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1 Symbole i definicje
1.1 Informacje ostrzegawcze
1.1.1 Rodzaje informacji ostrzegawczych
Informacje ostrzegawcze rozróżnia się ze względu na rodzaj niebezpieczeństwa i są one oznaczone za pomocą następujących słów kluczowych:
►  PRZESTROGA informuje o ryzyku uszkodzenia mienia.
►  OSTRZEŻENIE informuje o ryzyku wystąpienia obrażeń ciała.
►  NIEBEZPIECZEŃSTWO informuje o ryzyku wystąpienia śmiertelnych obrażeń ciała.

1.1.2 Struktura informacji ostrzegawczych
HASŁA OSTRZEGAWCZE!
Rodzaj i źródło zagrożenia!
► Środki pozwalające uniknąć niebezpieczeństwa.

1.2 Instrukcje
Struktura instrukcji:
► Polecenie wykonania czynności.
W razie potrzeby omówienie skutków wykonania czynności.

1.3 Listy
Struktura list wypunktowanych:
■ Lista poziomu 1
□ Lista poziomu 2
● Lista poziomu 3

1.4 Symbole na opakowaniu
PRODUKT DELIKATNY, OBCHODZIĆ SIĘ OSTROŻNIE

TĄ STRONĄ DO GÓRY
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PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM MIEJSCU (CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ)

SYMBOL RECYKLINGU PAPIERU

NIE PRZECHOWYWAĆ PRODUKTÓW USTAWIONYCH JEDEN NA DRUGIM

NIE UŻYWAĆ TU WÓZKA DO TRANSPORTU RĘCZNEGO

PRZESYŁKA ZA GRANICĘ: OGRANICZENIE DOTYCZĄCE LICZBY PRODUKTÓW
USTAWIANYCH JEDEN NA DRUGIM (3 OPAKOWANIA W PRZYPADKU TRANSPORTU)

PRZESYŁKA ZA GRANICĘ: OGRANICZENIE DOTYCZĄCE LICZBY PRODUKTÓW
USTAWIANYCH JEDEN NA DRUGIM (5 OPAKOWAŃ W PRZYPADKU PRZECHOWYWANIA)

1.5 Symbole i oznakowanie umieszczone na łóżku
ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI

PRZYCISK URUCHAMIANIA (NACISNĄĆ, ABY WŁĄCZYĆ ELEMENT STERUJĄCY)

PRZYCISK STOP (NACISNĄĆ, ABY ZATRZYMAĆ REGULACJĘ POZYCJI ŁÓŻKA)

PRODUCENT

DATA PRODUKCJI

NUMER KATALOGOWY (TYP PRODUKTU W ZALEŻNOŚCI OD KONFIGURACJI)

D9U001GE5-0128_01
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BEZPIECZNE OBCIĄŻENIE ROBOCZE

OPIS FIZYCZNY OSOBY DOROSŁEJ
(OZNACZENIE ŁÓŻKA MEDYCZNEGO DLA DOROSŁYCH)

UŻYWAĆ MATERACA ZALECANEGO PRZEZ PRODUCENTA

NIE UMIESZCZAĆ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW W OBRĘBIE PODWOZIA

LIMIT OBCIĄŻENIA SEGMENTU ŁYDKOWEGO

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZYGNIECENIA LUB PRZYTRZAŚNIĘCIA DŁONI

GNIAZDO DO PODŁĄCZANIA PRZEWODU DO WYRÓWNYWANIA POTENCJAŁÓW

DŹWIGNIA DO RKO

OGÓLNY ZNAK OSTRZEGAWCZY

PRZESTROGA

CZĘŚCI MAJĄCE KONTAKT Z CIAŁEM PACJENTA TYPU B

ZABEZPIECZENIE TERMICZNE TRANSFORMATORA

ZABEZPIECZAJĄCY TRANSFORMATOR SEPARACYJNY (OGÓLNY)
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TYLKO DO UŻYTKU W POMIESZCZENIACH

MAKSYMALNA MASA CIAŁA PACJENTA

MASA ŁÓŻKA

OZNACZENIE CE ŁÓŻKA Eleganza 5 Z WAGĄ

OZNACZENIE CE SYSTEMU MATERACA OptiCare I ŁÓŻKA ELEGANZA 5 BEZ WAGI

SYMBOL DOTYCZĄCY DYREKTYWY W SPRAWIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (RECYKLING JAKO ODPADY ELEKTRONICZNE,
NIE USUWAĆ WRAZ Z ODPADAMI KOMUNALNYMI)

SYMBOL DOTYCZĄCY RECYKLINGU

NIE ZANIECZYSZCZAĆ ŚRODOWISKA

NIE OTWIERAĆ

NUMER SERYJNY

NUMER PARTII (AKCESORIA)

D9U001GE5-0128_01
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ELEMENT ZAWIERAJĄCY LIT — NIE USUWAĆ WRAZ Z ODPADAMI KOMUNALNYMI
(Jeśli łóżko Eleganza 5 wyposażono w moduł integracyjny (system SafetyMonitor), będzie
ono korzystać
z baterii litowej).

WYRÓB MEDYCZNY (zgodny z przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych)
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1.6 Tabliczki znamionowe z indywidualnym numerem wyrobu
Pokazane poniżej tabliczki znamionowe służą wyłącznie do objaśnienia widocznych na nich oznakowań i obszarów.

1.6.1 Tabliczka znamionowa łóżka Eleganza 5 z wagą
1

2

5

4

6

7

3

8

9

10

9

10

Rys. Tabliczka znamionowa z indywidualnym numerem wyrobu (łóżko Eleganza 5 z wagą)

1.6.2 Tabliczka znamionowa łóżka Eleganza 5 bez wagi
2

1

4

5

6

7

3

8

Rys. Tabliczka znamionowa z indywidualnym numerem wyrobu (łóżko Eleganza 5 bez wagi)

1

Adres producenta

2

Data produkcji (rok-miesiąc-dzień)

3

Identyfikator wyrobu/globalny numer jednostki handlowej

4

Jednowymiarowy kod kreskowy GS1-128 (numer seryjny)

5

Symbole

6

Numer konfiguracji

7

Dane elektryczne

8

Numer seryjny

9

Identyfikator produktu

10

Dwuwymiarowy kod kreskowy (GS1 DataMatrix) — identyfikator wyrobu + identyfikator produktu = indywidualny identyfikator wyrobu

D9U001GE5-0128_01
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1

4
2
Rys. Tabliczka akcesorium

1

Adres producenta

2

Data produkcji (rok-miesiąc-dzień)

3

Identyfikator wyrobu/globalny numer jednostki handlowej

4

Jednowymiarowy kod kreskowy GS1-128 (numer seryjny)

8

Numer seryjny

9

Identyfikator produktu

10

Dwuwymiarowy kod kreskowy (GS1 DataMatrix) — identyfikator wyrobu + identyfikator produktu = indywidualny identyfikator wyrobu

Skróty dotyczące wagi
Max (Wartość
maksymalna)

maksymalne obciążenie wagi

Min (Wartość
minimalna)

minimalne obciążenie wagi

e

odstęp odczytu pomiaru wagi

T

tara

Rys. Tabliczka wagi (WS17)
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1.7 Sygnalizacja dźwiękowa
DŹWIĘK
DŹWIĘK CIĄGŁY

ZNACZENIE
przegrzanie
zbyt wysokie natężenie prądu akumulatora
przeciążenie wagi (tylko w wersji z wagą)
przeciążenie siłownika

KRÓTKI SYGNAŁ DŹWIĘKOWY I DŹWIĘK CIĄGŁY

sygnał dotyczący barierki bocznej (w przypadku przechyłu
bocznego i obniżenia barierki bocznej wezgłowia lub szczytu
dolnego łóżka)

POWTARZAJĄCY SIĘ KRÓTKI SYGNAŁ DŹWIĘKOWY:
dźwięk trwający 0,6 s/cisza trwająca 2,6 s

błąd przycisku STOP (wszystkie przyciski STOP są wyłączone)

MELODIA: 3 krótkie sygnały dźwiękowe, przerwa, 2 krótkie
sygnały dźwiękowe, dłuższa przerwa, 3 krótkie sygnały
dźwiękowe, przerwa, 2 krótkie sygnały dźwiękowe

alarm dotyczący wstania z łóżka (tylko w wersji z wagą)

KRÓTKI SYGNAŁ DŹWIĘKOWY trwający 0,3 s

potwierdzenie
zatrzymanie lub zablokowanie funkcji
przechył boczny pod kątem 15°
przejście z pozycji pochylenia (przechył boczny, pozycja Trendelenburga, pozycja anty-Trendelenburga) do pozycji poziomej

4 KRÓTKIE SYGNAŁY DŹWIĘKOWE trwające 0,3 s

odłączenie od zasilania sieciowego
regulacja pozycji z zasilaniem akumulatorowym

KRÓTKI SYGNAŁ DŹWIĘKOWY trwający 0,5 s

uruchomienie lub zamknięcie trybu serwisowego
błąd klawiatury (zablokowanie regulacji pozycji)

KRÓTKI SYGNAŁ DŹWIĘKOWY trwający 3 s

błąd systemu

KRÓTKI SYGNAŁ DŹWIĘKOWY trwający 5 s

odłączenie jednostki sterującej systemem (tylko w przypadku
stosowania wbudowanego materaca)
odłączenie modułu wagi (tylko w wersji z wagą)

POWTARZAJĄCY SIĘ w ciągu 3 minut KRÓTKI SYGNAŁ
DŹWIĘKOWY: dźwięk trwający 1,1 s/cisza trwająca 1,1 s

sygnał dotyczący hamulca (tylko w wersji z sygnałem dotyczącym hamulca)

1.8 Sygnalizacja wizualna
1.8.1 OŚWIETLENIE NOCNE
Wyposażenie łóżka w oświetlenie pomaga personelowi pielęgniarskiemu oraz pacjentowi w orientacji w otoczeniu. Po włączeniu
łóżka stosowane jest oświetlenie o niższym natężeniu. Gdy stosowane jest zasilanie akumulatorowe, oświetlenie nocne jest wyłączone.
Dostępne są trzy ustawienia dotyczące oświetlenia:
1. Oświetlenie o niższym natężeniu
2. Oświetlenie o maksymalnym natężeniu
3. Wyłączenie oświetlenia
Po naciśnięciu dowolnego przycisku:
► 	
Przez 10 minut włączone będzie oświetlenie o maksymalnym natężeniu.
Po upływie 10 minut natężenie oświetlenia zostanie zmniejszone.
Po odłączeniu łóżka od zasilania sieciowego oświetlenie włącza się na kilka sekund.
Wyłączanie oświetlenia łóżka:
► 	
Odłączyć łóżko od zasilania sieciowego.
Po odłączeniu łóżka od zasilania sieciowego oświetlenie włącza się na kilka sekund.

D9U001GE5-0128_01
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1.8.2 Wskaźnik LED zasilania sieciowego (panel standardowy iBoard Standard,
panel sterowania operatora)
WSKAŹNIK LED ZASILANIA SIECIOWEGO

ZNACZENIE

podświetlenie

podłączenie do zasilania sieciowego

miganie: podświetlenie przez 0,6 s/brak podświetlenia
przez 0,6 s

błąd klawiatury (miganie odwrotnie niż w przypadku wskaźnika
LED włączenia blokady)
błąd (pierwsza usterka)

miganie: podświetlenie przez 0,1 s/brak podświetlenia
przez 0,1 s

tryb serwisowy

brak podświetlenia

odłączenie od zasilania sieciowego
błąd przełączania transformatora

1.9.1 Wskaźnik stanu akumulatora (panel standardowy iBoard Standard, panel
sterowania operatora)
WSKAŹNIK STANU AKUMULATORA

ZNACZENIE

podświetlenie

odłączenie lub uszkodzenie akumulatora

miganie: podświetlenie przez 1,6 s/brak podświetlenia
przez 0,2 s

całkowite rozładowanie akumulatora

miganie: podświetlenie przez 0,1 s/brak podświetlenia
przez 0,1 s

rozładowanie akumulatora

miganie: podświetlenie przez 0,2 s/brak podświetlenia
przez 1,6 s

ładowanie akumulatora

brak podświetlenia

naładowanie akumulatora

1.9.2 Wskaźnik LED włączenia blokady (panel sterowania operatora)
SYGNALIZACJA
WIZUALNA
WSKAŹNIK LED WŁĄCZENIA BLOKADY

podświetlenie

miganie:
podświetlenie przez 0,6 s/brak podświetlenia
przez 0,6 s

brak podświetlenia

Wskaźnik LED włączenia blokady segmentu udowego, segmentu łydkowego
i przedłużenia leża

blokada

błąd blokady

błąd klawiatury

zablokowanie
ruchu

odblokowanie

Wskaźnik LED włączenia blokady oparcia

blokada

błąd blokady

błąd klawiatury

zablokowanie
ruchu

odblokowanie

Wskaźnik LED włączenia blokady regulacji wysokości łóżka, przechyłu bocznego
i ustawiania w pozycji Trendelenburga
lub anty-Trendelenburga

blokada

błąd blokady

błąd klawiatury

zablokowanie
ruchu

odblokowanie

Wskaźnik LED włączenia blokady przełącznika nożnego

blokada

błąd blokady

błąd klawiatury

zablokowanie
ruchu

odblokowanie

1.9 Definicje
Podstawowa konfiguracja
łóżka

Konfiguracja modelu z cennika, bez materaca.

Masa łóżka

Wartość tego parametru zależy od konfiguracji produktu, akcesoriów lub modyfikacji wykonywanych na żądanie klienta.
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Prześwit podwozia

Odległość od podłogi do najniższego punktu podwozia między kółkami samonastawnymi;
umożliwia korzystanie z akcesoriów, gdy łóżko w pozycji standardowej ma załączone hamulce.

Cykl pracy

Cykl pracy silnika: czas aktywności/czas braku aktywności.

Mechanizm Ergoframe

Ergoframe to kinematyczny mechanizm regulacji leża materaca, którego zadaniem jest eliminowanie nacisku na jamę brzuszną i miednicę pacjenta oraz oddziaływania sił tarcia na plecy i
kończyny dolne pacjenta.

Maksymalna masa ciała
pacjenta

Maksymalna masa ciała pacjenta zależy od środowiska stosowania wyrobu zgodnie z wymogami normy IEC 60601-2-52. W środowiskach stosowania typu 1 (intensywna terapia/opieka w
stanach krytycznych) i 2 (opieka w stanach ostrych) należy zmniejszyć bezpieczne obciążenie
robocze o 65 kg. W środowiskach stosowania typu 3 (opieka długoterminowa) i 5 (opieka ambulatoryjna) należy zmniejszyć bezpieczne obciążenie robocze o 35 kg.

Bezpieczne obciążenie
robocze

Maksymalne dopuszczalne obciążenie łóżka (pacjent, materac, akcesoria i obciążenie tych
akcesoriów).

Wysokość barierki bocznej

Wysokość górnej poprzeczki lub krawędzi barierek bocznych (ale nie umieszczonych na barierce bocznej elementów sterujących w ich najwyższej pozycji) względem powierzchni, na której
ułożony jest pacjent.

Standardowa pozycja łóżka

- Odległość powierzchni, na której ułożony jest pacjent, od podłogi wynosi 400 mm.
- Poziome ustawienie leża materaca, w tym jego poszczególnych części (pozycja pozioma —
kąt 0°).
- Zablokowanie barierek bocznych w górnej pozycji.
- Wbudowane przedłużenie ustawione w pozycji podstawowej.

Dorosły

Pacjent o wzroście co najmniej 146 cm, masie ciała nie mniejszej niż 40 kg i wskaźniku masy
ciała (BMI) nie mniejszym niż 17 (zgodnie z wymogami normy IEC 60601-2-52).

1.10 Skróty
AC (~)

Prąd przemienny (ang. alternating current)

CE

Oznaczenie zgodności z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej (ang. European Conformity)

RKO

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

dB

Jednostka natężenia dźwięku (decybel)

DC (

)

Prąd stały (ang. direct current)

CUC

Numer konfiguracji

EMC

Kompatybilność elektromagnetyczna (ang. electromagnetic compatibility)

FET

Tranzystor polowy (ang. field-effect transistor)

HF

Wysoka częstotliwość (ang. high frequency)

HPL

Laminat wysokociśnieniowy (ang. high pressure laminate)

OIT

Oddział intensywnej terapii

INT.

Cykl pracy

IP

Stopień ochrony przed wnikaniem substancji (ang. ingress protection)

IV

Wlew dożylny, kroplówka (ang. intravenous infusion)

LED

Dioda elektroluminescencyjna (ang. light emitting diode)

ME

Medyczne urządzenia elektryczne (ang. medical electrical equipment)

WŁ.

Włączenie

WYŁ.

Wyłączenie

ppm

liczba części na milion, część milionowa, gdzie 1000 części na milion = 0,1% (ang. parts per million)

REF

Numer katalogowy (typ produktu w zależności od konfiguracji) (ang. reference number)

SCU

Jednostka sterująca systemem (materac wbudowany) (ang. system control unit)

SN

Numer seryjny (ang. serial number)

SWL

Bezpieczne obciążenie robocze (ang. safe working load)

UDI

Indywidualny numer identyfikacyjny (wyrobu medycznego) (ang. Unique Device Identification)

USB

Uniwersalna magistrala szeregowa (ang. Universal Serial Bus)

WEEE

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (ang. Waste Electrical and
Electronic Equipment)

D9U001GE5-0128_01
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2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE!
W przypadku braku nadzoru nad pacjentem łóżko Eleganza 5 należy ustawić w najniższej pozycji, aby zapobiec ryzyku wystąpienia obrażeń ciała ze względu na upadek pacjenta!
OSTRZEŻENIE!
W celu zmniejszenia ryzyka przypadkowego ześlizgnięcia lub zsunięcia się pacjenta z materaca barierki boczne łóżka Eleganza 5 należy ustawiać w pozycji uniesionej!
OSTRZEŻENIE!
Korzystanie z niezgodnych barierek bocznych i materaców może grozić zaklinowaniem się pacjenta!

