
►
Na postelji, ki je opremljena s sistemom i-Drive Power, ne uporabljajte potisnih ročajev!
POZOR!
Namestitev potisnih ročajev na vzglavno prečko:
►
Potisna ročaja mora v skladu s temi navodili za uporabo namestiti bolnišnični servisni tehnik!
►
Potisna ročaja je mogoče namestiti samo na vzglavno prečko!
►
Postavitev potisnih ročajev prikazuje spodnja slika!
►
Razdalja med posameznim potisnim ročajem in drogom, ki je pravokoten na vzglavno prečko, je 12 mm.
►
Matice vijakov morajo biti obrnjene navznoter!
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Par potisnih ročajev je namenjen prevažanju postelje.
Potisni ročaji niso združljivi z vzglavno končnico.
Potisna ročaja se nahajata na vzglavni prečki.

12 mm
Slika: Razdalja med posameznim potisnim
ročajem in drogom, ki je pravokoten na vzglavno
prečko

Slika: Položaj potisnih ročajev na vzglavni prečki (položaji matic)

Odstranitev potisnih ročajev iz puš:
►
Oba potisna ročaja izvlecite iz pritrjenih puš na
vzglavni prečki.
Namestitev potisnih ročajev v njuni pritrjeni puši:
►
Oba potisna ročaja vstavite v njuni
pritrjeni puši na vzglavni prečki.

Slika: Potisna ročaja na postelji Eleganza 5
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15 Ležišče
Postelje Eleganza 5 so zasnovane za pasivna in aktivna ležišča družbe LINET.
POZOR!
Nezdružljivost s posteljo zaradi neustreznih mer ležišča!
► Preverite največje odobrene mere ležišča (glejte poglavje Tehnični podatki).
Proizvajalec priporoča, da za posteljo Eleganza 5 uporabite enega od naslednjih sistemov ležišč:
PASIVNA LEŽIŠČA
■
■
■

AKTIVNA LEŽIŠČA

CliniCare 10
CliniCare 20
CliniCare 30

■
■

Virtuoso (neintegrirano)
OptiCare (integrirano)

15.1 Pasivno ležišče

1
1

VZNOŽJE

VZGLAVJE

Priporočena pasivna ležišča so opremljena s trakovi (1) za pritrditev ležišča na nosilno ploščo.

1
Slika: Dno pasivnega ležišča

15.1.1 Trakovi s stranskimi zaponkami
Pritrditev ležišča na nosilno ploščo:
►
►
►

Vse tri trakove napeljite skozi ustrezne odprtine v površinah nosilne plošče ležišča.
Vse tri trakove napeljite pod drogovi pod nosilno ploščo ležišča.
Zaklenite vse tri stranske zaponke, tako da sklopite njihove moške in ženske dele.

Odstranitev ležišča z nosilne plošče:
►
►
►

Odpnite vse tri zaponke, tako da jih stisnete z obeh strani ter razklopite njihove moške in ženske dele.
Iz nosilne plošče ležišča izvlecite vse tri trakove.
Ležišče odstranite z nosilne plošče.
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Slika: Pritrditev pasivnega ležišča na nosilno ploščo ležišča postelje Eleganza 5 s trakovi

15.2 Aktivno ležišče (neintegrirano)
OPOZORILO!
Natančno upoštevajte navodila za uporabo združljivega aktivnega ležišča!

POZOR!
Zaradi neustrezne pritrditve aktivnega ležišča na nosilno ploščo lahko pride do materialne škode!
► Preden vse trakove napolnjenega ležišča pritrdite na nosilno ploščo, posteljo nastavite v kardiološki položaj sedenja!
Navodila za namestitev:
►
Odstranite obstoječe ležišče.
►
Pred namestitvijo ležišča na nosilno ploščo preverite njegove mere in usmeritev.
►
Enoto SCU namestite na vznožno končnico postelje ali na tla.

1

1

1

1

1

1

Slika: Dno aktivnega ležišča (neintegrirano)
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15.3 OptiCare (integrirano ležišče)
OPOZORILO!
Natančno upoštevajte navodila za uporabo sistema integriranega nadomestnega ležišča OptiCare!

POZOR!
Zaradi neustrezne pritrditve integriranega ležišča na nosilno ploščo lahko pride do materialne škode!
► Preden vse trakove napolnjenega ležišča pritrdite na nosilno ploščo, posteljo nastavite v kardiološki položaj sedenja!
OPOZORILO!
Ležišča OptiCare so združljiva samo z upravljalnimi enotami sistema, ki jih dobavi proizvajalec!
► Z ležišči OptiCare ne smete uporabljati nobenih drugih upravljalnih enot sistema!
POZOR!
Zaradi nepravilne namestitve enote SCU lahko pride do materialne škode!
► Če ob dobavi enota SCU ni tovarniško nameščena, jo mora namestiti servisni tehnik, ki ga je pooblastila družba
LINET®.