OSTRZEŻENIE!
Nieprawidłowe obchodzenie się z przewodem zasilania, w tym np. zginanie go, przycinanie lub dopuszczanie
do jego mechanicznego uszkodzenia, może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa!
OSTRZEŻENIE!
Podczas prowadzenia w obrębie łóżka Eleganza 5 przewodów należących do innego wyposażenia należy dopilnować, aby nie doszło do ich przygniecenia między częściami składowymi łóżka Eleganza 5!
OSTRZEŻENIE!
Nie należy korzystać z łóżka Eleganza 5 w połączeniu z dźwigami ani podnośnikami łóżka!

OSTRZEŻENIE!
Łóżko to jest przeznaczone dla pacjentów dorosłych.
►Należy postępować zgodnie z instrukcjami z rozdziału „Przeznaczenie”.
OSTRZEŻENIE!
Korzystanie z niezgodnych materaców może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE!
Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, wyrób ten należy podłączać wyłącznie do sieci elektrycznej z uziemieniem.
OSTRZEŻENIE!
Nie zezwala się na modyfikowanie niniejszego wyrobu.

OSTRZEŻENIE!
Nie wolno modyfikować niniejszego wyrobu bez zezwolenia producenta.

OSTRZEŻENIE!
W przypadku wykonania modyfikacji należy przeprowadzić stosowne kontrole i testy, aby zapewnić nieprzerwane bezpieczne użytkowanie niniejszego wyrobu.
OSTRZEŻENIE!
Do medycznego systemu elektrycznego nie wolno podłączać dodatkowej listwy zasilającej/trójnika ani przedłużacza.

14
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OSTRZEŻENIE!
Podczas niektórych badań lub zabiegów może występować znaczne ryzyko wzajemnych zakłóceń działających medycznych urządzeń elektrycznych.
OSTRZEŻENIE!
W przypadku istnienia przeciwwskazań oceny poszczególnych przypadków musi dokonać specjalista!

OSTRZEŻENIE!
Niektórych pozycji łóżka nie należy stosować przy konkretnych schorzeniach/stanach chorobowych. W przypadku urazów rdzenia kręgowego nie wolno stosować pozycji Fowlera! Pozycji Trendelenburga nie wolno
stosować w razie podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego!
OSTRZEŻENIE!
Długość łóżka musi być proporcjonalna do wzrostu pacjenta!
Ryzyko zaklinowania lub przytrzaśnięcia ze względu na nieprawidłowe dobranie leża materaca do gabarytów
pacjenta!
OSTRZEŻENIE!
Wszystkie poważne zdarzenia mające miejsce w związku z użytkowaniem niniejszego wyrobu należy zgłaszać
producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym przebywa użytkownik i/lub pacjent!
OSTRZEŻENIE!
Bezpieczniki i zasilacze może wymieniać (z użyciem odpowiednich narzędzi) wyłącznie pracownik dysponujący
stosownym upoważnieniem i przeszkoleniem!
OSTRZEŻENIE!
Niniejszy wyrób medyczny nie jest przeznaczony do użytkowania w środowisku wzbogaconym w tlen!

OSTRZEŻENIE!
Niniejszy wyrób medyczny nie jest przeznaczony do użytkowania w obecności łatwopalnych substancji!

OSTRZEŻENIE!
Niniejszy wyrób medyczny nie jest przenośnym medycznym urządzeniem elektrycznym!

OSTRZEŻENIE!
Podczas regulacji pozycji łóżka nie wolno przekraczać dozwolonego cyklu pracy (działanie przez 2 minuty,
brak działania przez 18 minut)!
OSTRZEŻENIE!
Pacjent może korzystać z niektórych elementów sterujących łóżka wyłącznie wówczas, jeśli personel szpitala
zadecyduje, że pozwala na to jego stan fizyczny i umysłowy, i przeszkoli pacjenta zgodnie z instrukcją obsługi!
OSTRZEŻENIE!
Personel szpitalny może korzystać z mechanizmu ważenia (wagi) pacjentów wyłącznie po odbyciu przeszkolenia zgodnie z instrukcją obsługi!

D9U001GE5-0128_01
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►           Należy postępować ściśle według instrukcji.
►
Z łóżka należy korzystać wyłącznie wówczas, gdy jest w doskonałym stanie technicznym.
►
W razie potrzeby działanie funkcji łóżka należy sprawdzać codziennie lub po każdej zmianie w trybie pracy zmianowej
personelu.
►
Należy dopilnować, aby przed rozpoczęciem korzystania z produktu wszyscy jego użytkownicy zapoznali się ze zrozumieniem z niniejszą instrukcją obsługi.
►
Łóżko należy podłączać wyłącznie do odpowiedniego źródła zasilania sieciowego.
►
Łóżko powinien obsługiwać wyłącznie wykwalifikowany personel przeszkolony zgodnie z instrukcją obsługi.
►
Jeśli pozwala na to stan zdrowia pacjenta, należy go poinformować o sposobie obsługi łóżka i zaznajomić z wszystkimi
obowiązującymi instrukcjami bezpieczeństwa.
►
Łóżko można przesuwać wyłącznie po równej, twardej podłodze.
►
W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek części należy zwrócić się do działu serwisu producenta o ich wymianę na oryginalne części zamienne.
►
Łóżko powinien obsługiwać wykwalifikowany personel przeszkolony w zakresie korzystania z łóżka zgodnie z instrukcją
obsługi dostarczoną przez producenta, osobę upoważnioną przez producenta, upoważnionego przedstawiciela bądź osobę upoważnioną przez upoważnionego przedstawiciela.
►
Czynności z zakresu konserwacji i montażu może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel przeszkolony przez
producenta.
►
Jeśli leże materaca będzie musiało być maksymalnie lub nadmiernie obciążone (np. podczas RKO), należy je ustawić w
najniższej pozycji.
►
Należy dopilnować tego, aby w danym momencie w łóżku leżała tylko jedna osoba dorosła.
►
Należy zachowywać szczególną ostrożność podczas korzystania z ruchomych części łóżka, aby zapobiec ryzyku wystąpienia obrażeń ciała lub przygniecenia.
►
Jeśli stosuje się wysięgniki z uchwytem dla pacjenta albo stojaki na kroplówki, należy dopilnować, aby nie doszło do uszkodzenia jakichkolwiek elementów podczas przemieszczania lub regulacji pozycji łóżka.
►
Jeśli w łóżku leży pacjent, kółka samonastawne muszą mieć załączone hamulce.
►
Gdy pacjent nie jest poddawany leczeniu przez personel medyczny, leże materaca powinno być ustawione w najniższej
pozycji. Ma to na celu zapobiegnięcie upadkowi pacjenta lub wystąpieniu u niego obrażeń ciała.
►
Barierki boczne może obsługiwać wyłącznie personel medyczny.
►
Z łóżka nie wolno korzystać w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.
►
Zgodnie z oceną fizycznego i umysłowego stanu pacjenta należy włączyć lub wyłączyć obsługę funkcji paneli sterowania
dla pacjenta za pomocą panelu sterowania operatora. Upewnić się, że obsługa funkcji została faktycznie wyłączona.
►
Nie wolno dotykać wtyczki przewodu zasilania mokrymi dłońmi.
►
Produkt można odłączać od zasilania sieciowego, ciągnąc wyłącznie za jego wtyczkę.
►
Podczas odłączania wtyczki należy zawsze trzymać za wtyczkę, a nie za przewód.
►
Przewód zasilania należy prowadzić tak, aby nie uległ zagięciu ani zapętleniu; należy go chronić przed uszkodzeniami
mechanicznymi.   
►
Nieprawidłowe obchodzenie się z przewodem zasilania może skutkować ryzykiem porażenia prądem elektrycznym, wystąpienia innych poważnych obrażeń ciała lub uszkodzeniem systemu zastępującego materac.
►
Nie wolno przekraczać podanych parametrów cyklu pracy silnika.
►
W celu wymiany bezpieczników lub przewodów należy skontaktować się z działem serwisu upoważnionym przez producenta.
►
Aby zapobiec awariom, należy korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów i materaców producenta.
►
Nie wolno przekraczać podanej wartości bezpiecznego obciążenia roboczego.
►
Jeśli stan pacjenta wskazuje na możliwość jego zaklinowania się, leże materaca należy ustawić w pozycji poziomej, gdy
łóżko pozostaje bez nadzoru.
►
Na czas transportu należy dostosować wysokość łóżka, co ułatwi pokonywanie ewentualnych przeszkód.
►
Nie wolno przekraczać wartości maksymalnego obciążenia przedłużenia leża materaca, która wynosi 80 kg (176,37 funta).
►
Nie wolno przekraczać dopuszczalnej wartości masy ciała pacjenta (patrz część „Parametry mechaniczne”).
►
Nie wolno wieszać żadnych przedmiotów na jakimkolwiek przewodzie.
►
Z systemu zastępującego materac nie wolno korzystać w pobliżu kaloryferów ani innych źródeł ciepła.
►
Należy tak rozmieszczać akcesoria łóżka i innego typu wyposażenie, aby nie doszło do przypadkowego włączenia przycisków ani elementów sterujących, co mogłoby skutkować niezamierzoną regulacją pozycji łóżka.
►
Nie wolno korzystać z łóżka, jeśli odłączono od niego poszczególne części (np. części leża materaca), chyba że ich odłączenie jest dozwolone.
►
Akcesoriów ani pilota nie wolno umieszczać w miejscu, w którym znajdują się klawiatury barierek bocznych.
►
Po każdej sytuacji awaryjnej należy sprawdzić, czy nie doszło do przypadkowego naciśnięcia jakiegokolwiek elementu
sterującego (z barierek bocznych, pilota czy panelu sterowania operatora) przez akcesoria łóżka lub materac.
►
Mechanizm ważenia należy kalibrować w regularnych odstępach czasu i zgodnie z wymaganiami metrologicznymi obowiązującymi w danym kraju. Wszystkie testy i procedury atestowania musi wykonywać wykwalifikowany personel. Odpowiedzialność
za zapewnienie wykonywania testów mechanizmu ważenia z wymaganą częstotliwością i zgodnie ze wskazaną procedurą ponosi
pracownik służby zdrowia.
►
Aby uniknąć niezamierzonej aktywacji ruchomych części podczas każdego korzystania z łóżka, należy zawsze sprawdzić,
czy nie doszło do naciśnięcia jakiegokolwiek elementu sterującego przez osoby albo materac czy inne przedmioty.
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3 Przeznaczenie
Łóżko to jest przeznaczone do stosowania podczas hospitalizacji pacjenta na oddziałach intensywnej terapii i opieki nad
pacjentami w stanach ostrych, na których wymagane jest:
►
Dostosowywanie pozycji łóżka na potrzeby wykonywania zabiegów profilaktycznych, prowadzenia rutynowej opieki
pielęgniarskiej, leczenia, uruchamiania pacjenta, prowadzenia fizjoterapii, wykonywania badań, a także umożliwiania pacjentowi
snu i wypoczynku. Pozycje te — wraz z ich możliwymi skutkami i korzyściami klinicznymi — wyszczególniono i opisano w ocenie
klinicznej niniejszego wyrobu.
►
Zapewnianie bezpiecznego środowiska opieki nad pacjentem w czasie wykonywania u niego wszystkich stosownych
zabiegów. Szczególne wymagania w zakresie zapewniania bezpieczeństwa pacjentowi są przedmiotem oceny klinicznej, w tym
oceny stosunku korzyści do ryzyka. Informacje na temat poszczególnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa można znaleźć w
dokumentacji dotyczącej zarządzania ryzykiem.
►
Transport pacjenta leżącego na łóżku poza salę chorych.
►
Umożliwianie personelowi zapewniającemu opiekę chorym wykonywania rutynowych i specjalistycznych czynności w
ramach hospitalizacji pacjenta.
►
Wykonywanie pomocniczego, orientacyjnego pomiaru masy ciała pacjenta niesłużącego bezpośrednio do celów diagnostycznych. Pomaga on w ocenie ogólnego stanu pacjenta i stosowaniu wymaganego żywienia oraz leczenia (dotyczy to wyłącznie
łóżek w wersji z wbudowaną wagą).

3.1 Użytkownicy produktu
►
Pacjenci dorośli (masa ciała >= 40 kg, wzrost >= 146 cm, wskaźnik masy ciała >= 17) hospitalizowani na oddziałach intensywnej terapii i opieki nad pacjentami w stanach ostrych (środowisko stosowania typu 1 i 2 zgodnie z wymogami normy IEC 606012-52)
►
Personel zapewniający opiekę (pielęgniarki, lekarze, technicy, personel zapewniający transport, personel sprzątający)

3.2 Przeciwwskazania
►
Niniejszy wyrób medyczny nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.
►
Niektórych pozycji nie należy stosować przy konkretnych schorzeniach/stanach chorobowych (np. pozycja Fowlera w
przypadku urazów rdzenia kręgowego czy pozycja Trendelenburga w razie podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego). W przypadku istnienia przeciwwskazań oceny poszczególnych przypadków musi dokonać specjalista/personel pielęgniarski.

3.3 Operatorzy
►
Personel zapewniający opiekę
►
Pacjent (możliwość zezwolenia na korzystanie z niektórych funkcji wyrobu po ocenie stanu pacjenta przez personel zapewniający opiekę)

D9U001GE5-0128_01
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4 Opis produktu
1

2

3

4

16

5

15

6
7

14

13

12

11 10

9

8

Rys. Widok łóżka (Eleganza 5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Odłączany szczyt dolny łóżka
Dzielona barierka boczna — barierka boczna szczytu dolnego łóżka z panelem sterowania dla pacjenta
Dzielona barierka boczna — wezgłowiowa barierka boczna z panelem sterowania dla pacjenta
Odłączane wezgłowie
Panel standardowy iBoard Standard (lub opcjonalnie panel podstawowy iBoard Basic)
Dźwignia do RKO służąca do obniżania oparcia
Adapter akcesoriów
Przełącznik nożny do sterowania przechyłem bocznym
Dźwignia zwalniania barierki bocznej
Przełącznik nożny do regulacji wysokości łóżka
Czteroczęściowe leże materaca z mechanizmem Ergoframe® (znajdującym się pod materacem)
Dźwignia do sterowania kółkami samonastawnymi
Uchwyt Mobi-Lift®
Kółko samonastawne
Blokada bezpieczeństwa szczytu dolnego łóżka
Zderzak narożny

5 Dane techniczne
Wszystkie dane techniczne są danymi znamionowymi, których dotyczą stosowne tolerancje konstrukcyjne i produkcyjne.
OSTRZEŻENIE!
Jeśli łóżko Eleganza 5 będzie stosowane z wbudowanym systemem materaca OptiCare należy przestrzegać
parametrów mechanicznych i elektrycznych niepowodujących uszkodzenia tego typu systemu!

18
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5.1 Wykaz części mających kontakt z ciałem pacjenta (typu B)
Wszystkie części łóżka (i akcesoria), których pacjent może dosięgnąć, są częściami mającymi kontakt z ciałem pacjenta typu B.
■
■
■
■
■

Rama, segmenty i wszystkie ruchome części leża materaca
Wezgłowie i szczyt dolny łóżka
Barierki boczne
Uchwyty Mobi-Lift
Pilot

5.2 Waga (tylko wersja z wagą)
Dokładność wyświetlanych odczytów wagi:
■
0,5 kg (1,1 funta)
■
Waga klasy III

5.3 Parametry mechaniczne (Eleganza 5)
Parametr

Wartość

Wymiary zewnętrzne łóżka w pozycji standardowej (długość × szerokość)

219 × 100 cm

Wysokość barierki bocznej nad leżem materaca

14,2 cm (wartość minimalna), 45 cm
(wartość maksymalna)

Wymiary wezgłowiowej barierki bocznej (długość × wysokość)

51,1 × 46,8 cm

Wymiary barierki bocznej szczytu dolnego łóżka (długość × wysokość)

100,2 × 43,1 cm

Przedłużenie leża

0–22 cm

Wymiary materaca (długość × szerokość)

208 × 90 cm

Maksymalna wysokość materaca

23 cm

Prześwit w pozycji standardowej

14,2 cm (z piątym kółkiem samonastawnym — 11,3 cm)

Średnica kółka samonastawnego

15 cm

Minimalna/maksymalna wysokość leża materaca nad podłogą (bez materaca)

43,5–81,5 cm

Mechanizm Ergoframe (oparcie/segment udowy)

7,4 cm/4 cm

Maksymalny kąt nachylenia oparcia

65°

Maksymalny kąt nachylenia segmentu udowego

30°

Maksymalny kąt nachylenia segmentu łydkowego

30°

Kąt między segmentem łydkowym a udowym

120°

Regulacja przechyłu bocznego

+15°/-15°

Pozycja Trendelenburga/anty-Trendelenburga (kąt)

+14°/-14°

Masa łóżka (bez materaca i zależnie od konfiguracji)

210–248 kg

Bezpieczne obciążenie robocze

250 kg

Bezpieczne obciążenie robocze wysięgnika z uchwytem dla pacjenta

75 kg

Maksymalna masa ciała pacjenta

185 kg

Środowisko stosowania zgodnie z normą IEC 60601-2-52

1i2

5.4 Warunki środowiskowe (łóżko Eleganza 5)
Warunki użytkowania
Temperatura otoczenia

Od 10 do 40°C

Wilgotność względna

Od 30 do 75%

Ciśnienie atmosferyczne

Od 795 do 1060 hPa

Warunki podczas przechowywania i transportu
Temperatura otoczenia

Od -20 do 50°C

Wilgotność względna

Od 20 do 90%

Ciśnienie atmosferyczne

Od 795 do 1060 hPa

D9U001GE5-0128_01
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5.5 Dane elektryczne (łóżko Eleganza 5)
Napięcie wejściowe, częstotliwość

230 V (prąd przemienny), 50/60 Hz
127 V (prąd przemienny), 50/60 Hz
120 V (prąd przemienny), 50/60 Hz
110 V (prąd przemienny), 50/60 Hz
100 V (prąd przemienny), 50/60 Hz

Maksymalna moc wejściowa

370 V (prąd przemienny)

Stopień ochrony przed wnikaniem substancji (norma
EN 60529)

IP X4

Klasa ochrony

Klasa I

Cykl pracy silnika elektrycznego

działanie przez 2 minuty/brak działania przez 18 minut

Akumulator

2 akumulatory ołowiowe, 12 V/1,2 Ah; bezpiecznik 15A

Bezpiecznik
Wersja 230 V
Wersja 127 V
Wersja 120 V
Wersja 110 V
Wersja 100 V

2 bezpieczniki T2.0A L, 250 V
2 bezpieczniki T4.0A L, 250 V
2 bezpieczniki T4.0A L, 250 V
2 bezpieczniki T4.0A L, 250 V
2 bezpieczniki T4.0A L, 250 V

UWAGA Na żądanie klienta firma LINET® może wraz z łóżkiem dostarczyć informacje dotyczące parametrów elektrycznych zgodnych z wymogami lokalnych norm (niestandardowe napięcie, inne wtyczki przewodów zasilania itp.).