15.3.1 Zaslon ležišča

13

12 11 10
9

14

8

15

1

2

3

5 6 7

4

Slika: Prikaz in tipkovnica razdelka za ležišče (plošča iBoard Standard)
1.
Gumb za način OPT
2.
Gumb minus
3.
Gumb plus
4.
Gumb za nastavitev stopnje udobja
5.
Gumb za utišanje (Pritisnite, če želite izklopiti zvoke enote SCU.)
6.
Gumb za izbiro načina
7.
Gumb za način MCM
8.
Ikona načina MCM – LOW (Nizka nastavitev), HIGH (Visoka nastavitev) ali OFF (Izklopljeno)
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ikona načina z imenom načina
Ikona opozorila za ležišče v položaju za KPO
Ikona opozorila
Ikona ležišča
Indikator stanja
Ikona izklopa zvoka
Ikona ravni tlaka
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16 Dodatki
OPOZORILO!
Zaradi nezdružljivih dodatkov lahko pride do telesnih
poškodb!
► Uporabljajte samo originalne dodatke
proizvajalca.
Proizvajalec ne odgovarja za uporabo
neodobrenih dodatkov.
OPOZORILO!
Zaradi poškodovanih dodatkov lahko pride do telesnih poškodb!
► Uporabljajte samo dodatke, ki niso poškodovani.

Dodatek

Vzglavje

Drog za dvigovanje

a

S trikotnim ročajem

a

Z držalom za infuzijo

a

Stojalo za infuzijo

a

Z držalom za pritrditev

a

S košarico za infuzijsko stekleničko

a

Vznožje

1

4
2

Stranski
deli

3
Slika: Dodatki

Polica za pisanje

a

Polica za monitor

a

Večnamenska polica

a

Nosilec za bergle

a

a

Držalo za ime pacienta

a

a

Vodoravni nosilec za jeklenko s
kisikom

a

Navpični nosilec za jeklenko s
kisikom

a

Z adapterjem

a

Držalo za dihalni sistem

a

Nosilec za urinsko vrečko

a

Blazina za nameščanje

a

a

a

Okvir s tračnim vodilom

a

a

a

Ščitnik Protector

1. Drog za dvigovanje
2. Stojalo za infuzijo
3. Nosilec za jeklenko s kisikom
4. Držalo za dihalni sistem

a

Sistem SafetyMonitor
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16.1 Drog za dvigovanje
Za zagotovitev varne uporabe droga za dvigovanje:
►
Nikoli ne smete preseči največje dovoljene obremenitve, ki znaša 75 kg.
►
Droga za dvigovanje ne smete uporabljati za izvajanje rehabilitacijskih vaj.
►
Da preprečite prevrnitev postelje, drog za dvigovanje ne sme segati čez rob postelje.
►
Plastičen ročaj morate zamenjati vsake 4 leta.
Namestitev droga za dvigovanje:
►
Drog za dvigovanje vstavite v ustrezno pušo adapterja za dodatno opremo na vzglavju
postelje.
►
Prepričajte se, da so varnostni zatiči zaskočeni.
►
Na drog za dvigovanje namestite plastičen ročaj z nastavljivim paščkom.
OPOMBA
Datum izdelave je označen na ročaju. Družba LINET® priporoča,
da plastičen ročaj zamenjate vsake štiri leta.

Slika: Odprtini za namestitev droga za dvigovanje (puši na adapterju za dodatno opremo)

Slika: Drog za dvigovanje

16.2 Stojalo za infuzijo
OPOZORILO!
Zaradi napačnih dodatkov ali neustrezne uporabe lahko pride do telesnih poškodb!
Stojala za infuzijo lahko uporabljate samo v predvidene namene. Vedno preberite navodila za uporabo!
► Infuzijsko črpalko lahko namestite samo na spodnji (širši) teleskopski del stojala za infuzijo nad vzglavno ali vznožno končnico.
► Infuzijske črpalke ne smete nikoli namestiti na zgornji (tanjši) teleskopski del stojala za infuzijo.
► Zagotovite, da infuzijska črpalka ne ovira katerega od premičnih delov postelje (predvsem hrbtnega dela) ali
pacienta. To je treba preveriti med namestitvijo.
► Med namestitvijo sponk črpalke za infuzijo ne zategnite premočno. Če jih preveč zategnete, lahko poškodujete
stojalo za infuzijo.
► Infuzijsko črpalko lahko uporabljate samo, če je stojalo za infuzijo nameščeno v odprtino vodila za dodatno
opremo na vzglavnem delu podnožja postelje.
► Stojala za infuzijo ne smete uporabljati kot pripomoček za potiskanje/krmiljenje med prevažanjem postelje.
POZOR!
Zaradi nezdružljivosti lahko pride do trka z nosilcem za jeklenko s kisikom na posteljni končnici!
► Za preprečitev trka uporabljajte zložljivo stojalo za infuzijo z adapterjem.
Stojala za infuzijo so namenjena zagotavljanju ustrezne podpore za pritrditev infuzijskih črpalk/črpalk na brizgo in za obešanje
vrečk ali stekleničk z infuzijo.
Stojala za infuzijo je mogoče na vzglavju ali vznožju namestiti v odprtine za infuzijo, ki so nameščene na postelji, ali v odprtino vodila za dodatno opremo na vzglavnem delu podnožja postelje.
►
►

Uporabljajte samo stojala za infuzije s kavlji za obešanje infuzijskih vrečk ali košaric za infuzijske raztopine.
Poskrbite, da ne presežete največje varne delovne obremenitve posameznega kavlja stojala za infuzijo, ki znaša 2 kg.
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►
Nosilnost posameznega kavlja: 2 kg.
►
Poskrbite, da ne presežete največje varne delovne obremenitve stojala za infuzijo, ki znaša 20 kg.
►
Za informacije o vrstah stojal za infuzijo glejte ustrezni cenik.