5.6 Kompatybilność elektromagnetyczna
Łóżko to jest przeznaczone do stosowania we wszystkich pomieszczeniach szpitalnych z wyjątkiem położonych w pobliżu
sal z działającymi narzędziami chirurgicznymi wykorzystującymi wysokie częstotliwości i ekranowanych przed promieniowaniem o częstotliwościach radiowych pracowni obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, w których występuje
wysoki poziom zakłóceń elektromagnetycznych.
Nie ustalono dotychczas parametrów działania zasadniczego niniejszego łóżka.
OSTRZEŻENIE!
Należy unikać ustawiania niniejszego wyrobu w pobliżu innego wyposażenia i na nim, ponieważ mogłoby to
skutkować jego nieprawidłowym działaniem. Jeśli takie ustawienie jest konieczne, należy monitorować niniejszy wyrób i pozostałe wyposażenie,
aby upewnić się, że działa prawidłowo.
Lista stosowanych przewodów:
►
Przewód zasilania, długość do 6 m
►
Przewód panelu sterowania operatora, długość do 3 m
►
Przewód pilota, długość do 3 m
OSTRZEŻENIE!
Stosowanie akcesoriów, konwerterów lub przewodów innych niż wskazane i dostarczone przez producenta
niniejszego łóżka może spowodować wzrost emisji promieniowania elektromagnetycznego lub zmniejszenie
odporności niniejszego wyrobu na promieniowanie elektromagnetyczne, a w konsekwencji doprowadzić do
jego nieprawidłowego działania.
OSTRZEŻENIE!
Przenośna aparatura nadawczo-odbiorcza wykorzystująca częstotliwości radiowe (w tym urządzenia takie jak
przewody antenowe i anteny zewnętrzne) powinna być stosowana w odległości nie mniejszej względem żadnej
z części łóżka Eleganza 5, łącznie z przewodami wyszczególnionymi przez producenta, niż 30 cm (12 cali).
W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia jakości działania łóżka.
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno stosować nadmiernego obciążenia łóżka (bezpieczne obciążenie robocze) ani przekraczać parametrów cyklu pracy (INT. — praca przerywana) i należy przestrzegać instrukcji z rozdziału 19, „Konserwacja”,
w celu zapewnienia podstawowej ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi przez cały oczekiwany
okres użytkowania łóżka.
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5.6.1 Deklaracja producenta dotycząca emisji promieniowania elektromagnetycznego
Test emisji

Zgodność

Emisje promieniowania o częstotliwościach radiowych
CISPR 11

Grupa 1

Emisje promieniowania o częstotliwościach radiowych
CISPR 11

Klasa B

Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2

Klasa A

Zmiany napięcia, wahania napięcia i migotanie światła
IEC 61000-3-3

Spełnia wymagania

5.6.2 Deklaracja producenta dotycząca podatności na promieniowanie elektromagnetyczne
Testy odporności

Poziom podatności

Wyładowania elektrostatyczne
IEC 61000-4-2

±8 kV w przypadku wyładowania stykowego
±15 kV w przypadku wyładowania stykowego

Promieniowane pola o częstotliwości radiowej
IEC 61000-4-3

3 V/m
Od 80 MHz do 2,7 GHz
80% modulacji amplitudy (AM) przy 1 kHz

Pola występujące w pobliżu bezprzewodowych urządzeń do
komunikacji radiowej
IEC 61000-4-3

Patrz Tabela 1

Serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych
IEC 61000-4-4

±2 kV w przypadku linii zasilającej
Częstotliwość powtarzania: 100 kHz

Udar
IEC 61000-4-5

±1 kV linia-linia
±2 kV linia-uziemienie

Przewodzone pola o częstotliwości radiowej
IEC 61000-4-6

3 V (od 0,15 MHz do 80 MHz)
6 V w pasmach ISM z zakresu od 0,15 MHz do 80 MHz
80% modulacji amplitudy (AM) przy 1 kHz

Pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m

Zapady napięcia i krótkie przerwy w obrębie wejściowych linii
zasilania
IEC 61000-4-11

0% UT; 0,5 cyklu
Przy 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° i 315°
0% UT — 1 cykl i 70% UT — 25/30 cykli
Jedna faza: przy 0°
0% UT — 250/300 cykli

D9U001GE5-0128_01
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Tabela 1 — ODPORNOŚĆ na oddziaływanie bezprzewodowych urządzeń do komunikacji radiowej
Częstotliwość testu
(MHz)

Pasmo (MHz)

Usługa

Modulacja

Poziom testu odporności (V/m)

385

380–390

TETRA 400

Modulacja impulsów
18 Hz

27

450

430–470

GMRS 460, FRS 460

Modulacja częstotliwości (FM) z odchyleniem
±5 kHz, fala sinusoidalna 1 kHz

28

710
745
780

704–787

Pasmo LTE 13, 17

Modulacja impulsów
217 Hz

9

810
870
930

800–960

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

Modulacja impulsów
18 Hz

28

1720
1845
1970

1700–1990

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

Modulacja impulsów
217 Hz

28

2450

2400–2570

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

Modulacja impulsów
217 Hz

28

5240
5500
5785

5100–5800

WLAN 802.11 a/n

Modulacja impulsów
217 Hz

9

UWAGA Nie są stosowane żadne odstępstwa od wymogów wydania 4. normy IEC 60601-1-2.
UWAGA Nie są znane żadne inne środki umożliwiające zapewnienie podstawowego bezpieczeństwa w warunkach kompatybilności
elektromagnetycznej.
UWAGA Łóżka wyposażone w moduł integracyjny spełniają wymogi standardu IEEE 802.11 b/g/n (2400,0–2483,5 MHz, modulacja
DSSS (IEEE 802.11 b), OFDM (IEEE 802.11 g/n), pasmo 20 MHz, EIRP = 0,34 W).

6 Warunki użytkowania i przechowywania
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ryzyko śmiertelnych obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym!
Wymagania dotyczące zapewniania ochrony łóżka klasy I przed porażeniem prądem elektrycznym:
► Zasilanie sieciowe musi mieć uziemienie.
► W celu uziemienia należy korzystać wyłącznie z gniazd klasy szpitalnej lub gniazd przeznaczonych do stosowania wyłącznie w placówkach szpitalnych.
Łóżko Eleganza 5 i system materaca OptiCare są przeznaczone do użytku w pomieszczeniach medycznych. Instalacja elektryczna
musi więc spełniać wymogi lokalnych norm dotyczących parametrów instalacji elektrycznych.
►
W wyjątkowych przypadkach (tj. w razie uderzenia piorunów lub trzęsienia ziemi) należy odłączyć łóżko od zasilania sieciowego.
Z łóżka Eleganza 5 i systemu materaca OptiCare nie wolno korzystać w pomieszczeniach, w których stosuje się gazy
łatwopalne (nie dotyczy to butli z tlenem).
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7 Dostarczane elementy i wersje łóżek
7.1 Dostawa
►
Po odbiorze należy sprawdzić, czy dostarczono wszystkie elementy wyszczególnione na potwierdzeniu dostawy.
►
Należy niezwłocznie powiadomić przewoźnika i dostawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub szkodach na piśmie lub
wskazać je w potwierdzeniu dostawy.

7.2 Dostarczane elementy
■
■

Łóżko medyczne Eleganza 5
Instrukcja obsługi

7.3 Wersje łóżka Eleganza 5

s = wyposażenie standardowe
o = wyposażenie opcjonalne

Dostępne konfiguracje wyposażenia łóżka:
■
Wbudowany materac
□
Łóżko z materacem OptiCare (cały zestaw) (o)
□
Łóżko z możliwością stosowania systemu materaca OptiCare, bez materaca i bez jednostki sterującej systemem (o)
□
Łóżko z możliwością stosowania systemu materaca OptiCare, bez materaca, z jednostką sterującą systemem (o)
■
Waga
□
bez wagi (bez systemu monitorowania wstania z łóżka) (o)
□
z wagą (z systemem monitorowania wstania z łóżka lub systemem SafetyMonitor) (s)
■
Kółka samonastawne
□
pojedyncze kółka samonastawne Tente Integral 150 mm (5,9 cala) (s)
□
podwójne kółka samonastawne Tente Integral 150 mm (5,9 cala) (o)
□
pojedyncze kółka samonastawne Tente Integral 150 mm (5,9 cala) i piąte kółko samonastawne (o)
□
podwójne kółka samonastawne Tente Integral 150 mm (5,9 cala) i piąte kółko samonastawne (o)
□
pojedyncze kółka samonastawne Tente Integral 150 mm (5,9 cala) i wsuwane piąte kółko samonastawne (o)
□
podwójne kółka samonastawne Tente Integral 150 mm (5,9 cala) i wsuwane piąte kółko samonastawne (o)
□
pojedyncze kółka samonastawne Tente Integral 150 mm (5,9 cala) i mechanizm i-Drive Power® (o)
□
podwójne kółka samonastawne Tente Integral 150 mm (5,9 cala) i mechanizm i-Drive Power® (o)
■
Elementy sterujące
□
Panel standardowy iBoard Standard na obu wezgłowiowych barierkach bocznych (s)
□
Panel podstawowy iBoard Basic na obu wezgłowiowych barierkach bocznych (o)
□
panel sterowania operatora (s)
□
pilot z podświetlanymi przyciskami i adapterem ułatwiającym podłączanie (złącze typu Plug and Play) (o)
□
Przełącznik nożny do sterowania przechyłem bocznym (s)
□
Przełącznik nożny do regulacji wysokości (o)
□
Panele sterowania dla pacjenta wbudowane w barierki boczne szczytu dolnego łóżka (s)
□
Panele sterowania dla pacjenta wbudowane w wezgłowiowe barierki boczne (o)
■
Para uchwytów Mobi-Lift® (o)
■
Hamulec i-Brake® (o)
■
Uchwyt kasety RTG (0)
■
Możliwość przesyłu danych do systemu EMR (o)
■
System przywołania pielęgniarki (o)
■
Mechanizm Safestop (o)
■
Gniazdo USB (o)
UWAGA Rodzaj osłony podwozia (jednoczęściowa lub dzielona osłona podwozia) zależy od konfiguracji.
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8 Oddawanie produktu do użytku
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko wystąpienia obrażeń ciała podczas obsługi łóżka!
► Przed oddaniem łóżka do użytku, po zaprzestaniu jego użytkowania i przed wykonaniem jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy odłączyć je od zasilania sieciowego.
► Przed oddaniem łóżka do użytku, po zaprzestaniu jego użytkowania i przed wykonaniem jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych należy zablokować jego kółka samonastawne.
PRZESTROGA!
Ryzyko uszkodzenia mienia wskutek nieprawidłowego oddania produktu do użytku!
► Produkt może oddawać do użytku wyłącznie personel producenckiego działu obsługi klienta lub przeszkolony
personel szpitala.
UWAGA W celu zapewnienia bezpiecznego i łatwego montażu łóżka firma LINET® zaleca, by odpowiednie czynności wykonywało
dwóch techników.
Procedura montażu łóżka:
►
Rozpakować łóżko.
►
Sprawdzić, czy dostarczono wszystkie elementy (patrz część „Dostarczane elementy i wersje łóżek”).
►
Zdjąć folię izolacyjną z modułu sterowania zasilaniem (patrz część „Aktywacja akumulatora”).
►
Zamontować wyposażenie i akcesoria.
►
Jeśli łóżko dostarczono z odłączonym wezgłowiem i szczytem dolnym, zamontować je (patrz część „Wezgłowie i szczyt
dolny łóżka”).
►
Ustawiać łóżko wyłącznie na odpowiednim rodzaju podłogi (patrz część „Transport”).
►
Upewnić się, że podczas regulacji pozycji łóżka przewód zasilania nie ulegnie przytrzaśnięciu ani rozciągnięciu.
►
Sprawdzić, czy wtyczka została podłączona prawidłowo.
►
Nie pozostawiać na podłodze żadnych leżących luzem przedłużaczy ani listew zasilających.
►
Sprawdzić dostępność i poprawność działania wszystkich wymaganych mechanicznych i elektrycznych układów zabezpieczających.
►
Łóżko nie jest wyposażone w wyłącznik zasilania, tj. zasilanie sieciowe można odłączyć wyłącznie poprzez odłączenie
przewodu zasilania. Zapewnić łatwy dostęp do przewodu zasilania.
►
Odłączaną wtyczkę przewodu zasilania mogą wymieniać i konserwować wyłącznie wykwalifikowani i przeszkoleni technicy serwisu upoważnieni przez producenta.
PRZESTROGA!
Ryzyko uszkodzenia mienia wskutek różnicy temperatur!
► W przypadku znacznej różnicy temperatur między łóżkiem a miejscem jego stosowania
(po transporcie/przechowywaniu) nie należy podłączać łóżka do zasilania przez 24 godziny w celu zapewnienia wyrównania się temperatur.

8.1 Aktywacja akumulatora
Umiejscowienie modułu sterowania

Rys. Umiejscowienie folii izolacyjnej
24
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Zdejmowanie folii izolacyjnej
Zdejmowanie folii izolacyjnej:
►
Zdjąć folię izolacyjną z modułu sterowania zasilaniem, pociągając za
pasek.
►
Sprawdzić, czy folia izolacyjna jest cała i nie uległa uszkodzeniu (patrz
rysunek „Wygląd folii izolacyjnej”).
►
W przypadku uszkodzenia folii izolacyjnej należy niezwłocznie skontaktować się z działem serwisu producenta.

Rys. Wygląd folii izolacyjnej

UWAGA Folia izolacyjna ma ostre brzegi. Należy uważać, aby przy jej zdejmowaniu nie doszło do przecięcia skóry.

8.2 Wezgłowie i szczyt dolny łóżka
Procedura demontażu wezgłowia/szczytu dolnego łóżka:
►
Odblokować blokadę wezgłowia/szczytu dolnego łóżka.
►
Wyjąć wezgłowie/szczyt dolny łóżka z jego gniazd.
►
Zablokować blokadę wezgłowia/szczytu dolnego łóżka.
Procedura montażu wezgłowia/szczytu dolnego łóżka:
►
Odblokować blokadę wezgłowia/szczytu dolnego łóżka.
►
Włożyć wezgłowie/szczyt dolny łóżka do odpowiednich gniazd.
►
Zablokować blokadę wezgłowia/szczytu dolnego łóżka.

Rys. Blokada szczytu dolnego łóżka
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8.3 Leże materaca
Łóżko Eleganza 5 wyposażono w czteroelementowe leże materaca złożone z oparcia, segmentu siedzenia, segmentu udowego i
segmentu łydkowego. Leże materaca bez uchwytu kasety RTG składa się z 4 odłączanych segmentów leża (1, 2, 3 i 4).

SZCZYT DOLNY

SEGMENT ŁYDKOWY

2

3

SEGMENT UDOWY

1

SEGMENT SIEDZENIA

OPARCIE

WEZGŁOWIE

LEWA STRONA

4

PRAWA STRONA
Rys. Czteroelementowe leże materaca

8.4 Gniazdo wyrównywania potencjałów
Łóżko jest wyposażone w standardowe gniazdo ochronne.
Umożliwia ono wyrównywanie potencjałów między łóżkiem a
jakimkolwiek stosowanym u pacjenta urządzeniem wewnątrznaczyniowym bądź wewnątrzsercowym w celu ochrony pacjenta
przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Rys. Żeńskie złącze wyrównywania
potencjałów
Rys. Męskie złącze wyrównywania potencjałów
Gniazda wyrównywania potencjałów należy użyć, jeśli:
■
Pacjent korzysta z jakiegokolwiek urządzenia wewnątrznaczyniowego lub wewnątrzsercowego.
Przed podłączeniem urządzenia wewnątrznaczyniowego/wewnątrzsercowego u pacjenta:
►
Podłączyć przewód uziemienia urządzenia do gniazda wyrównywania potencjałów w łóżku, na którym leży pacjent.
►
Użyć standardowego (żeńskiego) złącza stosowanego w danej placówce szpitalnej.
►
Upewnić się, że złącza są zgodne.
►
Upewnić się, że nie ma ryzyka przypadkowego rozłączenia.
Przed przemieszczeniem łóżka:
►
Odłączyć urządzenie wewnątrznaczyniowe/wewnątrzsercowe od pacjenta.
►
Odłączyć złącze od gniazda wyrównywania potencjałów.
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8.5 Czynności do wykonania przed użyciem produktu
Procedura przygotowywania łóżka do użycia:
►
Podłączyć łóżko do zasilania sieciowego.
►
Naładować akumulator.
►
Unieść i pochylić leże materaca do najwyższej pozycji.
►
Obniżyć i pochylić leże materaca do najniższej pozycji.
►
Sprawdzić, czy kółka samonastawne i hamulec główny działają prawidłowo.
►
Sprawdzić, czy przedłużenie leża działa prawidłowo.
►
Sprawdzić, czy można wyjąć wezgłowie i szczyt dolny łóżka.
►
Sprawdzić działanie wszystkich funkcji elementów sterujących.
►
Sprawdzić, czy barierki boczne działają prawidłowo.
►
Usunąć wszystkie opakowania do odpadów (patrz część „Usuwanie do odpadów”).

8.6 Transport
W celu bezpiecznego transportu łóżka należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:
►
Dopilnować, aby podczas przemieszczania łóżka nie przejeżdżać po żadnych przewodach.
►
Dopilnować, aby przewód zasilania był zamocowany na zaczepie (u wezgłowia łóżka).
►
Przed przemieszczeniem łóżka podczas układania pacjenta na łóżku/schodzenia pacjenta z łóżka kółka samonastawne
muszą być odblokowane (patrz część „Kółka samonastawne”).
►
Ustawić łóżko w pozycji niższej o co najmniej 20 cm od wysokości maksymalnej.
►
Popychać łóżko, trzymając za uchwyty wezgłowia lub szczytu dolnego.
►
Łóżko można przemieszczać wyłącznie po odpowiednich rodzajach podłogi.
►
Gdy łóżko nie jest transportowane, należy dopilnować załączenia jego hamulców.
►
W przypadku pokonywania większych odległości należy dopilnować włączenia funkcji sterowania kółkami samonastawnymi (sterowanie główne).
►
Podczas przemieszczania łóżka hamulce muszą być zwolnione.
Odpowiednie powierzchnie:
■
Kafelki
■
Twarde linoleum
■
Posadzka wylewana
Nieodpowiednie powierzchnie:
■
Podłoga zbyt miękka, bez uszczelnienia lub uszkodzona
■
Miękka podłoga drewniana
■
Miękka i porowata podłoga kamienna
■
Podłoga pokryta wykładziną z podkładem
■
Miękkie linoleum

8.7 Oprogramowanie sprzętowe
Łóżko zawiera oprogramowanie sprzętowe, które może aktualizować wyłącznie upoważniony technik serwisu.
Przed dostępem osób nieupoważnionych do oprogramowania sprzętowego chroni obudowa (otwierana za pomocą
specjalnego narzędzia), zabudowanie (zabudowanie podzespołów i procesora), konieczność stosowania zgodnego klucza
do oprogramowania przez upoważnionego pracownika i procedura kontroli zgodności nowego oprogramowania sprzętowego z łóżkiem.

9 Przewód zasilania (przewód zasilania sieciowego)
Łóżko podłącza się do zasilania sieciowego i odłącza od niego za pomocą wtyczki przewodu zasilania.
Podczas transportu łóżka jego przewód zasilania (sieciowego) musi być zamocowany za pomocą zaczepu u wezgłowia łóżka.
PRZESTROGA!
Odłączenie łóżka od zasilania sieciowego nie powoduje zatrzymania jego ruchu!
► Zatrzymać łóżko przed odłączeniem go od zasilania sieciowego.
Jeśli nie ma pewności co do poprawnego działania lub przebiegu zewnętrznego instalacyjnego przewodu ochronnego:
► 	
należy korzystać wyłącznie z wewnętrznego zasilania akumulatorowego łóżka.
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10 Akumulator
OSTRZEŻENIE!
Gdy łóżko nie jest podłączone do zasilania sieciowego, a akumulator nie jest naładowany w wystarczającym
stopniu, wszystkie elektryczne funkcje łóżka są zablokowane!

Przeznaczenie
Akumulator pełni funkcję zapasowego źródła zasilania w przypadku awarii zasilania sieciowego i w razie konieczności
pilnej regulacji pozycji łóżka.
►
►

Należy korzystać wyłącznie z akumulatora zatwierdzonego przez producenta.
Działanie akumulatora należy sprawdzać co najmniej raz w miesiącu. W razie potrzeby trzeba wymienić akumulator.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia łóżka lub akumulatora spowodowane:
■
brakiem przestrzegania instrukcji producenta zamieszczonych w instrukcji obsługi,
■
korzystaniem z akumulatora niezatwierdzonego przez producenta.

Gwarancja
Działanie akumulatora w pełnym zakresie jego specyfikacji jest objęte 6-miesięczną gwarancją producenta.
W optymalnych warunkach czas użytkowania akumulatora może wynosić do 5 lat.
Pojemność akumulatora może ulec znacznemu zmniejszeniu w przypadku:
►
zbyt wysokiej temperatury otoczenia,
►
dużej liczby cykli ładowania i rozładowywania akumulatora,
►
wielokrotnego całkowitego rozładowania się akumulatora,
►
częstego zasilania łóżka wyłącznie z akumulatora.

Ładowanie
Akumulator jest dostarczany wraz z łóżkiem w stanie niepełnego naładowania.
Ładowanie akumulatora przed użyciem łóżka trwa około 4 godziny.
Proces ładowania się akumulatora rozpoczyna się automatycznie po podłączeniu przewodu zasilania do zasilania sieciowego.
Ładowanie akumulatora:
►
Podłączyć łóżko do zasilania sieciowego.

Przechowywanie
Zalecenia dotyczące przechowywania akumulatorów ołowiowych w celu zapewnienia deklarowanego czasu użytkowania:
►
Nie wolno dopuszczać do całkowitego rozładowania się akumulatora i należy go regularnie ładować co najmniej częściowo.
►
Akumulator należy przechowywać w miejscu o temperaturze od 10 do 40°C.
►
Nie wolno przechowywać akumulatorów w miejscach nasłonecznionych.
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Sygnalizacja
Wskaźnik LED (na panelu standardowym iBoard Standard lub na panelu sterowania operatora) informuje o poziomie naładowania akumulatora:
Żółty wskaźnik LED

Stan naładowania akumulatora

Brak podświetlenia

Akumulator jest naładowany.

Krótkie miganie (świecenie krótko, dłuższy czas bez świecenia;
około 1,8 s)

Trwa ładowanie akumulatora — należy je kontynuować do
czasu wyłączenia się wskaźnika LED. Jeśli wskaźnik LED
nadal miga po 12 godzinach ładowania się akumulatora lub
przestaje migać, ale akumulator nie umożliwia regulacji pozycji
łóżka, oznacza to, że jest on wadliwy lub uszkodzony. Należy
skontaktować się z działem serwisu producenta.

Krótkie miganie (świecenie przez 0,2 s, brak świecenia przez
0,2 s)

Można korzystać wyłącznie z funkcji RKO.

Długie miganie (świecenie dłużej, krótszy czas bez świecenia;
około 0,2 s)

Niskie napięcie akumulatora — akumulator nie może służyć
jako zapasowe źródło zasilania nawet przez krótki czas; akumulator jest całkowicie rozładowany lub uszkodzony; jeśli stan
ten będzie sygnalizowany przez dłuższy czas po naładowaniu,
należy wymienić akumulator. Należy skontaktować się z działem serwisu producenta.

Ciągłe świecenie, gdy łóżko jest podłączone do zasilania sieciowego.

Brak akumulatora lub usterka (akumulator jest nieprawidłowo
podłączony, przewód między akumulatorem a źródłem zasilania jest uszkodzony lub bezpieczniki akumulatora są uszkodzone); w przypadku występowania tego typu sygnalizacji należy
skontaktować się z działem serwisu producenta.

10.1 Wymiana akumulatora
PRZESTROGA!
Ryzyko uszkodzenia łóżka wskutek wymiany akumulatora na niewłaściwy!
► Akumulator może wymieniać wyłącznie wykwalifikowany personel.
► Należy korzystać wyłącznie z akumulatora zatwierdzonego przez producenta.
PRZESTROGA!
Ryzyko uszkodzenia mienia ze względu na przegrzanie!
W przypadku uszkodzenia akumulatora może dojść do jego odgazowania. W rzadkich przypadkach może to doprowadzić do odkształcenia obudowy akumulatora, obudowy panelu sterowania lub przewodu.
► Należy wówczas niezwłocznie zaprzestać korzystania z łóżka (patrz część „Wycofywanie łóżka z użytku”).
	      ► Należy niezwłocznie skontaktować się z działem serwisu producenta.
PRZESTROGA!
Ryzyko skrócenia czasu użytkowania akumulatora wskutek jego nieprawidłowego użytkowania!
► Z zasilania akumulatorowego należy korzystać wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach (np. awaria zasilania,
powikłania u pacjenta podczas transportu itp.).
► Po ponownym podłączeniu łóżka do zasilania sieciowego należy w pełni naładować akumulator (patrz tabela
dotycząca stanu naładowania akumulatora).
► Akumulator może wymieniać wyłącznie wykwalifikowany dział serwisu producenta.
► Producent zaleca wymianę akumulatora przez wykwalifikowany dział serwisu po 2 latach jego użytkowania.
Tyle wynosi przewidziany czas użytkowania akumulatora i po jego upływie producent nie może zagwarantować poprawności działania akumulatora.
Usterka akumulatora
O usterce akumulatora świadczy obecność co najmniej jednego z poniższych czynników:
►
►
►

ciągłe ładowanie się akumulatora,
niskie napięcie akumulatora,
niskie natężenie prądu ładowania akumulatora.

Stan ten sygnalizuje ciągłe podświetlenie wskaźnika stanu akumulatora. Dane dotyczące stanu są zapisywane w tzw. czarnej
skrzynce (ang. Blackbox).
Anulowanie sygnalizowanego stanu:
►

Nacisnąć przycisk
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Rozładowany akumulator
O rozładowaniu akumulatora świadczy:
►
►
►
►

Znaczny spadek napięcia zależnie od prądu rozładowania.
Stan ten sygnalizuje szybkie miganie wskaźnika stanu akumulatora.
Jedyną dostępną pozycją łóżka jest elektryczne ustawienie w pozycji do RKO.
Stan ten zostanie automatycznie anulowany po przełączeniu łóżka w tryb uśpienia.

Anulowanie sygnalizowanego stanu:
►

Nacisnąć przycisk

.

10.2 Wycofywanie łóżka z użytku
Procedura wycofywania łóżka z użycia:
►
Odłączyć łóżko od zasilania sieciowego.
►
Odłączyć przewód uziemienia.
►
Dezaktywować akumulator.
►
Odłączyć akcesoria.
Aby zapobiec uszkodzeniom podczas przechowywania produktu:
►
Zapakować lub przykryć łóżko i jego akcesoria.
►
Dopilnować, aby warunki przechowywania były takie same jak warunki użytkowania.

10.3 Dezaktywacja akumulatora
Aby uniknąć wystąpienia szkód dotyczących łóżka i środowiska naturalnego podczas przechowywania produktu:
►
Dezaktywować akumulator, korzystając
z panelu sterowania operatora.
Dezaktywowanie akumulatora:
►
Odłączyć łóżko od zasilania sieciowego.
►
Odłączyć przewód uziemienia.
►

Włączyć klawiaturę, naciskając przycisk

znajdujący się na panelu sterowania operatora.

►
Nacisnąć jednocześnie przyciski uniesienia segmentu udowego, obniżenia segmentu udowego oraz pilnego ustawienia w
pozycji Trendelenburga i przytrzymać je przez trzy sekundy.
Nastąpi dezaktywacja akumulatora.
Ponowna aktywacja akumulatora:
►
Podłączyć przewód zasilania do zasilania sieciowego.

Rys. Dezaktywowanie akumulatora (panel sterowania operatora)
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11 Regulacja pozycji
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko wystąpienia obrażeń ciała podczas regulacji pozycji łóżka!
► Przed regulacją pozycji łóżka należy upewnić się, że między elementami składowymi leża materaca a jego ramą
nie znajdują się żadne części ciała.
► Przed regulacją pozycji łóżka należy upewnić się, że pod ramą leża materaca nie znajdują się żadne części ciała.

11.1 Barierki boczne
Dzielone barierki boczne są elementami składowymi łóżka wchodzącymi w kontakt z ciałem pacjenta. Obsługę barierek bocznych
wspomaga pneumatyczny mechanizm sprężynowy. Personel pielęgniarski jest odpowiedzialny za uniesienie barierek bocznych na
czas znajdowania się pacjenta na łóżku.
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko wystąpienia obrażeń ciała, uszkodzenia łóżka lub jego przypadkowego ruchu wskutek nieprawidłowego zamocowania akcesoriów bądź pilota!
► Akcesoriów ani pilota nie wolno umieszczać w miejscu, w którym znajdują się klawiatury barierek bocznych.
► Nie wolno umieszczać pilota na krawędzi barierki bocznej.  
	      Prawidłowe umiejscowienie pilota pokazano na poniższych rysunkach.
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko wystąpienia obrażeń ciała wskutek nieprawidłowego zablokowania barierek bocznych!
► Należy upewnić się, że barierka boczna jest zablokowana w górnej lub dolnej pozycji.
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko wystąpienia obrażeń ciała wskutek nieprawidłowej pozycji barierek bocznych!
► Gdy pacjent leży w łóżku, należy dopilnować, aby barierki boczne były uniesione.

OPIS BARIEREK BOCZNYCH (wersja z panelem standardowym iBoard Standard)

1

2

2

3

3

2

5

4

5

4

Rys. Barierki boczne (wersja z panelem standardowym iBoard Standard)
REGULACJA POZYCJI

1. Panel standardowy iBoard Standard
2. Uchwyt barierki bocznej
3. Prawidłowe umiejscowienie pilota
4. Dźwignia zwalniania barierki bocznej
5. Wskaźnik kąta

Unoszenie barierek bocznych:
►
Chwycić barierkę boczną za jej uchwyt (2).
►
Podnosić barierkę boczną do momentu jej zablokowania się. Poinformuje o tym kliknięcie.
Obniżanie barierek bocznych:
►
Chwycić barierkę boczną za jej uchwyt (2).
►
Odblokować barierkę boczną, pociągając za dźwignię zwalniania barierki bocznej (4) w kierunku użytkownika.
►
Powoli obniżyć barierkę boczną.
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OPIS BARIEREK BOCZNYCH (wersja z panelem podstawowym iBoard Basic)

1

2

2

3

3

2

5

4

5

Rys. Barierki boczne (wersja z panelem podstawowym iBoard Basic)

REGULACJA POZYCJI

4

1. Panel podstawowy iBoard Basic
2. Uchwyt barierki bocznej
3. Prawidłowe umiejscowienie pilota
4. Dźwignia zwalniania barierki bocznej
5. Wskaźnik kąta

Unoszenie barierek bocznych:
►
Chwycić barierkę boczną za jej uchwyt (2).
►
Podnosić barierkę boczną do momentu jej zablokowania się. Poinformuje o tym kliknięcie.
Obniżanie barierek bocznych:
►
Chwycić barierkę boczną za jej uchwyt (2).
►
Odblokować barierkę boczną, pociągając za dźwignię zwalniania barierki bocznej (4) w kierunku użytkownika.
►
Powoli obniżyć barierkę boczną.
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OPIS BARIEREK BOCZNYCH (wersja bez wagi)

1

1

2

2

1

4

3

Rys. Barierki boczne (wersja bez wagi)

4

REGULACJA POZYCJI

3

1. Uchwyt barierki bocznej
2. Prawidłowe umiejscowienie pilota
3. Dźwignia zwalniania barierki bocznej
4. Wskaźnik kąta

Unoszenie barierek bocznych:
►
Chwycić barierkę boczną za jej uchwyt (1).
►
Podnosić barierkę boczną do momentu jej zablokowania się. Poinformuje o tym kliknięcie.
Obniżanie barierek bocznych:
►
Chwycić barierkę boczną za jej uchwyt (1).
►
Odblokować barierkę boczną, pociągając za dźwignię zwalniania barierki bocznej (3) w kierunku użytkownika.
►
Powoli obniżyć barierkę boczną.