Slika: Odprtini za namestitev stojala za infuzijo (puši na adapterju za dodatno
opremo)

Slika: Stojalo za infuzijo

16.3 Nosilec za jeklenko s kisikom
OPOZORILO!
Zaradi nepravilne uporabe ali neprevidne vožnje se lahko nosilec za jeklenko s kisikom poškoduje!
► Nosilec za jeklenko s kisikom mora biti pravilno nameščen v ustreznem položaju.
► Pred prevažanjem morate nosilec za jeklenko s kisikom (z jeklenko s kisikom ali brez nje) namestiti v varen položaj za prevažanje.
► Pri vožnji ali premikanju postelje, ki je opremljena z nosilcem za jeklenko s kisikom, pazite na ljudi in predmete v
bližini.
► Jeklenke s kisikom pred padcem ali neželenim premikanjem zaščitite z gumijastim trakom.
► Nosilec za jeklenko s kisikom na posteljo namestite v skladu z naslednjimi navodili.
► Prepričajte se, da zaradi nepredvidenega ali napačnega premikanja oz. namestitve ne bo prišlo do poškodbe
ventila jeklenke s kisikom.
Nosilci za jeklenke s kisikom so primerni za prevažanje jeklenk s kisikom s težo do 15 kg in prostornino do 5 litrov.
Vodoravna različica (vzglavje)
►
Nosilec za jeklenko s kisikom namestite na prečni profil na vzglavni končnici.

Slika: Nosilec za jeklenko s kisikom (na vzglavju)
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Navpična različica (z adapterjem)
Na naslednjih slikah so prikazani 4 položaji nosilca za jeklenko s kisikom z adapterjem.
►
►

Nosilec namestite v puše večnamenskega adapterja za dodatno opremo pri vzglavju.
Prepričajte se, da se zaklepni zatič navpičnega nosilca za jeklenko s kisikom zaskoči v pušo.

Slika: Nosilec za jeklenko s kisikom v
adapterju (položaj 1)

Slika: Nosilec za jeklenko s kisikom v
adapterju (položaj 2)

Slika: Nosilec za jeklenko s kisikom v
adapterju (položaj 3)

Slika: Nosilec za jeklenko s kisikom v
adapterju (položaj 4)

16.4 Držalo za dihalni sistem
Držalo za dihalni sistem preprečuje ekstubacijo pacienta, ki je priključen
na ventilator.
►
Za preprečitev ekstubacije med katerim koli posegom vedno uporabljajte držalo za
dihalni sistem družbe LINET®.
Namestitev držala za dihalni sistem:
►
Držalo za dihalni sistem namestite v odprtino na desni ali levi strani okvirja hrbtnega
dela.
►
Držalo za dihalni sistem zategnite s priloženim krilatim vijakom.
►
Dihalno cevko vstavite skozi plastično glavo držala za dihalni sistem.
►
Nosilno ploščo ležišča nagnite za 15° v levo in desno, da preverite, ali je dihalna
cevka ustrezno pritrjena. Pritrditev je ustrezna, če ostane dihalni sistem povezan.
Slika: Držalo za dihalni sistem
D9U001GE5-0127_01
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16.5 Polica za pisanje
Polica za pisanje je namenjena zapisom bolnišničnega
osebja.
Nahaja se znotraj ročajev vznožne končnice (kot je prikazano na sliki).

Slika: Polica za pisanje

16.6 Polica za monitor
Polica za monitor je primerna za prevažanje monitorjev, ki tehtajo do
15 kg.
Namestitev police za monitor:
►
Polico za monitor namestite na vznožno končnico.
►
Monitor pritrdite z varnostnimi pasovi, da preprečite poškodbe med prevažanjem.

Slika: Polica za monitor

16.7 Ščitnik Protector
OPOZORILO!
Ob padcu s postelje se lahko pacient poškoduje!
► Prepričajte se, da je ščitnik Protector varno nameščen.
► Vedno preverite, ali sta bočni ograji ustrezno zaklenjeni v dvignjenem položaju.
► Pred uporabo ščitnika Protector morate oceniti, kakšno je tveganje za padec pacienta.
Ščitnik Protector je pri posteljah Eleganza 5 izbirna možnost. Glavni namen ščitnika Protector je zmanjšati tveganje za padec,
še zlasti pri pacientih z velikim tveganjem (zmedeni, nemirni pacienti). Ščitnik Protector se lahko uporablja s podaljšanimi ali standardnimi posteljami.
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Slika: Namestitev ščitnika Protector

Namestitev
Namestitev ščitnika Protector na posteljo:
►
Zatič ščitnika Protector vstavite v zaščitni obroček na vogalu
ohišja vznožnega dela postelje.
►
Prepričajte se, da je element za pritrditev pričvrščen na
teleskopski profil podaljška postelje.
Odstranitev ščitnika Protector s postelje:
►
Primite zgornji del ščitnika Protector.
►
Ščitnik Protector odstranite iz ohišja.

Slika: Element za pritrditev na teleskopskem profilu podaljška postelje
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16.8 Nosilec za urinsko vrečko
Nosilci za urinsko vrečko so na voljo na obeh straneh
postelje, in sicer na območju hrbtnega dela.

Slika: Položaj nosilca za urinsko vrečko

16.9 Okvir s tračnim vodilom
OPOZORILO!
Zaradi nepravilne uporabe lahko pride do telesnih poškodb!
► Ob nameščanju okvirja s tračnim vodilom se na postelji ne sme nahajati noben pacient!
► Pri nastavljanju položaja postelje pazite, da ne pride do trka med okvirjem s tračnim vodilom in posteljo (vznožno
končnico, hrbtnim delom)!
► Pazite, da ne pride do trka med okvirjem s tračnim vodilom in dodatki!
► Med prevažanjem postelje z nameščenim okvirjem s tračnim vodilom bodite previdni pri prečkanju pragov!
► Prevažanje pacienta na postelji z okvirjem s tračnim vodilom je dovoljeno le v nujnih primerih in z veliko previdnostjo!
► Upoštevajte varno delovno obremenitev postelje, okvirja s tračnim vodilom ter njegovih kavljev in škripcev!
► Kadar okvirja s tračnim vodilom ne potrebujete za zdravljenje, ga odstranite s postelje!
Predvidena uporaba
Okvir s tračnim vodilom je podporna konstrukcija za pritrditev, trakcijo in razbremenitev okončin, hrbtenice in medenice.
Okvir s tračnim vodilom je predviden za uporabo na ortopedskih, kirurških in travmatoloških oddelkih ter v intenzivni enoti.
Namestitev
Okvir s tračnim vodilom se vstavi v odprtine adapterja za dodatno opremo na vzglavju in v odprtine nosilca okvirja s tračnim vodilom
na vznožju.

Slika: Varna delovna obremenitev
kavljev (držalo za infuzijo)

Slika: Varna delovna obremenitev škripca

Slika: Postelja Eleganza 5 z okvirjem s tračnim vodilom (pogled s strani)
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Slika: Postelja Eleganza 5 z okvirjem s tračnim vodilom (pogled od zgoraj)

Slika: Odprtine za vstavitev okvirja s tračnim vodilom (podvozje postelje Eleganza 5)

16.10 Sistem SafetyMonitor
OPOZORILO!
Preden posteljo Eleganza 5 uporabite skupaj s sistemom SafetyMonitor, natančno preberite navodila za uporabo sistema SafetyMonitor!
Predvidena uporaba
SafetyMonitor je sistem za spremljanje stanj postelje Eleganza 5: stanja zavor (zavrta/nezavrta kolesa), stanja bočnih ograj (dvignjeni/spuščeni bočni ograji), višine postelje (postelja je/ni v najnižjem položaju), kota hrbtnega dela (kot nagiba hrbtnega dela je več/
manj kot 30°), prisotnosti pacienta (pacient je v postelji/pacienta ni v postelji) in lokacije postelje (mesto, na katerem se postelja
nahaja). Varna stanja: zavrta postelja, bočni ograji sta dvignjeni in zaklenjeni, postelja je v najnižjem položaju, nagib hrbtnega dela
je nad 30°, pacient se nahaja v postelji. Sistem sproži opozorila (opozorila ob nevarnih stanjih) in alarme (alarm ob odsotnosti
pacienta iz postelje). Opozorila in alarmi se samodejno posredujejo v bolnišnični informacijski sistem ter se prikažejo na zaslonu
nadzorne postaje in na pametnem telefonu/tabličnem računalniku. Informacije se prenašajo prek lokalnega ali brezžičnega omrežja. Alarm (alarm ob vstajanju s postelje) se sproži samo na postelji. Na ta način je lahko zdravstveno osebje pravočasno obveščeno o katerem koli varnostnem tveganju, hkrati pa omogoča ekonomičnejši izkoristek časa.
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Sestavni deli sistema
Sistem SafetyMonitor je sestavljen iz nameščenega strežnika, varne intranetne infrastrukture (brezžično ali lokalno omrežje),
zaslona na nadzorni postaji (osebni/tablični računalnik ali pametni telefon), oddajnika TAG na steni, zavrte postelje Eleganza 5 s
podporo za elektronsko zdravstveno kartoteko in s ploščo iBoard Standard ali iBoard Basic, integracijskim modulom, lokalizacijskim
sprejemnikom, priključkom LAN ter kablom LAN.