11.2 Sterowanie kółkami samonastawnymi
PRZESTROGA!
Ryzyko uszkodzenia mienia wskutek nieprawidłowego transportu i przypadkowego ruchu łóżka!
► Przed transportem łóżka należy dopilnować, aby zostało ono odłączone od zasilania sieciowego.
► Przed montażem, demontażem i wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy załączyć hamulec kółek samonastawnych łóżka.
► Jeśli w łóżku leży pacjent, należy dopilnować, aby kółka samonastawne miały załączone hamulce.
► Podczas transportu łóżka jego przewód zasilania musi być zawieszony na zaczepie przeznaczonym do stosowania w trakcie transportu.
► Transportem łóżka może zajmować się wyłącznie personel pielęgniarski (co najmniej 2 osoby).
PRZESTROGA!
Minimalny prześwit pod łóżkiem (wersja standardowa z kółkami samonastawnymi 15 cm) wynosi 11,3 cm!
► Należy kontrolować trajektorię ruchu łóżka pod kątem przeszkód w celu uniknięcia kolizji i możliwego uszkodzenia jakiejkolwiek części podwozia łóżka.
► Nie należy korzystać z dźwigów ani podnośników łóżka.
Łóżko jest wyposażone w centralny układ sterowania kółkami samonastawnymi i hamulec centralny.
Dźwignie do sterowania znajdują się w czterech narożnikach podwozia.
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Położenie dźwigni do sterowania kółkami samonastawnymi:
1. Ruch w przód — sterowanie (ZIELONY PEDAŁ SKIEROWANY W DÓŁ)
Zatrzymane przednie kółko samonastawne decyduje o kierunku
ruchu. Jeśli łóżko jest wyposażone w piąte kółko samonastawne,
decyduje ono o kierunku ruchu.
2. Ruch w dowolnym kierunku
Odblokowanie wszystkich czterech kółek samonastawnych.
3. Załączenie hamulców (CZERWONY PEDAŁ SKIEROWANY
W DÓŁ)
Załączenie hamulców wszystkich czterech kółek samonastawnych.

Rys. Położenie dźwigni do sterowania kółkami samonastawnymi

11.3 Obniżanie oparcia na potrzeby RKO
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko wystąpienia obrażeń ciała wskutek zbyt szybkiego obniżania oparcia!
► Upewnić się, że barierki boczne są ustawione w niskiej pozycji.
► Upewnić się, że między ruchomymi częściami łóżka nie znajdują się żadne części ciała.
► Obniżać oparcie wyłącznie wówczas, gdy przytrzymuje się je za uchwyt ochronny materaca.
Możliwe jest szybkie mechaniczne obniżenie
oparcia na potrzeby pilnego wykonania zabiegów resuscytacyjnych (RKO).

Procedura regulacji pozycji:
►
Pociągnąć za uchwyt do obniżania oparcia i przytrzymać go.
►
Obniżyć oparcie.

11.4 Elementy sterujące
Łóżkiem steruje się za pomocą szeregu elementów sterujących.

Rys. Dźwignia do RKO

Elementy sterujące w zależności od modelu:
■
Panel standardowy iBoard Standard na obu wezgłowiowych barierkach bocznych
■
Panel podstawowy iBoard Basic na obu wezgłowiowych barierkach bocznych
■
Panele sterowania dla pacjenta wbudowane w obie barierki boczne szczytu dolnego łóżka (z podświetleniem)
■
Panele sterowania dla pacjenta wbudowane w obie wezgłowiowe barierki boczne
■
Panel sterowania operatora
■
Pilot z podświetlanymi przyciskami i adapterem ułatwiającym podłączanie (złącze typu Plug and Play)
■
Przełącznik nożny do sterowania przechyłem bocznym
■
Przełącznik nożny do regulacji wysokości łóżka
Wyłączenie poszczególnych funkcji na panelu sterowania operatora ma wpływ na działanie wszystkich elementów sterujących.
Jeżeli łóżko nie reaguje na poszczególne ustawienia pozycji:
►
Sprawdzić, czy dana funkcja nie została wyłączona na panelu sterowania operatora.
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REGULACJA POZYCJI

Oparcie
Segment udowy
Segment łydkowy
Wysokość łóżka
Automatyczna regulacja
segmentu podparcia

Panel
standardowy
iBoard
Standard

Panel
sterowania
operatora

Pilot

Panele sterowania dla
pacjenta (wezgłowiowa
barierka boczna, barierka boczna szczytu
dolnego łóżka)

a
a
a
a
a

a
a
a
a

a
a

a
a

a
a

a
a

Pilne ustawianie w pozycji
Trendelenburga

a
a

a

a
a

a
a
a

Przedłużenie leża
Pozycja do RKO
Pozycja krzesła kardiologicznego

Przełącznik
nożny do
sterowania
przechyłem
bocznym

a

Pozycja do badań

Pochylanie w pozycję
anty-Trendelenburga i
Trendelenburga

Przełącznik
nożny do
regulacji
wysokości
łóżka

Pozycja uruchamiania
pacjenta

a

Przechył boczny

a

a

a

11.4.1 Panel standardowy iBoard Standard
Panel standardowy iBoard Standard stanowi podstawowy przyrząd służący do sterowania łóżkiem przez personel zapewniający
opiekę chorym. Jest on wbudowany w zewnętrzną ściankę obu wezgłowiowych barierek bocznych. W panel standardowy iBoard
Standard mogą być wyposażone wyłącznie łóżka w wersji z wagą.
►
Z panelu standardowego iBoard Standard może korzystać wyłącznie przeszkolony personel pielęgniarski.
1. Wyświetlacz
2. Klawiatura — obszar sterowania wagą
3. Klawiatura — obszar sterowania systemem monitorowania wstania z łóżka/
systemem SafetyMonitor
4. Klawiatura — obszar regulacji pozycji
łóżka
5. Klawiatura — obszar ustawień lub
obszar ustawień i dotyczący materaca

1

2

3

4

5

Rys. Panel standardowy iBoard Standard bez klawiatury dotyczącej materaca
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1. Wyświetlacz
2. Klawiatura — obszar sterowania wagą
3. Klawiatura — obszar sterowania systemem monitorowania wstania z łóżka/
systemem SafetyMonitor
4. Klawiatura — obszar regulacji pozycji
łóżka
5. Klawiatura — obszar ustawień lub
obszar ustawień i dotyczący materaca

1

2

3

4

5

Rys. Panel standardowy iBoard Standard z klawiaturą dotyczącą materaca

Obszar ustawień

1 2 3 4

Rys. Obszar ustawień — wyświetlacz i klawiatura

5

10

1. Ikona wyciszenia
2. Ikona wymaganego serwisowania
3. Ikona połączenia z serwerem (bez krzyżyka — połączenie, z krzyżykiem — brak połączenia)
4. Stan naładowania akumulatora
5. Stan
36
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9 8 7
6. Ikona ostrzeżenia
7. Przycisk wyciszenia
8. Wartość do ustawienia
9. Przycisk MODE (Tryb)
10. Przyciski -/+ (poprzednia/następna pozycja lub zmniejszanie/zwiększanie wartości)
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WYCISZENIE (1)
Funkcja ta umożliwia wyciszenie sygnału dotyczącego barierki bocznej, hamulca lub wbudowanego materaca na 3 minuty.
Wyciszenie sygnału dotyczącego barierki bocznej lub hamulca:
►
Ikona

Nacisnąć przycisk

.

informuje o włączeniu trybu wyciszenia.

WYMAGANE SERWISOWANIE (2)
Gdy wymagane będzie serwisowanie, w lewej części panelu standardowego iBoard Standard pojawi się ikona
►
Ikona

.

Należy skontaktować się z upoważnionym działem serwisu.
wyświetla się wraz z nazwą występującego stanu (5).

POŁĄCZENIE Z SERWEREM (3)
Ikona ta jest widoczna na wyświetlaczu, jeśli zamówiono opcjonalny system SafetyMonitor i zamontowano moduł integracyjny.
.

Jeśli łóżko ma połączenie z serwerem, na panelu standardowym iBoard Standard wyświetla się ikona

.

Jeśli łóżko nie ma połączenia z serwerem, na panelu standardowym iBoard Standard wyświetla się ikona

STAN NAŁADOWANIA (4)
O stanie naładowania informują segmenty wskaźnika stanu akumulatora
(4 poziomy).
Im większa liczba segmentów ikony akumulatora

Stan
Ładowanie

Podświetlony segment 3;
segmenty 2
i 1 migają na przemian

Usterka akumulatora lub nie włożono
akumulatora

Miga pusty segment 4

Krytyczne rozładowanie
Akumulator

Miga segment 3,
wyłączenie regulacji pozycji
łóżka

, tym wyższy stan jego

naładowania.

OSTRZEŻENIE!
Wyłączenie funkcji wskutek krytycznego rozładowania
akumulatora!
► Należy niezwłocznie podłączyć łóżko do zasilania sieciowego.

Wskazanie

USTAWIENIA
Podczas zwykłego użytkowania ikona (5) wskazuje czas (godziny : minuty).
Otwieranie trybu ustawień:
►

Nacisnąć i przytrzymać przycisk

4

.

Ikona (5) wskazuje opcję, a ikona (8) — jej rzeczywistą wartość.

3 2 1

Dostępne opcje: YEAR (Rok)/MONTH (Miesiąc)/DAY (Dzień)/HOUR (Godzina)/MINUTE (Minuta)/WEIGHT TIMER (Licznik wagi).
W wersji łóżka Eleganza 5 bez wagi nie można ustawić wartości opcji WEIGHT TIMER (Licznik wagi).
UWAGA: Opcje są wyświetlane w podanej tu kolejności. Po opcji WEIGHT TIMER (Licznik wagi) ponownie wyświetla się opcja
YEAR (Rok).
UWAGA: Wyświetlenie się opcji WEIGHT TIMER (Licznik wagi) oznacza automatyczne zniknięcie odczytu wagi.
Zamykanie trybu ustawień:
►

Nacisnąć i przytrzymać przycisk

w trybie ustawień.

Ikona (5) wskazuje czas (godziny : minuty).
Ustawianie roku:
►

Nacisnąć przycisk

►

Aby ustawić wartość, użyć przycisków

►

Nacisnąć przycisk

w trybie ustawień, gdy ikona (5) wskazuje opcję „YEAR” (Rok).
.

, aby zapisać wartość i przejść do ustawień kolejnej opcji.

Zamknięcie powoduje zapisanie wartości.
Ikona (5) automatycznie wskaże kolejną opcję, a ikona (8) — jej rzeczywistą wartość.
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Ustawianie miesiąca:
w trybie ustawień, gdy ikona (5) wskazuje opcję „MONTH” (Miesiąc).

►

Nacisnąć przycisk

►

Aby ustawić wartość, użyć przycisków

►

Nacisnąć przycisk

.

, aby zapisać wartość i przejść do ustawień kolejnej opcji.

Zamknięcie powoduje zapisanie wartości.
Ikona (5) automatycznie wskaże kolejną opcję, a ikona (8) — jej rzeczywistą wartość.
Ustawianie dnia:
w trybie ustawień, gdy ikona (5) wskazuje opcję „DAY” (Dzień).

►

Nacisnąć przycisk

►

Aby ustawić wartość, użyć przycisków

►

Nacisnąć przycisk

.

, aby zapisać wartość i przejść do ustawień kolejnej opcji.

Zamknięcie powoduje zapisanie wartości.
Ikona (5) automatycznie wskaże kolejną opcję, a ikona (8) — jej rzeczywistą wartość.
Ustawianie godziny:
w trybie ustawień, gdy ikona (5) wskazuje opcję „HOUR” (Godzina).

►

Nacisnąć przycisk

►

Aby ustawić wartość, użyć przycisków

►

Nacisnąć przycisk

.

, aby zapisać wartość i przejść do ustawień kolejnej opcji.

Zamknięcie powoduje zapisanie wartości.
Ikona (5) automatycznie wskaże kolejną opcję, a ikona (8) — jej rzeczywistą wartość.
Ustawianie minut:
w trybie ustawień, gdy ikona (5) wskazuje opcję „MINUTE” (Minuta).

►

Nacisnąć przycisk

►

Aby ustawić wartość, użyć przycisków

►

Nacisnąć przycisk

.

, aby zapisać wartość i przejść do ustawień kolejnej opcji.

Zamknięcie powoduje zapisanie wartości.
Ikona (5) automatycznie wskaże kolejną opcję, a ikona (8) — jej rzeczywistą wartość.
Ustawianie licznika wagi:
►
Nacisnąć przycisk

w trybie ustawień, gdy ikona (5) wskazuje opcję „WEIGHT TIMER” (Licznik wagi).

►

Aby ustawić wartość, użyć przycisków

►

Nacisnąć przycisk

.

, aby zapisać wartość i przejść do ustawień kolejnej opcji.

Zamknięcie powoduje zapisanie wartości.
Ikona (5) automatycznie wskaże kolejną opcję, a ikona (8) — jej rzeczywistą wartość.
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Obszar regulacji pozycji łóżka

22 21 20

19

1

18
5

2

17

10

3
4

6

7 8 9

11 12 13

14 15 16

Rys. Obszar regulacji pozycji łóżka — wyświetlacz i klawiatura
1. Przyciski automatycznej regulacji segmentu podparcia (jednoczesna regulacja pozycji oparcia i segmentu udowego)
2. Wskaźnik LED stanu naładowania akumulatora
3. Wskaźnik LED zasilania sieciowego
4. Przycisk ustawiania w pozycji anty-Trendelenburga
5. Wskaźnik LED włączenia blokady regulacji pozycji oparcia
6. Przyciski regulacji pozycji oparcia
7. Przycisk ustawiania w pozycji Trendelenburga
8. Przyciski regulacji pozycji segmentu udowego
9. Przycisk pozycji uruchamiania pacjenta
10. Wskaźnik LED włączenia blokady regulacji pozycji segmentu udowego, segmentu łydkowego i przedłużenia leża
11. Przycisk ustawiania w pozycji krzesła kardiologicznego
12. Przyciski regulacji pozycji segmentu łydkowego
13. Przycisk ustawiania w pozycji do RKO (resuscytacji)
14. Przycisk STOP zatrzymujący wszystkie ruchy łóżka
15. Przyciski do sterowania przechyłem bocznym
16. Przycisk uruchamiania
17. Wskaźnik LED włączenia blokady regulacji wysokości łóżka, przechyłu bocznego oraz ustawiania w pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga
18. Przyciski regulacji wysokości łóżka
19. Wskaźnik pozycji oparcia
20. Wartość kąta
21. Wskaźnik przechyłu bocznego
22. Wskaźnik kąta pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga
Przyciski regulacji pozycji (1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 i 18) opisano w rozdziale „Regulacja pozycji łóżka”.
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PRZYCISK URUCHAMIANIA
Przycisk

włącza klawiaturę wszystkich elementów sterujących.

Naciśnięcie przycisku

spowoduje, że klawiatura pozostanie włączona przez 3 minuty.

Naciśnięcie przycisku spowoduje, że klawiatura pozostanie włączona przez kolejne 3 minuty.
Można wówczas wykonać następujące czynności:
►
regulacja poszczególnych segmentów leża materaca poprzez naciskanie odpowiednich przycisków regulacji pozycji,
►
wyłączenie poszczególnych funkcji za pomocą przycisków blokad.
UWAGA: W celu włączenia funkcji RKO (przycisk

) nie jest konieczne korzystanie z przycisku

.

PRZYCISK STOP
Naciśnięcie przycisku

niezwłocznie zatrzymuje wszystkie sterowane elektronicznie ruchy łóżka.

SYGNALIZACJA WŁĄCZENIA BLOKADY FUNKCJI
Jeśli wskaźnik LED (5) świeci się, oznacza to, że regulacja pozycji oparcia jest zablokowana.
Jeśli wskaźnik LED (5) nie świeci się, oznacza to, że regulacja pozycji oparcia jest odblokowana.
Jeśli wskaźnik LED (10) świeci się, oznacza to, że regulacja pozycji segmentu udowego, łydkowego i przedłużenia leża jest zablokowana.
Jeśli wskaźnik LED (10) nie świeci się, oznacza to, że regulacja pozycji segmentu udowego, łydkowego i przedłużenia leża jest
odblokowana.
Jeśli wskaźnik LED (17) świeci się, oznacza to, że regulacja wysokości łóżka, przechyłu bocznego oraz ustawiania w pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga jest zablokowana.
Jeśli wskaźnik LED (17) nie świeci się, oznacza to, że regulacja wysokości łóżka, przechyłu bocznego oraz ustawiania w pozycji
Trendelenburga i anty-Trendelenburga jest odblokowana.

WSKAŹNIK STANU AKUMULATORA
Sygnalizację wskaźnika LED stanu akumulatora

opisano w rozdziale „Akumulator”.

WSKAŹNIK LED ZASILANIA SIECIOWEGO
Stan

Znaczenie

podświetlenie wskaźnika LED

podłączenie do zasilania sieciowego

brak podświetlenia wskaźnika LED

odłączenie od zasilania sieciowego

miganie wskaźnika LED

błąd systemu

Obszar sterowania wagą (wyłącznie w wersji z wagą)
Łóżko Eleganza 5 można opcjonalnie wyposażyć w mechanizm ważenia umożliwiający pomiar masy ciała pacjenta leżącego w łóżku. Obszar sterowania wagą na panelu standardowym iBoard Standard zawiera przyciski sterujące i ekran dotyczący mechanizmu
ważenia. Funkcje wagi opisano w rozdziale „Sterowanie wagą”.

System monitorowania wstania z łóżka (wyłącznie w wersji z wagą)
Łóżko Eleganza 5 można opcjonalnie wyposażyć w system monitorowania wstania z łóżka, który sprawdza, czy pacjent leży w
łóżku, i zgłasza alarmy, jeśli pacjent nie znajduje się w nim. Obszar sterowania systemem SafetyMonitor na panelu standardowym
iBoard Standard zawiera przyciski sterujące i ekran dotyczący systemu monitorowania wstania z łóżka. Funkcje tego systemu
opisano w rozdziale System monitorowania wstania z łóżka.
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Stany (panel standardowy iBoard Standard)
Stan

Znaczenie

Wymagane działanie

BLOKADA

Włączenie blokady funkcji.