Plošča iBoard Standard (razdelek za sistem SafetyMonitor)

17

16

15 14 13

12
11
10
9
8
7
6
5

Slika: Razdelek za sistem SafetyMonitor (plošča iBoard Standard) –
prikaz in tipkovnica
1. Gumb za vklop (zagon)
2. Gumb za izbiro notranjega območja (sistem za zaznavanje
vstajanja s postelje)
3. Gumb za izbiro zunanjega območja (sistem za zaznavanje
vstajanja s postelje)
4. Gumb za nastavitev glasnosti (3 nivoji zvočnega tlaka)
5. Gumb za izklop
6. Gumb za premor
7. Ikona postelje s stanji postelje
8. Indikator stanja sistema SafetyMonitor – ON (Vklopljen),
OFF (Izklopljen) ali PAUSE (Začasno zaustavljen)
9. Časovnik premora (s preostalimi minutami)

1

2
3

1

2

3

4

10. Indikator nastavitve glasnosti (3 nivoji zvočnega tlaka)
11. Sistem za zaznavanje vstajanja s postelje je vklopljen (nadzor
zunanjega območja)
12. Sistem za zaznavanje vstajanja s postelje je izklopljen
13. Sistem za zaznavanje vstajanja s postelje je vklopljen
14. Sistem za zaznavanje vstajanja s postelje je vklopljen (nadzor
notranjega območja)
15. Opozorilna ikona
16. Opis stanja postelje
17. Ikona povezave s strežnikom (samo puščici – povezava je
vzpostavljena; prečrtani puščici – brez povezave)

1. Stanje bočnih ograj (oranžna barva – spuščena bočna ograja)
2. Kot hrbtnega dela (oranžna barva – nagib hrbtnega dela je manjši
od 30°)
3. Višina postelje (oranžna barva – postelja ni v najnižjem položaju)
4. Stanje zavor (oranžna barva – nezavrta kolesa)

4
Slika: Ikona postelje s stanji postelje (oranžna barva – opozorila/nevarna stanja)
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Plošča iBoard Basic (razdelek za sistem SafetyMonitor)

10 9

8 7

11
6

12

5
1

2

3

4

Slika: Razdelek za sistem SafetyMonitor (plošča iBoard Basic) – prikaz in tipkovnica
1. Gumb za vklop (zagon)
2. Gumb za izbiro notranjega območja (sistem za zaznavanje vstajanja s postelje)
3. Gumb za izbiro zunanjega območja (sistem za zaznavanje vstajanja s postelje)
4. Gumb za izklop
5. Gumb za nastavitev glasnosti (3 nivoji zvočnega tlaka)
6. Gumb za premor
7. Sistem za zaznavanje vstajanja s postelje je vklopljen (nadzor notranjega območja)
8. Ikona pacienta (pacient se nahaja v postelji)
9. Indikator nastavitve glasnosti (3 nivoji zvočnega tlaka)
10. Ikona povezave s strežnikom (samo puščici – povezava je vzpostavljena; prečrtani puščici – brez povezave)
11. Ikona postelje s stanji postelje
12. Indikator stanja sistema SafetyMonitor – ON (Vklopljen), OFF (Izklopljen) ali PAUSE (Začasno zaustavljen)

1

2

3

1. Stanje bočnih ograj (oranžna barva – spuščena bočna ograja)
2. Kot hrbtnega dela (oranžna barva – nagib hrbtnega dela je manjši od 30°)
3. Višina postelje (oranžna barva – postelja ni v najnižjem položaju)
4. Stanje zavor (oranžna barva – nezavrta kolesa)

4
Slika: Ikona postelje s stanji postelje
(oranžna barva – opozorila/nevarna
stanja)
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17 Čiščenje/razkuževanje
OPOZORILO!
Zaradi nenadzorovanega premikanja lahko pride do telesnih poškodb!
► Kadar čistite med podvozjem in nosilno ploščo ležišča, vedno onemogočite gumbe za nastavitev položaja.
POZOR!
Zaradi neustreznega čiščenja/razkuževanja lahko pride do materialne škode!
► Ne uporabljajte strojnega pranja.
► Ne uporabljajte tlačnih oz. parnih čistilnikov.
► Upoštevajte navodila in odmerke, ki jih priporoča proizvajalec.
► Razkužila lahko izbirajo in uporabljajo samo usposobljeni strokovnjaki za higieno.
► Preverite, ali so uporabljena čistila in razkužila združljiva z materiali, ki sestavljajo ta izdelek! Za več
informacij glejte naslednjo tabelo.
SESTAVNI DELI POSTELJE, KI SO PRIMERNI ZA
ČIŠČENJE

MATERIALI (POVRŠINE NAVEDENIH SESTAVNIH DELOV POSTELJE)

Delov, ki niso navedeni v tem stolpcu, ne smete
čistiti!

Pristojen uporabnik mora preveriti, ali so uporabljena čistila in
razkužila združljiva z navedenimi materiali!

Vzglavna in vznožna posteljna končnica

Polipropilen (PP)

Vzglavne in vznožne bočne ograje

Polipropilen (PP)

Površine nosilne plošče ležišča (hrbtni del)

Polipropilen (PP)

Različice z držalom za radiografsko
kaseto: visokotlačni laminat (HPL)

Površine nosilne plošče ležišča (stegenski in golenski del) Polipropilen (PP)
Sedalni del

Lakirano jeklo

Kolesa

Poliuretan (PUR) + polipropilen (PP)

Stopalke za upravljanje koles

Poliamid (PA6) + lakirano jeklo

Ogrodje nosilne plošče ležišča

Lakirano jeklo

Stebri

Oksidirana aluminijasta zlitina

Pokrov podvozja

Akrilonitril butadien stiren (ABS)

Kotniki

Polipropilen (PP)

Kotni odbijači

Polipropilen (PP)

Tipkovnice (upravljalna plošča za negovalca, ročni upravl- Polietilen tereftalat (PET)
jalnik, upravljalni elementi, vgrajeni v bočne ograje)
Ročice za KPO

Lakirano jeklo

Oznake

Polietilen tereftalat (PET)

Vodilo za dodatno opremo

Polioksimetilen (POM) + lakirano jeklo

Aktuatorji

Poliamid (PA6) + aluminij (Al)

Okrašeni elementi (vzglavna in vznožna končnica ter
vzglavne in vznožne bočne ograje)

Akrilonitril butadien stiren (ABS)

Oporni ročaji Mobi-Lift®

Poliamid (PA66) + lakirano jeklo

Nožni upravljalni elementi

Akrilonitril butadien stiren (ABS) + guma + lakirano jeklo

Za varno in nežno čiščenje:
►
Ne uporabljajte nobenih močnih kislin ali baz (idealno območje pH je 6–8).
►
Uporabljajte samo čistila, ki so primerna za čiščenje medicinske opreme.
►
Ne uporabljajte abrazivnih praškov, jeklene volne ali drugih materialov in čistil, ki lahko poškodujejo sistem nadomestnega
ležišča.
►
Nikoli ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo jedke ali kavstične sestavine.
►
Nikoli ne uporabljajte čistil, ki povzročajo nalaganje kalcijevega karbonata.
►
Nikoli ne uporabljajte čistil s topili, ki bi lahko vplivala na strukturo in enovitost plastičnih delov (benzen, toluen, aceton
itd.).
►
Previdno očistite električne sestavne dele in jih pustite, da se povsem posušijo.
►
Enote SCU ne potapljajte v vodo ali čistite s paro.
►
Upoštevajte področne smernice za preprečevanje okužb.
►
Vsa uporabljena čistilna sredstva mora odobriti:
■
Ustanova, v kateri se sistem nadomestnega ležišča uporablja.
■
Agencija za varstvo okolja v državi, v kateri se sistem nadomestnega ležišča uporablja.
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17.1 Čiščenje (Eleganza 5)
Priprava na čiščenje:
►
Nosilno ploščo ležišča namestite v najvišji položaj.
►
Hrbtni in stegenski del postelje namestite tako, da lahko dostopate do njunega hrbtišča.
►
Z upravljalno ploščo za negovalca onemogočite funkcijske gumbe na upravljalnih elementih.
►
Z upravljalno ploščo za negovalca onemogočite nožne upravljalne elemente.
►
Posteljo odklopite iz električnega omrežja.
►
Posteljo premaknite na mesto za čiščenje.
►
Na postelji zaklenite zavore.

17.1.1 Vsakodnevno čiščenje
Očistite naslednje dele postelje:
■
Vse upravljalne elemente za nastavitev položaja postelje
■
Vse ročaje
□
Ročico za sprostitev za KPO
■
Vzglavno in vznožno posteljno končnico
■
Bočne ograje (v najvišjem položaju)
■
Prosto dostopne površine ležišča
■
Oporni ročaj Mobi-Lift®
■
Vodila za dodatno opremo

17.1.2 Čiščenje pred novim pacientom
Očistite naslednje dele postelje:
■
Vse upravljalne elemente za nastavitev položaja postelje
■
Vse ročaje
■
Ročico za sprostitev za KPO
■
Vzglavno in vznožno posteljno končnico
■
Bočne ograje (v najvišjem položaju)
■
Prosto dostopne površine ležišča
■
Oporni ročaj Mobi-Lift®
■
Vodila za dodatno opremo
■
Vse plastične površine nosilne plošče ležišča
■
Plastične pokrove podvozja
■
Teleskopske stebre
■
Vse strani ležišča
■
Prosto dostopne kovinske dele nosilne plošče ležišča
■
Kabelske kanale
■
Pušo droga za dvigovanje
■
Pušo stojala za infuzijo
■
Kotnike
■
Kolesa
■
Zavore

17.1.3 Temeljito čiščenje in razkuževanje
Očistite naslednje dele postelje:
■
Vse upravljalne elemente za nastavitev položaja postelje
■
Vse ročaje
■
Ročico za sprostitev za KPO
■
Vzglavno in vznožno posteljno končnico
■
Bočne ograje (v najvišjem položaju)
■
Prosto dostopne površine ležišča
■
Oporni ročaj Mobi-Lift®
■
Vodila za dodatno opremo
■
Vse plastične površine nosilne plošče ležišča
■
Plastične pokrove podvozja
■
Teleskopske stebre
■
Vse strani ležišča
■
Prosto dostopne kovinske dele nosilne plošče ležišča
■
Kabelske kanale
■
Pušo droga za dvigovanje
■
Pušo stojala za infuzijo
■
Kotnike
■
Kolesa
D9U001GE5-0127_01
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■
■

Zavore
Notranje dele (dostopni ob odstranitvi pokrovov plošče ležišča)

18 Odpravljanje težav
NEVARNOST!
Smrtna nevarnost zaradi električnega udara!
► Ob okvari lahko električni motor, napajalno enoto in druge električne dele popravlja samo usposobljeno osebje.
► Odpiranje zaščitnih pokrovov električnega motorja in napajalne enote je prepovedano.

Napaka/okvara
Sprememba položaja z gumbi za
nastavitev položaja ni
mogoča

Prilagoditev višine/nagiba nosilne
plošče ležišča ne deluje

Spuščanje hrbtnega dela iz pokončnega položaja ni mogoče

Vzrok
Gumb za vklop ni bil pritisnjen

Rešitev
Pritisnite gumb za vklop.