Należy w razie potrzeby wyłączyć
blokadę funkcji!

X-RAY (RTG)

Niepoprawnie włożony uchwyt kasety
RTG.

Należy poprawnie włożyć uchwyt
kasety RTG!

GO (Przycisk uruchamiania)

Nieaktywny przycisk uruchamiania.

Należy nacisnąć przycisk uruchamiania!

SIDERAIL (Barierka boczna)

Brak działania funkcji przechyłu bocznego, gdy barierka boczna jest obniżona.

Należy unieść barierkę boczną,
aby włączyć funkcję dodatkowego
przechyłu bocznego.

0°

Osiągnięcie pozycji poziomej podczas
przechylania.

Należy nacisnąć odpowiedni przycisk, aby kontynuować regulację pozycji.

Wyłączenie funkcji pochylania w pozycję
anty-Trendelenburga i Trendelenburga
podczas przechyłu bocznego.

Należy cofnąć przechył boczny,
aby móc użyć funkcji pochylania
w pozycję anty-Trendelenburga
lub Trendelenburga.

Zablokowanie regulacji pozycji w celu
uniknięcia uderzenia łóżka w podłogę lub
jego kolizji z wyposażeniem.

Aby możliwa była dalsza regulacja pozycji, należy ustawić łóżko
tak, aby nie doszło do kolizji.

Przekroczenie wartości bezpiecznego
obciążenia roboczego (o ponad 10 kg).

Należy usunąć obciążenie!

Wyłączenie przechyłu bocznego (przy
obciążeniu powyżej 200 kg).

Należy usunąć obciążenie, aby
znowu możliwy był przechył
boczny!

Odłączenie jednostki sterującej systemem (system materaca OptiCare).

Należy skontaktować się z
zatwierdzonym przez producenta
działem serwisu.

Niepowodzenie usunięcia powietrza z
materaca.

Należy użyć ręcznego ustawiania łóżka w pozycji do RKO!
(Odłączenie jednostki sterującej
systemem (system materaca
OptiCare) lub funkcja automatycznego usuwania powietrza nie
jest dostępna).

Błąd krytyczny systemu.

Należy skontaktować się z
zatwierdzonym przez producenta
działem serwisu.

COLLISION (Kolizja)

OVERLOAD (Zbyt duże obciążenie) +

PUMP DISCONNECTED (Odłączenie pompy) +

USE MANUAL CPR (Użyj ręcznego
ustawiania w pozycji do RKO)
+

STOP SERVICE (Zatrzymanie działania) +
+
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Potwierdzenie ponownego zapisu w
pamięci.

Należy nacisnąć przycisk M (Pamięć), aby zapisać odczyt wagi,
lub przycisk WEIGHT/CLEAR
(Odczyt wagi/usunięcie danych),
aby anulować.

Odłączenie modułu wagi i wyłączenie
systemu monitorowania wstania z łóżka.

Należy skontaktować się z
zatwierdzonym przez producenta
działem serwisu.

Błąd jednostki słupka.

Należy skontaktować się z
zatwierdzonym przez producenta
działem serwisu.

Ruch leża materaca został zatrzymany
przez mechanizm Safestop.

W celu dalszej regulacji wysokości łóżka
należy usunąć przedmiot z
podwozia.

Niepowodzenie napełniania materaca
powietrzem.

Aby umożliwić napełnienie materaca, należy zamknąć zawór
ręcznego ustawiania w pozycji do
RKO.

Pacjent znajduje się poza łóżkiem (monitorowanie
strefy zewnętrznej) lub poza strefą
wewnętrzną (monitorowanie strefy
wewnętrznej).

Należy sprawdzić stan pacjenta i
wyłączyć alarm dotyczący wstania z łóżka.

AUTOMATYCZNA KALIBRACJA
(Automatyczna kalibracja)

Regularnie wykonywany proces automatyczny (powtarzany po 10 godzinach w
przypadku przerwania).

Należy poczekać na zakończenie
automatycznej kalibracji.

MIN 35 KG (Minimum 35 kg)

Obciążenie łóżka ma zbyt niską wartość,
aby włączyć system monitorowania wstania z łóżka.

W celu włączenia systemu monitorowania wstania z łóżka należy
ułożyć pacjenta na łóżku.

POWER (Zasilanie)

Odłączenie od zasilania sieciowego.

Należy podłączyć łóżko do zasilania sieciowego.

Hi (Wysoka wartość)

Przekroczono wartość bezpiecznego
obciążenia roboczego (o 4,5–10 kg).

Należy usunąć obciążenie!

Zbyt niska wartość obciążenia łóżka.

Należy upewnić się, że żaden
przedmiot nie powoduje uniesienia leża materaca i że poprawnie
wykonano tarowanie wagi.

SAVE WEIGHT (Zapis wagi)

SCALE/BEA DISCONNECTED
(Odłączenie wagi/wył. systemu
monitorowania wstania z łóżka)
+
FAULT
COLUMN (Błąd słupka) +

SAFE STOP (Włączenie mechanizmu Safestop) +

CLOSE MANUAL CPR (Zamknij
zawór ręcznego ustawiania w pozycji do RKO) +

BEDEXIT ALARM (Alarm dotyczący wstania z łóżka) +

Lo (Niska wartość)
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11.4.2 Panel podstawowy iBoard Basic (opcja)
Panel podstawowy iBoard Basic stanowi opcjonalny przyrząd służący do sterowania łóżkiem przez personel zapewniający opiekę
chorym. Jest on wbudowany w zewnętrzną ściankę obu wezgłowiowych barierek bocznych. W panel podstawowy iBoard Basic
mogą być wyposażone wyłącznie łóżka w wersji z wagą. Panel podstawowy iBoard Basic umożliwia sterowanie wagą i systemem
monitorowania wstania z łóżka.
►
Z panelu podstawowego iBoard Basic może korzystać wyłącznie przeszkolony personel pielęgniarski.

16 15 14 13

12
11

1
2
3

10

4

9
5

6

Rys. Panel podstawowy iBoard Basic

7

8

Waga
Funkcje wagi opisano w rozdziale „Sterowanie wagą”.

1. Ikona wymaganej kontroli serwisowej
2. Odczyt wagi
3. Wskaźnik kąta oparcia
4. Ikona informująca o wyłączeniu systemu
monitorowania wstania z łóżka (Bed Exit
OFF)
5. Przycisk ON (Włączenie) — system monitorowania wstania z łóżka
6. Przycisk strefy wewnętrznej — system
monitorowania wstania z łóżka
7. Przycisk strefy zewnętrznej — system
monitorowania wstania z łóżka
8. Przycisk OFF (Wyłączenie) — system
monitorowania wstania z łóżka
9. Ikona głośności (3 poziomy)
10. Przycisk PAUSE (Wstrzymanie) — system monitorowania wstania z łóżka
11. Przycisk przełączania przyrostu odczytu
wagi (0,5 kg/0,1 kg)
12. Przycisk WEIGHT/CLEAR (Odczyt wagi/
usunięcie danych) (anulowanie)
13. Przycisk ZERO/T (Zerowanie/tara wagi)
14. Przycisk trybu braku zmiany odczytu
15. Jednostka masy (kg)
16. Ikona informująca o ustabilizowaniu się
wagi

System monitorowania wstania z łóżka
Funkcje tego systemu opisano w rozdziale System monitorowania wstania z łóżka.

Stany (panel podstawowy iBoard Basic)
Sygnalizacja

SIDERAIL (Barierka boczna)
COLLISION (Kolizja)

0°
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Znaczenie

Wymagane działanie

Włączenie blokady funkcji.

Należy w razie potrzeby wyłączyć
blokadę funkcji!

Nieaktywny przycisk uruchamiania.

Należy nacisnąć przycisk uruchamiania!

Brak działania funkcji przechyłu
bocznego, gdy barierka boczna jest
obniżona.

Należy unieść barierkę boczną,
aby włączyć funkcję dodatkowego
przechyłu bocznego.

Wyłączenie funkcji pochylania w pozycję anty-Trendelenburga i Trendelenburga podczas przechyłu bocznego.

Należy cofnąć przechył boczny,
aby móc użyć funkcji pochylania w
pozycję anty-Trendelenburga lub
Trendelenburga.

Zablokowanie regulacji pozycji w celu
uniknięcia uderzenia łóżka w podłogę
lub jego kolizji z wyposażeniem.

Aby możliwa była dalsza regulacja
pozycji, należy ustawić łóżko tak,
aby nie doszło do kolizji.

Osiągnięcie pozycji poziomej podczas
przechylania.

Należy nacisnąć odpowiedni przycisk, aby kontynuować regulację
pozycji.
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X-RAY (RTG)
OVERLOAD (Zbyt duże obciążenie) +

STOP
SERVICE (Zatrzymanie działania) +
+

FAULT COLUMN (Błąd słupka)
+

SCALE / BEA
DISCONNECTED (Odłączenie
wagi/wył. systemu monitorowania wstania z łóżka)
+

Niepoprawnie włożony uchwyt
kasety RTG.

Należy poprawnie włożyć uchwyt kasety
RTG!

Przekroczenie wartości bezpiecznego obciążenia roboczego (o
ponad 10 kg).

Należy usunąć obciążenie!

Wyłączenie przechyłu bocznego
(przy obciążeniu powyżej 200 kg).

Należy usunąć obciążenie, aby znowu możliwy był przechył boczny!

Błąd krytyczny systemu.

Należy skontaktować się z zatwierdzonym
przez producenta działem serwisu.

Błąd jednostki słupka.

Należy skontaktować się z zatwierdzonym
przez producenta działem serwisu.

Odłączenie modułu wagi i wyłączenie systemu monitorowania wstania
z łóżka.

Należy skontaktować się z zatwierdzonym
przez producenta działem serwisu.

Ruch leża materaca został zatrzymany przez mechanizm Safestop.

W celu dalszej regulacji wysokości łóżka
należy usunąć przedmiot z podwozia.

Obciążenie łóżka ma zbyt niską
wartość, aby włączyć system monitorowania wstania z łóżka.

W celu włączenia systemu monitorowania
wstania z łóżka należy ułożyć pacjenta na
łóżku.

+

SAFE STOP (Włączenie mechanizmu Safestop) +

Odłączenie od zasilania sieciowego.

BED EXIT (Wstanie z łóżka)
+
ALARM +

HIGH (Wysoka wartość)
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Należy podłączyć łóżko do zasilania sieciowego.

Pacjent wstał z łóżka (monitorowanie strefy zewnętrznej) lub nie znajduje się w strefie wewnętrznej (monitorowanie strefy wewnętrznej).

Należy sprawdzić stan pacjenta i wyłączyć
alarm dotyczący wstania z łóżka.

Przekroczono wartość bezpiecznego obciążenia roboczego (o
4,5–10 kg).

Należy usunąć obciążenie!
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LOW (Niska wartość)

Zbyt niska wartość obciążenia
łóżka.

Należy upewnić się, że żaden przedmiot
nie powoduje uniesienia leża materaca i że
poprawnie wykonano tarowanie wagi.

11.4.3 Panel sterowania operatora
Panel sterowania operatora stanowi standardowy przyrząd służący do sterowania łóżkiem. W razie potrzeby panel sterowania operatora można zawiesić na szczycie dolnym łóżka lub na barierkach bocznych. Podczas obsługi panel sterowania operatora można
trzymać w dłoni.
►

Z panelu sterowania operatora może korzystać wyłącznie przeszkolony personel pielęgniarski.

2

1

3

4

5

6

7
8

9

10 11 12

13

14

15

16

17

Rys. Panel sterowania operatora
1.
Przycisk i wskaźnik LED włączenia blokady regulacji pozycji segmentu udowego, segmentu łydkowego i przedłużenia leża
2.
Przycisk i wskaźnik LED włączenia blokady regulacji pozycji oparcia
3.
Przycisk i wskaźnik LED włączenia blokady regulacji wysokości łóżka, przechyłu bocznego oraz ustawiania w
pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga
4.
Przycisk regulacji pozycji segmentu łydkowego
5.
Przycisk regulacji przedłużenia leża
6.
Przycisk i wskaźnik LED włączenia blokady przełącznika nożnego
7.
Przycisk regulacji pozycji segmentu udowego
8.
Przycisk pochylania
9.
Przycisk uruchamiania
10.
Przycisk regulacji pozycji oparcia
11.
Przycisk pozycji do RKO
12.
Przycisk regulacji wysokości łóżka
13.
Wskaźnik LED stanu naładowania akumulatora
14.
Wskaźnik LED zasilania sieciowego
15.
Przycisk do ustawiania w pozycji Trendelenburga
16.
Przycisk do sterowania przechyłem bocznym
17.
Przycisk ustawiania w pozycji krzesła kardiologicznego

Przycisk uruchamiania (aktywacji)
Przycisk

włącza klawiaturę wszystkich paneli sterowania na 3 minuty.

Jego działanie jest takie samo niezależnie od elementu sterującego.
Można wówczas wykonać następujące czynności:
►
regulacja poszczególnych segmentów leża materaca poprzez naciskanie odpowiednich przycisków funkcji,
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►

wyłączenie poszczególnych funkcji za pomocą przycisków blokad.

Każde naciśnięcie przycisku funkcji spowoduje, że klawiatura pozostanie włączona przez kolejne 3 minuty.

Przyciski funkcji
Przyciski funkcji (4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16 i 17) opisano w rozdziale „Regulacja pozycji łóżka”.
UWAGA Element sterujący uzna jednoczesne naciśnięcie dwóch przycisków funkcji za błąd. Spowoduje to niezwłoczne zatrzymanie wszystkich ruchów łóżka, a na ekranie pojawi się stosowne ostrzeżenie.

1

Blokada

2

3

Włączenie blokady regulacji pozycji oparcia:
►
Nacisnąć przycisk (2).
Zaświeci się odpowiedni wskaźnik LED na panelu sterowania operatora lub na panelu standardowym iBoard Standard (5).
Regulację pozycji oparcia można wyłączyć za pomocą dowolnego elementu sterującego.
Włączenie blokady regulacji pozycji segmentu udowego, segmentu łydkowego i przedłużenia leża:
►
Nacisnąć przycisk (1).
Zaświeci się odpowiedni wskaźnik LED na panelu sterowania operatora lub na panelu standardowym iBoard Standard (10).
Regulację pozycji segmentu udowego, segmentu łydkowego i przedłużenia leża można wyłączyć za pomocą dowolnego elementu
sterującego.
Włączenie blokady regulacji wysokości łóżka, przechyłu bocznego oraz ustawiania w pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga:
►
Nacisnąć przycisk (3).
Zaświeci się odpowiedni wskaźnik LED na panelu sterowania operatora lub na panelu standardowym iBoard Standard (17).
Regulację wysokości łóżka, przechyłu bocznego oraz ustawiania w pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga można wyłączyć
za pomocą dowolnego elementu sterującego.

1

Wyłączenie blokady

2

3

Wyłączenie blokady regulacji pozycji oparcia:
►
Nacisnąć przycisk (2).
Zgaśnie odpowiedni wskaźnik LED na panelu sterowania operatora lub na panelu standardowym
iBoard Standard (5).
Regulacja pozycji oparcia zostanie ponownie włączona.
Wyłączenie blokady regulacji pozycji segmentu udowego, segmentu łydkowego i przedłużenia leża:
►
Nacisnąć przycisk (1).
Zgaśnie odpowiedni wskaźnik LED na panelu sterowania operatora lub na panelu standardowym iBoard Standard (10).
Regulacja pozycji segmentu udowego, łydkowego i przedłużenia leża zostanie ponownie włączona.
Wyłączenie blokady regulacji wysokości łóżka, przechyłu bocznego oraz ustawiania w pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga:
►
Nacisnąć przycisk (3).
Zgaśnie odpowiedni wskaźnik LED na panelu sterowania operatora lub na panelu standardowym iBoard Standard (17).
Regulacja wysokości łóżka, przechyłu bocznego oraz ustawiania w pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga zostanie ponownie włączona.

WSKAŹNIK LED ZASILANIA SIECIOWEGO
Stan

Znaczenie

podświetlenie wskaźnika LED

podłączenie do zasilania sieciowego

brak podświetlenia wskaźnika LED

odłączenie od zasilania sieciowego

miganie wskaźnika LED

błąd systemu

11.4.4 Pilot (opcja)
Pilot jest dostępny w wersji z podświetlaną klawiaturą.
W przypadku naciśnięcia dowolnego przycisku podświetlenie włącza się na 7 sekund, a w razie naciśnięcia przycisku uruchamiania
— na 3 minuty.
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1 2 3

4

8

1. Przycisk regulacji pozycji segmentu udowego
2. Wskaźnik LED włączenia blokady regulacji pozycji segmentu udowego/
oparcia
3. Przycisk regulacji pozycji oparcia
4. Przycisk uruchamiania
5. Przycisk automatycznej regulacji segmentu podparcia
6. Przycisk latarki
7. Wskaźnik LED włączenia blokady regulacji wysokości
8. Przyciski regulacji wysokości łóżka
Przyciski funkcji (1, 3, 5 i 8) opisano w rozdziale „Regulacja pozycji łóżka”.
Włączanie latarki:
►

5

7

6

Nacisnąć przycisk latarki

.

UWAGA O tym, czy pacjent będzie mógł sterować regulacją pozycji łóżka, decyduje
personel pielęgniarski w oparciu o ocenę stanu pacjenta.
W razie potrzeby można uniemożliwić pacjentowi sterowanie regulacją pozycji
łóżka. Należy w tym celu wykonać następujące czynności:
►
Wyłączyć funkcje.
UWAGA Dostępny jest adapter pilota. Adapter umożliwia szybkie mocowanie i odłączanie pilota (np. wymianę wadliwego pilota czy użycie pilota z innym łóżkiem).

Rys. Pilot

11.4.5 Panele sterowania dla pacjenta

1

2

3

Wbudowane w barierki boczne szczytu dolnego łóżka
panele sterowania dla pacjenta umożliwiają pacjentowi
regulację pozycji oparcia i segmentu udowego oraz automatyczną regulację segmentu podparcia. Dodatkowy,
opcjonalny panel sterowania dla pacjenta znajduje się po
wewnętrznej stronie wezgłowiowych barierek bocznych.

4

1. Przycisk regulacji pozycji segmentu udowego
2. Przycisk regulacji pozycji oparcia
3. Przycisk uruchamiania
4. Przycisk automatycznej regulacji segmentu podparcia (jednoczesna
regulacja pozycji oparcia i segmentu udowego)
UWAGA Klawiatury mają podświetlenie. W przypadku
naciśnięcia dowolnego przycisku podświetlenie włącza się
na 7 sekund, a w razie naciśnięcia przycisku uruchamiania
— na 3 minuty.
Rys. Panel sterowania dla pacjenta na barierce bocznej szczytu
dolnego łóżka

UWAGA Gdy barierka boczna szczytu dolnego łóżka jest
obniżona, funkcje paneli sterowania dla pacjenta na barierkach bocznych szczytu dolnego są wyłączone.
1. Przycisk regulacji pozycji oparcia
2. Przycisk regulacji pozycji segmentu udowego
3. Przycisk automatycznej regulacji segmentu podparcia (jednoczesna regulacja pozycji oparcia i segmentu
udowego)
4. Przycisk uruchamiania

1

2

3

4

Rys. Panel sterowania dla pacjenta na wezgłowiowych barierkach
bocznych (opcja)
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11.4.6 Przełącznik nożny do regulacji wysokości łóżka (opcja)
Przełącznik nożny stanowi wyposażenie opcjonalne i umożliwia regulowanie wysokości łóżka za pomocą stopy.
Żądany pedał należy nacisnąć dwukrotnie w ciągu 3 sekund. Umożliwi to włączenie przełącznika nożnego do regulacji wysokości
łóżka na 20 sekund.

1

4

3

1.
Poprzeczka zabezpieczająca przed przypadkowym włączeniem
2.
Pedał do unoszenia leża materaca
3.
Pedał pozycji do badań
4.
Pedał do obniżania leża materaca

2

Rys. Przełącznik nożny do regulacji wysokości łóżka
Sposób korzystania z przełącznika nożnego do regulacji wysokości łóżka opisano w rozdziale „Regulacja pozycji łóżka”.

11.4.7 Przełącznik nożny do sterowania przechyłem bocznym (standard)
Przełącznik nożny umożliwia sterowanie przechyłem bocznym łóżka za pomocą stopy.
Przełącznik nożny należy włączyć, naciskając przycisk uruchamiania.

1

4

3

1.
Poprzeczka zabezpieczająca przed przypadkowym włączeniem
2.
Pedał przechyłu w prawo
3.
Pedał uruchamiania
4.
Pedał przechyłu w lewo

2

Rys. Przełącznik nożny do sterowania przechyłem bocznym
Sposób korzystania z przełącznika nożnego do sterowania przechyłem bocznym opisano w rozdziale „Regulacja pozycji łóżka”.

48
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11.5 Regulacja pozycji łóżka
11.5.1 Oparcie

Elementy umożliwiające regulację pozycji oparcia:
►
Panel standardowy iBoard Standard
►
Panel sterowania operatora
►
Pilot
►
Panel sterowania dla pacjenta (na barierce bocznej szczytu dolnego
łóżka)
►
Panel sterowania dla pacjenta (na wezgłowiowej barierce bocznej)
Wyświetlacz panelu standardowego iBoard Standard pokazuje kąt nachylenia
oparcia.

Rys. Kąt nachylenia oparcia na wyświetlaczu
panelu standardowego iBoard Standard

Podczas regulacji pozycji oparcia w trybie ciągłym zatrzymuje się ono automatycznie w ustawieniu pod kątem 30
i 45 stopni (o czym informuje krótki sygnał dźwiękowy). Aby kontynuować regulację pozycji, należy ponownie nacisnąć
odpowiedni przycisk.
Panel standardowy iBoard Standard:

1

►

Nacisnąć przycisk

.

►
Naciskać żądaną część przycisku regulacji pozycji
oparcia do momentu osiągnięcia wymaganego ustawienia.

1. Unoszenie oparcia
2. Obniżanie oparcia

Panel sterowania dla pacjenta (na barierce bocznej szczytu
dolnego łóżka):

2

►
Rys. Przycisk regulacji pozycji
oparcia (panel standardowy
iBoard Standard, panele sterowania dla pacjenta)

Nacisnąć przycisk

.

►
Naciskać żądaną część przycisku regulacji pozycji
oparcia do momentu osiągnięcia wymaganego ustawienia.
Panel sterowania dla pacjenta (na wezgłowiowej barierce
bocznej):
►

Nacisnąć przycisk

.

►
Naciskać żądaną część przycisku regulacji pozycji
oparcia do momentu osiągnięcia wymaganego ustawienia.
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Panel sterowania operatora:

1
1. Unoszenie oparcia
2. Obniżanie oparcia

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać żądaną część przycisku regulacji

.

pozycji oparcia do momentu osiągnięcia wymaganego
ustawienia.

2
Rys. Przycisk regulacji pozycji oparcia (panel sterowania
operatora)

1

Pilot:
.

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać żądaną część przycisku regulacji

pozycji oparcia do momentu osiągnięcia wymaganego
ustawienia.

2
Rys. Przycisk regulacji pozycji
oparcia (pilot)

11.5.2 Segment udowy

Elementy umożliwiające regulację pozycji segmentu udowego:
►
►
►
►
►

50

Panel standardowy iBoard Standard
Panel sterowania operatora
Pilot
Panel sterowania dla pacjenta (na barierce bocznej szczytu dolnego łóżka)
Panel sterowania dla pacjenta (na wezgłowiowej barierce bocznej)
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1

Panel standardowy iBoard Standard:
.

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać żądaną część przycisku regulacji pozycji

segmentu udowego do momentu osiągnięcia wymaganego
ustawienia.

2
Rys. Przycisk regulacji pozycji segmentu udowego (panel
standardowy iBoard Standard,
panele sterowania dla pacjenta)

Panel sterowania dla pacjenta (na barierce bocznej szczytu
dolnego łóżka):
.

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać żądaną część przycisku regulacji pozycji

segmentu udowego do momentu osiągnięcia wymaganego
ustawienia.
Panel sterowania dla pacjenta (na wezgłowiowej barierce
bocznej):

1. Unoszenie segmentu udowego

►

Nacisnąć przycisk

2. Obniżanie segmentu udowego

►

Naciskać żądaną część przycisku regulacji pozycji

.

segmentu udowego do momentu osiągnięcia wymaganego
ustawienia.

1

Panel sterowania operatora:
.

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać żądaną część przycisku regulacji pozycji

segmentu udowego do momentu osiągnięcia wymaganego
ustawienia.

2
Rys. Przycisk regulacji pozycji segmentu udowego (panel
sterowania operatora)

1

2

Pilot:
.

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać żądaną część przycisku regulacji pozycji

segmentu udowego do momentu osiągnięcia wymaganego
ustawienia.

Rys. Przycisk regulacji pozycji
segmentu udowego (pilot)
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11.5.3 Segment łydkowy

W celu regulacji pozycji segmentu łydkowego należy najpierw dostosować pozycję segmentu udowego.
Elementy umożliwiające regulację pozycji segmentu łydkowego:
►
►

Panel standardowy iBoard Standard
Panel sterowania operatora

1
1. Unoszenie segmentu łydkowego
2. Obniżanie segmentu łydkowego

2

Panel standardowy iBoard Standard:
.

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać żądaną część przycisku regulacji pozycji

segmentu łydkowego do momentu osiągnięcia wymaganego
ustawienia.

Rys. Przycisk regulacji pozycji
segmentu łydkowego (panel standardowy iBoard Standard)

1

Panel sterowania operatora:
.

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać żądaną część przycisku regulacji pozycji

segmentu łydkowego do momentu osiągnięcia wymaganego
ustawienia.

2
Rys. Przycisk regulacji pozycji segmentu łydkowego (panel sterowania operatora)
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11.5.4 Wysokość łóżka

Elementy umożliwiające regulację wysokości łóżka:
►
►
►
►

Panel standardowy iBoard Standard
Panel sterowania operatora
Pilot
Przełącznik nożny do regulacji wysokości łóżka

UWAGA W celu regulacji wysokości można użyć przycisku na (opcjonalnym) uchwycie Mobi-Lift.

1
1. Unoszenie leża materaca
2. Obniżanie leża materaca

Panel standardowy iBoard Standard:
.

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać żądaną część przycisku regulacji wyso-

kości łóżka do momentu osiągnięcia wymaganego ustawienia.

2
Rys. Przycisk regulacji wysokości
łóżka (panel standardowy iBoard
Standard)

1

Panel sterowania operatora:
.

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać żądaną część przycisku regulacji wyso-

kości łóżka do momentu osiągnięcia wymaganego ustawienia.

2
Rys. Przycisk regulacji wysokości
łóżka (panel sterowania operatora)
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1

1. Unoszenie leża materaca
2. Obniżanie leża materaca

Pilot:
.

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać żądaną część przycisku regulacji wysokości

łóżka do momentu osiągnięcia wymaganego ustawienia.

2
Rys. Przycisk regulacji wysokości
łóżka (pilot)

2

1

Przełącznik nożny do regulacji wysokości łóżka:
►
Nacisnąć i zwolnić wybrany pedał do regulacji wysokości łóżka.
►
Ponownie nacisnąć i przytrzymać żądany pedał do regulacji wysokości łóżka do momentu osiągnięcia wymaganego
ustawienia.

Rys. Pedały do regulacji wysokości łóżka (przełącznik nożny do
regulacji wysokości łóżka)

1
2

UWAGA: Żądany pedał należy nacisnąć dwukrotnie w ciągu
3 sekund. Umożliwi to włączenie przełącznika nożnego do regulacji wysokości łóżka na 20 sekund.

Mobi-Lift:
.

►

Nacisnąć przycisk

►

Nacisnąć i przytrzymać wybrany przycisk regulacji

wysokości łóżka na uchwycie Mobi-Lift do momentu osiągnięcia
wymaganego ustawienia.

Rys. Przycisk regulacji wysokości
łóżka na uchwycie Mobi-Lift

11.5.5 Automatyczna regulacja segmentu podparcia
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Elementy umożliwiające automatyczną regulację segmentu podparcia:
►
►
►
►

Panel standardowy iBoard Standard
Pilot
Panel sterowania dla pacjenta (na barierce bocznej szczytu dolnego łóżka)
Panel sterowania dla pacjenta (na wezgłowiowej barierce bocznej)

1

Panel standardowy iBoard Standard:
►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać żądaną część przycisku automatycznej regu-

.

lacji segmentu podparcia do momentu osiągnięcia wymaganego
ustawienia.

2
Rys. Przycisk automatycznej regulacji segmentu podparcia (panel standardowy iBoard Standard, panele
1. Automatyczna regula- sterowania dla pacjenta)
cja segmentu podparcia
— unoszenie
2. Automatyczna regulacja segmentu podparcia
— obniżanie

1

Panel sterowania dla pacjenta (na barierce bocznej szczytu
dolnego łóżka):
.

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać żądaną część przycisku automatycznej regu-

lacji segmentu podparcia do momentu osiągnięcia wymaganego
ustawienia.
Panel sterowania dla pacjenta (na wezgłowiowej barierce
bocznej):
.

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać żądaną część przycisku automatycznej regu-

lacji segmentu podparcia do momentu osiągnięcia wymaganego
ustawienia.
Pilot:

2
Rys. Przycisk automatycznej regulacji segmentu podparcia (pilot)

.

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać żądaną część przycisku automatycznej regu-

lacji segmentu podparcia do momentu osiągnięcia wymaganego
ustawienia.

11.5.6 Pilne ustawianie w pozycji Trendelenburga

Rys. Pozycja Trendelenburga
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Pozycję Trendelenburga stosuje się u pacjenta jako pozycję przeciwwstrząsową. W pozycji Trendelenburga leże materaca
jest wyprostowane i pochylone.
Elementy umożliwiające pilne ustawianie łóżka w pozycji Trendelenburga:
►

Panel sterowania operatora

Panel sterowania operatora:
►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać przycisk do ustawiania w pozycji Trendelen-

.

burga do momentu osiągnięcia wymaganego ustawienia.

Rys. Przycisk do ustawiania w pozycji Trendelenburga (panel sterowania operatora)

11.5.7 Pochylanie w pozycję anty-Trendelenburga i Trendelenburga

Rys. Pozycja anty-Trendelenburga
Elementy umożliwiające pochylanie w pozycję Trendelenburga i anty-Trendelenburga:
►
►

Panel standardowy iBoard Standard
Panel sterowania operatora

Wyświetlacz panelu standardowego iBoard Standard pokazuje kąt nachylenia.
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Rys. Kąt nachylenia na wyświetlaczu panelu standardowego iBoard Standard
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Panel standardowy iBoard Standard:
.

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać przycisk ustawiania w pozycji Trendelenbur-

ga do momentu osiągnięcia wymaganego ustawienia.

Rys. Przycisk ustawiania w pozycji Trendelenburga (panel standardowy iBoard Standard)
Panel standardowy iBoard Standard:
.

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać przycisk ustawiania w pozycji anty-Trende-

lenburga do momentu osiągnięcia wymaganego ustawienia.

Rys. Przycisk ustawiania w pozycji anty-Trendelenburga (panel standardowy iBoard Standard)

1

Panel sterowania operatora:
.

1. Pochylanie w pozycję
anty-Trendelenburga

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać żądaną część przycisku ustawiania w pozycji

2. Pochylanie w pozycję
Trendelenburga

Trendelenburga i anty-Trendelenburga do momentu osiągnięcia
wymaganego ustawienia.

2
Rys. Przycisk ustawiania w pozycji
Trendelenburga i anty-Trendelenburga (panel sterowania operatora)

11.5.8 Pozycja do badań
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Elementy umożliwiające ustawianie łóżka w pozycji do badań:
►

Przełącznik nożny do regulacji wysokości łóżka

Przełącznik nożny do regulacji wysokości łóżka:
►
Nacisnąć i zwolnić pedał pozycji do badań.
►
Ponownie nacisnąć i przytrzymać pedał pozycji do badań do
momentu osiągnięcia wymaganego ustawienia.
UWAGA: Umożliwi to włączenie przełącznika nożnego do regulacji
wysokości łóżka na 30 sekund.
Rys. Pedał pozycji do badań
(przełącznik nożny do regulacji
wysokości łóżka)

11.5.9 Przedłużenie leża

Elementy umożliwiające regulację pozycji przedłużenia leża:
►

Panel sterowania operatora

Panel sterowania operatora:

2

1
Rys. Przycisk regulacji pozycji
przedłużenia leża (panel sterowania operatora)
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.

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać żądaną część przycisku regulacji pozycji

przedłużenia leża do momentu osiągnięcia wymaganego
ustawienia.
1. Przedłużanie leża materaca
2. Skracanie leża materaca
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11.5.10 Pozycja do RKO

W pozycji do RKO leże materaca jest ustawiane płasko.
Jeśli łóżko jest wyposażone w materac OptiCare, naciśnięcie przycisku CPR (RKO) spowoduje również usunięcie powietrza z materaca.
Elementy umożliwiające ustawianie łóżka w pozycji do RKO:
►
►

Panel standardowy iBoard Standard
Panel sterowania operatora

Panel standardowy iBoard Standard:
►
Naciskać przycisk pozycji do RKO do momentu osiągnięcia wymaganego ustawienia.

Panel sterowania operatora:
Rys. Przycisk CPR (RKO)
(panel standardowy iBoard
Standard, panel sterowania
operatora)
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►
Naciskać przycisk pozycji do RKO do momentu osiągnięcia wymaganego ustawienia.
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11.5.11 Pozycja krzesła kardiologicznego

Elementy umożliwiające ustawianie łóżka w pozycji krzesła kardiologicznego:
►
►

Panel standardowy iBoard Standard
Panel sterowania operatora

Panel standardowy iBoard Standard:
.

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać przycisk ustawiania w pozycji krzesła kardio-

logicznego do momentu osiągnięcia wymaganego ustawienia.
Rys. Przycisk ustawiania w pozycji
krzesła kardiologicznego (panel
standardowy iBoard Standard)
Panel sterowania operatora:
.

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać przycisk ustawiania w pozycji krzesła kardio-

logicznego do momentu osiągnięcia wymaganego ustawienia.
Rys. Przycisk ustawiania w pozycji
krzesła kardiologicznego (panel
sterowania operatora)
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11.5.12 Przechył boczny

Bez użycia dodatkowej funkcji nie można korzystać z przechyłu bocznego, gdy barierka boczna
jest obniżona.
Elementy umożliwiające korzystanie z funkcji
przechyłu bocznego:
►
Panel standardowy iBoard Standard
►
Przełącznik nożny do sterowania przechyłem bocznym
►
Panel sterowania operatora
Wyświetlacz panelu standardowego iBoard Standard
pokazuje kąt przechyłu bocznego. Maksymalny kąt
przechyłu bocznego wynosi 15 stopni.