Funkcija je onemogočena na upravljalni plošči za Omogočite onemogočeno funkcijo.
negovalca
Aktuatorji nimajo napajanja
Aktuatorji ne delujejo
Akumulator ne deluje

Preverite povezavo z električnim omrežjem.
Obvestite servisno službo proizvajalca.

Vtič napajalnega kabla ni vstavljen pravilno

Vtič napajalnega kabla pravilno vstavite
v električno omrežje.

Okvarjen vir napajanja

Obvestite servisno službo proizvajalca.

Upravljalni element ne deluje

Obvestite servisno službo proizvajalca.

Na pokrovu podvozja se nahaja predmet

Odstranite oviro.

Funkcija je onemogočena na upravljalni plošči za Omogočite onemogočeno funkcijo.
negovalca
Aktuatorji nimajo napajanja
Aktuatorji ne delujejo
Akumulator ne deluje

Preverite povezavo z električnim omrežjem.
Obvestite servisno službo proizvajalca.

Vtič napajalnega kabla ni vstavljen pravilno

Vtič napajalnega kabla pravilno vstavite
v električno omrežje.

Okvarjen vir napajanja.

Obvestite servisno službo proizvajalca.

Upravljalni element ne deluje.

Obvestite servisno službo proizvajalca.

Pod hrbtnim delom ali v pogonskem mehanizmu
se nahaja ovira.

Odstranite oviro

Ročica za sprostitev za KPO ne deluje

Obvestite servisno službo proizvajalca.

Mehanizem za sprostitev bočne ograje je oviran

Odstranite oviro.

Sprememba položaja bočnih ograj
ni mogoča

Mehanizem za sprostitev bočne ograje ne deluje. Obvestite servisno službo proizvajalca.

Okvara zavor

Mehanska blokada zavor

Odstranite oviro.

Okvara zavornega mehanizma

Obvestite servisno službo proizvajalca
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19 Vzdrževanje
OPOZORILO!
Pri popravilu postelje se lahko poškodujete!
► Pred namestitvijo, pripravo za uporabo, vzdrževanjem in pred odstranjevanjem postelje se prepričajte, da je
postelja odklopljena iz električnega omrežja.
► Pred namestitvijo, pripravo za uporabo, vzdrževanjem in odstranjevanjem postelje se prepričajte, da so kolesa
zaklenjena.
OPOZORILO!
Zaradi okvare postelje lahko pride do telesnih poškodb!
► Pokvarjeno posteljo dajte nemudoma v popravilo.
► Če postelje ni mogoče popraviti, je ne smete uporabljati.
POZOR!
Zaradi neustreznega vzdrževanja lahko pride do materialne škode!
► Vzdrževanje lahko izvaja samo servisna služba proizvajalca ali pooblaščeni član servisnega osebje, ki ga je potrdil proizvajalec.
► Če postelje ni mogoče popraviti, je ne smete uporabljati.
Družba LINET® priporoča, da oznako s podatki o vzdrževanju pritrdite na posteljo.

19.1 Redno vzdrževanje
►
Premične dele redno pregledujte in preverjajte, ali so obrabljeni.
►
Izvajajte redne vizualne preglede izdelka (po potrebi skupaj z dobavnico).
►
Kadar kateri od sestavnih delov izdelka manjka, pri servisni službi proizvajalca naročite dodatne originalne nadomestne
dele.
►
Pri servisni službi proizvajalca naročite originalne nadomestne dele za vse poškodovane dele izdelka.
►
Preverite, ali akumulator deluje pravilno. Za preverjanje signalizacije indikatorja stanja akumulatorja v skladu z navodili za
uporabo posteljo odklopite iz električnega omrežja.
►
Če akumulator ne deluje pravilno, ga dajte zamenjati.
►
Redno preverjajte, ali vsi dodatki delujejo pravilno.
►
Pokvarjene dodatke takoj zamenjajte.

19.2 Nadomestni deli
Serijska nalepka se nahaja na ogrodju nosilne plošče ležišča. Serijska nalepka vsebuje informacije za reklamacije in naročanje
nadomestnih delov.
Informacije o nadomestnih delih so na voljo na naslednjih mestih:
■
Servisna služba proizvajalca
■
Prodajna služba proizvajalca

19.3 Varnostni tehnični pregledi
OPOZORILO!
Zaradi neustreznih varnostnih tehničnih pregledov lahko pride do telesnih poškodb!
► Varnostne tehnične preglede lahko izvaja samo servisna služba proizvajalca in pooblaščeno servisno osebje, ki
ga je potrdil proizvajalec.
► Varnostne tehnične preglede je treba zabeležiti v dnevnik servisiranja in vzdrževalnih del.
Varnostni tehnični pregled bolniške postelje je treba opraviti najmanj enkrat vsakih 12 mesecev.
Postopek izvedbe varnostnega tehničnega pregleda je predpisan v standardu EN 62353:2014.
OPOMBA
Za popravilo medicinske električne opreme, ki jo je proizvajalec določil kot popravljivo, bo proizvajalec servisnemu osebju na željo priskrbel servisno dokumentacijo (sheme električne napeljave, sezname sestavnih delov, opise, navodila za
umerjanje itd.).
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20 Odstranjevanje
20.1 Varovanje okolja
Družba LINET® se zaveda pomembnosti varovanja okolja za prihodnje generacije. Naš sistem za okoljsko ravnanje je v skladu z
mednarodno priznanim standardom ISO 14001. Upoštevanje tega standarda se preverja vsako leto z zunanjo revizijo, ki jo opravi
pristojno podjetje. Na osnovi Direktive 2002/96/ES (Direktiva OEEO – za odpadno elektronsko in električno opremo) je družba
LINET, s. r. o. uvrščena na seznam proizvajalcev električne in elektronske opreme (Seznam výrobců elektrozařízení) češkega
ministrstva za okolje (Ministerstvo životního prostředí).
Materiali v tem izdelku ne škodujejo okolju. Izdelki družbe LINET® izpolnjujejo veljavne zahteve nacionalne in evropske zakonodaje
na področju uredb RoHS in REACH, torej ne vsebujejo nobenih prepovedanih snovi v prevelikih količinah.
Noben leseni del ni izdelan iz tropskega lesa (npr. mahagonija, palisandra, ebenovine, tikovine itd.) ali iz lesa iz področja Amazonke
ali podobnega območja deževnih gozdov. Glasnost izdelka (raven zvočnega tlaka) izpolnjuje zahteve predpisov za zaščito javnega
zdravja pred neželenimi učinki hrupa in vibracij v zaščitenih notranjih prostorih stavb (po standardu IEC 60601-2-52). Uporabljena
embalaža izpolnjuje zahteve češkega zakona o embalaži (Zákon o obalech).
Za odstranitev embalaže po namestitvi izdelka se obrnite na prodajnega zastopnika ali proizvajalčevo službo za pomoč strankam
ter se pozanimajte o možnosti brezplačnega vračila embalaže prek pristojnega podjetja (več informacij je na voljo na naslovu:
www.linet.cz).

20.2 Odstranjevanje
Glavni cilj obveznosti, ki izhajajo iz evropske direktive 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (na Češkem urejeno
z Zakonom o odpadkih št. 185/2001, kot je bil spremenjen, in z uredbo ministrstva za okolje št. 352/2005, kot je bila spremenjena), je povečati ponovno uporabo ter predelavo materiala in električne ter elektronske opreme v zahtevanem obsegu, s čimer se
izognemo proizvodnji odpadkov in morebitnim škodljivim vplivom nevarnih snovi, ki jih vsebuje električna in elektronska oprema, na
okolje in zdravje ljudi. Elektronska in električna oprema družbe LINET® z vgrajeno baterijo ali akumulatorjem je zasnovana tako, da
lahko rabljene baterije ali akumulatorje varno odstranijo usposobljeni servisni tehniki družbe LINET®. Vrsta baterije je označena na
akumulatorju oz. na vgrajeni bateriji.

20.2.1 V Evropi
Odstranitev električne in elektronske opreme:
►
►

Električno in elektronsko opremo je prepovedano odlagati med gospodinjske odpadke.
To opremo morate odložiti na določenih zbirnih mestih ali mestih za vračilo.

Odstranitev ostale opreme:
►
►

Opremo je prepovedano odlagati med gospodinjske odpadke.
To opremo morate odložiti na določenih zbirnih mestih ali mestih za vračilo.

Družba LINET® pri zbiranju odpadkov sodeluje s podjetjem REMA System (glejte: www.remasystem.cz/sberna-mista/).
Z odlaganjem električne in elektronske opreme na mestih za vračilo sodelujete pri recikliranju in zmanjšate porabo primarnih virov
surovin, hkrati pa svoje okolje zaščitite pred posledicami nestrokovnega odstranjevanja.

20.2.2 Izven Evrope
►
►
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Izdelek in njegove sestavne dele zavrzite v skladu s področnimi zakoni in predpisi!
Za odlaganje najemite potrjeno družbo za odstranjevanje odpadkov!
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21 Garancija
Družba LINET® prevzema odgovornost samo za varnost in zanesljivost izdelkov, ki so redno servisirani, vzdrževani in se jih uporablja v skladu z varnostnimi smernicami.
Ob hudi napaki, ki je ni mogoče popraviti med vzdrževanjem:
►
Posteljo umaknite iz uporabe.
Ta izdelek ima 24-mesečno garancijo, ki prične veljati z dnevom nakupa. Garancija vključuje vse okvare in napake, ki so povezane
z materialom ali izdelavo. Garancija ne vključuje okvar ali napak, ki so posledica napačne uporabe ali zunanjih vplivov. Popravilo
upravičenih zahtev je v garancijskem obdobju brezplačno. Za garancijske storitve potrebujete potrdilo o nakupu, skupaj z datumom
nakupa. Veljajo standardni pogoji in določila.

22 Standardi in predpisi
Uporabljeni standardi so navedeni v izjavi o skladnosti.
Proizvajalec izvaja potrjen sistem vodenja kakovosti, ki je v skladu z naslednjimi standardi:
■
ISO 9001
■
ISO 14001
■
ISO 13485
■
MDSAP (Enotni program revizije na področju medicinskih pripomočkov)
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