Rys. Kąt przechyłu bocznego na
wyświetlaczu panelu standardowego
iBoard Standard

Panel standardowy iBoard Standard:
►

2

1

3

.

►
Naciskać przycisk do sterowania przechyłem bocznym
do momentu osiągnięcia wymaganego ustawienia.

Rys. Przycisk do sterowania przechyłem bocznym (panel standardowy iBoard Standard)

2

Nacisnąć przycisk

1

W celu ułatwienia uruchamiania pacjenta:
►

Naciskać przycisk

i

do momentu osiągnięcia wymaganego ustawienia.
Umożliwi to przechył boczny mimo obniżenia barierki bocznej.
Przełącznik nożny do sterowania przechyłem bocznym:

Rys. Pedały do sterowania przechyłem bocznym (przełącznik
nożny do sterowania przechyłem bocznym)
1. Przechył w prawo
2. Przechył w lewo
3. Pedał uruchamiania

2
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Nacisnąć przycisk

►

Nacisnąć i przytrzymać żądany pedał do sterowania

lub pedał uruchamiania.

przechyłem bocznym do momentu osiągnięcia wymaganego
ustawienia.
Panel sterowania operatora:

1
Rys. Przycisk do sterowania
przechyłem bocznym (panel
sterowania operatora)

►

.

►

Nacisnąć przycisk

►

Naciskać żądaną część przycisku do sterowania

przechyłem bocznym do momentu osiągnięcia wymaganego
ustawienia.
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11.5.13 Pozycja uruchamiania pacjenta

W pozycji uruchamiania pacjenta łóżko jest obniżane w najniższą pozycję, a oparcie ustawiane pod największym możliwym kątem.
Elementy umożliwiające ustawianie łóżka w pozycji uruchamiania pacjenta:
►

Panel standardowy iBoard Standard

Panel standardowy iBoard Standard:
►

Nacisnąć przycisk

.

►
Naciskać przycisk pozycji uruchamiania pacjenta do
momentu osiągnięcia wymaganego ustawienia.

Rys. Przycisk
pozycji uruchamiania pacjenta

11.5.14 Mechanizm Ergoframe
Ergoframe® to kinematyczny mechanizm regulacji oparcia i segmentu udowego zapewniający większą ilość miejsca na leżu materaca w segmencie siedzenia.
Mechanizm Ergoframe® powoduje zwiększenie ilości miejsca w obszarze miednicy podczas korzystania z funkcji automatycznej
regulacji segmentu podparcia. Zwiększenie ilości miejsca skutkuje zmniejszeniem nacisku oddziałującego na obszar miednicy
mogącego powodować powstawanie odleżyn.
Mechanizm Ergoframe utrzymuje stabilną, ergonomiczną pozycję ciała i kręgosłupa pacjenta, eliminując tym samym niepożądany
ruch pacjenta w kierunku szczytu dolnego bądź wezgłowia łóżka. Jednoczesny ruch segmentów nie powoduje przesuwania się
pacjenta na materacu i pozwala utrzymywać stałą pozycję ciała pacjenta, niezależnie od pozycji części składowych leża.
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12 Sterowanie wagą (wyłącznie w wersji z wagą)
W celu sterowania wagą należy korzystać z panelu standardowego iBoard Standard lub podstawowego iBoard Basic.

Panel standardowy iBoard Standard

8

7

6

9
10
11
1
2
3

4

5

Rys. Obszar sterowania wagą (panel standardowy iBoard
Standard) — wyświetlacz i klawiatura

Panel podstawowy iBoard Basic

10 7

1

2

8

5

1. Przycisk ZERO/T (Zerowanie/tara wagi)
2. Przycisk WEIGHT/CLEAR (Odczyt wagi/usunięcie danych) (anulowanie)
3. Przycisk trybu braku zmiany odczytu
4. Przycisk M (Pamięć) do zapisywania lub wyświetlania odczytu wagi
5. Przycisk przełączania przyrostu odczytu wagi
(0,5 kg/0,1 kg)
6. Wskaźnik stanu
7. Jednostka mas (kg)
8. Odczyt wagi
9. Wskaźnik zapisu w pamięci
10. Ikona informująca o ustabilizowaniu się wagi
11. Ikona trybu braku zmiany odczytu

3

Rys. Obszar sterowania wagą (panel podstawowy iBoard Basic) — wyświetlacz i klawiatura

12.1 Czynności przygotowawcze
►

Ułożyć materac i zamontować akcesoria w celu przygotowania łóżka przed przyjęciem pacjenta i skorzystaniem z wagi.
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PRZESTROGA!
Ryzyko nieprawidłowego użycia wagi wskutek braku wykonania wszystkich czynności przygotowawczych!
► 	 Przed każdym przyjęciem pacjenta należy wykonać tarowanie wagi.

12.2 Tarowanie
Tarowanie można wykonywać w zakresie od 5 do 249,5 kg. Tarowanie wykonuje się w celu uzyskania wartości „0” na wyświetlaczu
przed umieszczeniem pacjenta na łóżku.
Tarowanie należy wykonać po umieszczeniu na łóżku materaca, pościeli, poduszek i wszystkich niezbędnych akcesoriów, ale
zanim położy się w nim pacjenta. Zaleca się ustawienie leża materaca w ustawieniu ok. 20 cm powyżej najniższego ustawienia
poziomego.
Tarowanie wagi:
►

Dopilnować, aby oprócz użytkownika nie dotykała łóżka żadna osoba ani żaden przedmiot.

►

Nacisnąć i przytrzymać przycisk

►

Nacisnąć ponownie przycisk

, aż odczyt (pole 8) zacznie migać. Zwolnić przycisk

.

, aby potwierdzić tarowanie. Na wyświetlaczu pojawi się wartość „0”.

Położyć pacjenta na łóżku.
Anulowanie tarowania:
►

podczas tarowania.

Nacisnąć przycisk

12.3 Wyświetlanie danych
Przyrost odczytu wskazywanego na skali wynosi 0,5 kg.
►

Aby wyświetlić odczyt z przyrostem 0,1 kg, należy naciskać przycisk

przez 5 sekund.

W czasie korzystania z tego trybu na wyświetlaczu będzie migać jednostka masy (kg) i separator dziesiętny.
Jeśli nie są włączone inne funkcje, w polu (8) pokazywany jest zwykle rzeczywisty odczyt wagi.
UWAGA
Po upływie minuty odczyt automatycznie przestanie się wyświetlać. W razie potrzeby ponownie nacisnąć przycisk

, aby go wyświetlić.

12.4 Tryb braku zmiany odczytu
Trybu braku zmiany odczytu można używać tylko po ustabilizowaniu się wagi.
Umożliwia on dodawanie lub usuwanie akcesoriów łóżka i innego typu wyposażenia bez zmiany odczytu wagi.
Włączanie trybu braku zmiany odczytu:
►
Poczekać na ustabilizowanie się wagi. Po ustabilizowaniu się wagi zaświeci się ikona
►

Naciskać przycisk

, aż na wyświetlaczu pojawi się ikona płatka śniegu

►

Dodać lub usunąć wymagane akcesoria.

lub

.

.

Wyłączanie trybu braku zmiany odczytu:
►
Poczekać na ustabilizowanie się wagi po dodaniu lub usunięciu akcesoriów (powinna wyświetlić się ikona
).
►

Nacisnąć przycisk

►

Na wyświetlaczu pojawi się pierwotny odczyt wagi.

lub

.

Wyłączanie trybu braku zmiany odczytu bez ustalania odczytu wagi:
►

Nacisnąć przycisk

.

12.5 Pamięć (wyłącznie panel standardowy iBoard Standard)
Zapisywanie odczytu masy ciała pacjenta

Procedura zapisywania odczytu masy ciała pacjenta:
► 	

64

Nacisnąć i przytrzymać przycisk

w celu zapisania odczytu.

Rys. Tryb braku zmiany
odczytu (panel podstawowy
iBoard Basic)
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Przed zapisaniem odczytu będzie on migać.
UWAGA Aby zapisać kolejny odczyt wagi, należy powtórzyć tę procedurę. Zapisywanie kolejnych odczytów mierzonych danego
dnia powoduje nadpisywanie poprzednich. Podczas nadpisywania wskaźnik stanu (6) pokazuje napis SAVE (Zapis).
Anulowanie zapisywania odczytu masy ciała pacjenta:
► 	

Nacisnąć przycisk

podczas zapisywania.

UWAGA
Można zapisać maksymalnie 9 odczytów. Ikona
więciu różnych odczytów z dziewięciu kolejnych dni.

wskazuje zapisane odczyty (od M1 do M9). Dotyczy to dzie-

UWAGA
W przypadku każdego zapisanego odczytu podawany jest czas jego zapisania. Odniesienia do odczytów są
podawane względem dnia dzisiejszego (dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj itp.).

Wyświetlanie zapisanego odczytu masy ciała pacjenta
Procedura wyświetlania zapisanego odczytu masy ciała pacjenta:
► 	

Nacisnąć przycisk

w celu wyświetlenia odczytu.

Odczyt będzie wyświetlany przez 5 sekund (pole 8) ze wskazaniem dni, które upłynęły od chwili jego zapisania (pole 6), i z numerem wyświetlanego zapisu (pole 9).
UWAGA Aby wyświetlić kolejny zapisany odczyt, należy powtórzyć tę procedurę.
Przywracanie widoku odczytu rzeczywistej masy ciała pacjenta:
►

Nacisnąć przycisk

podczas wyświetlania zapisanego odczytu.

Po 10 sekundach zamiast zapisu przechowywanego w pamięci zacznie wyświetlać się odczyt

Rys. Pięć etapów odliczania

rzeczywistej masy ciała pacjenta.
UWAGA W sekwencji 9 zapisów ostatni zapis będzie zapisywany jako pierwszy (M1).
UWAGA Po naciśnięciu przycisku

można go dodatkowo przytrzymać, aby

zapisać rzeczywistą masę ciała pacjenta.

Usuwanie zapisów z pamięci
Usuwanie wszystkich zapisów z pamięci:
►

Nacisnąć jednocześnie przycisk

i

.

Po naciśnięciu tych przycisków pojawi się napis „NEW P” (Nowy pacjent) oraz licznik.

12.6 Nadmierne obciążenie łóżka
Jeśli obciążenie łóżka przekracza 254,5 kg:
►
Na wyświetlaczu pojawi się ikona „HIGH” (Wysoka wartość).

Rys. Wysokie obciążenie
(panel podstawowy iBoard
Basic)

Jeśli obciążenie łóżka przekracza 260 kg:
►
Na wyświetlaczu pojawi się ikona „OVERLOAD” (Przeciążenie).
UWAGA W przypadku nadmiernego obciążenia łóżka nie można go obsługiwać ani regulować
jego pozycji do momentu
usunięcia dodatkowego obciążenia. Stan nadmiernego obciążenia łóżka ma zawsze wyższy
priorytet niż tryb braku zmiany odczytu i tryb tarowania.

12.7 Niedostateczne obciążenie łóżka
Jeśli obciążenie łóżka jest zbyt niskie (fabryczna wartość zerowa — 5 kg):
►
Na wyświetlaczu pojawi się ikona „LOW” (Niska wartość).

12.8 Ważenie w przechyle
Dokładność pomiaru zapewnia poziomica umieszczona w prawym narożniku wezgłowia łóżka.
Jeśli pęcherzyk powietrza znajduje się w podświetlonym okręgu, oznacza to, że pomiar jest
dokładny.
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Rys. Niedostateczne obciążenie łóżka (panel podstawowy
iBoard Basic)
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12.9 Zerowanie wagi
Zerowanie jest możliwe tylko w zakresie ±5 kg od fabrycznej wartości zerowej. Proces ten umożliwia wyzerowanie odczytu wagi na
wyświetlaczu i skonfigurowanie wartości zerowej przez użytkownika, co pozwala ustalić maksymalny zakres pomiaru mechanizmu
ważenia. Zerowanie należy wykonywać, gdy łóżko jest puste, bez obciążenia, bez materaca i akcesoriów. Zerowanie wykonuje się
po montażu, weryfikacji i serwisowaniu wagi.
Zerowanie wagi:
►
Umieścić łóżko w ustawieniu ok. 20 cm powyżej najniższego, a leże materaca w pozycji poziomej. Dopilnować, aby oprócz użytkownika nie dotykał łóżka żaden przedmiot.
►

Nacisnąć i przytrzymać przycisk

►

Nacisnąć przycisk

, aż odczyt wagi zacznie migać.

, aby potwierdzić tarowanie.

Na wyświetlaczu pojawi się wartość „0” i wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy potwierdzający zerowanie.
Anulowanie zerowania:
►

Nacisnąć przycisk

podczas zerowania.

13 System monitorowania wstania z łóżka (wyłącznie w wersji
z wagą)
Systemem monitorowania wstania z łóżka steruje się za pomocą panelu standardowego iBoard Standard lub podstawowego
iBoard Basic. Jeżeli łóżko jest wyposażone w system SafetyMonitor (akcesorium), wśród opcji tego systemu dostępna będzie funkcja monitorowania wstania z łóżka.

Panel standardowy iBoard Standard

14 13 12 11

10
9
8
7
6
5

Rys. Obszar sterowania systemem monitorowania wstania z łóżka
(panel standardowy iBoard Standard) — wyświetlacz i klawiatura
1. Przycisk ON (Włączenie)
2. Przycisk strefy wewnętrznej
3. Przycisk strefy zewnętrznej
4. Przycisk głośności (3 poziomy)
5. Przycisk PAUSE (Wstrzymanie)
6. Przycisk OFF (Wyłączenie)
7. Ikona licznika czasu trwania trybu PAUSE (Wstrzymanie) (pozostałe minuty)
8. Ikona głośności (3 poziomy)
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1

2

3

4

9. Włączenie systemu monitorowania wstania z łóżka
(strefa zewnętrzna)
10. Ikona OFF (Wyłączenie) (system monitorowania
wstania z łóżka)
11. Ikona ON (Włączenie) (system monitorowania
wstania z łóżka)
12. Włączenie systemu monitorowania wstania z łóżka (strefa wewnętrzna)
13. Ikona ostrzeżenia
14. Wskaźnik stanu
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Panel podstawowy iBoard Basic

8

9

5
4

11
1

2

3

1. Przycisk ON (Włączenie)
2. Przycisk strefy wewnętrznej
3. Przycisk strefy zewnętrznej
4. Przycisk głośności (3 poziomy)
5. Przycisk PAUSE (Wstrzymanie)
6. Przycisk OFF (Wyłączenie)
7. Ikona licznika czasu trwania trybu
PAUSE (Wstrzymanie) (pozostałe minuty)
8. Ikona głośności (3 poziomy)
9. Włączenie systemu monitorowania
wstania z łóżka (strefa zewnętrzna)
10. Ikona OFF (Wyłączenie) (system monitorowania wstania z łóżka)
11. Ikona ON (Włączenie) (system monitorowania wstania z łóżka)
12. Włączenie systemu monitorowania
wstania z łóżka (strefa wewnętrzna)
13. Ikona ostrzeżenia
14. Wskaźnik stanu

6

Rys. Obszar sterowania systemem monitorowania wstania z łóżka (panel podstawowy iBoard Basic) — wyświetlacz i klawiatura

13.1 Czynności przygotowawcze
►

Ułożyć pacjenta na łóżku wyposażonym we właściwy materac.

UWAGA Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu monitorowania wstania z łóżka w strefie wewnętrznej, należy ułożyć pacjenta
w linii środkowej łóżka.

13.2 Włączanie systemu monitorowania wstania z łóżka
System monitorowania wstania z łóżka jest wyłączony i domyślnie wyświetla się ikona

.

Włączanie systemu monitorowania wstania z łóżka:
►

Nacisnąć przycisk

.

Na wyświetlaczu pojawi się ikona

.

Po włączeniu systemu monitorowania wstania z łóżka monitorowanie strefy wewnętrznej jest skonfigurowane domyślnie.
W związku z tym na wyświetlaczu pojawi się ikona

.

UWAGA Minimalna masa pacjenta umożliwiająca włączenie systemu monitorowania wstania z łóżka wynosi 35 kg.

13.3 Monitorowanie stref
Konfigurowanie monitorowania strefy zewnętrznej:
►

Nacisnąć przycisk

.

Na wyświetlaczu pojawi się ikona

.

Konfigurowanie monitorowania strefy wewnętrznej:
►

Nacisnąć przycisk

Na wyświetlaczu pojawi się ikona
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13.4 ALARM
Alarm jest emitowany, jeśli pacjent opuści wskazaną monitorowaną strefę lub jeśli nie będzie się w
niej znajdować po upływie czasu trwania trybu PAUSE (Wstrzymanie).
Wyłączanie alarmu:
►

Nacisnąć przycisk

.

System monitorowania wstania z łóżka jest wyłączony i pojawia się ikona
Alarm dźwiękowy zostanie wyciszony.

na wyświetlaczu.

Wstrzymywanie alarmu:
►

lub

Nacisnąć przycisk

.

Na wyświetlaczu pojawi się pole (7) i licznik czasu odliczający 15 minut. Alarm dźwiękowy zostanie
wyciszony.

13.5 Głośność alarmu
Maksymalny poziom głośności alarmu jest skonfigurowany domyślnie.
Głośność alarmu można regulować przed wyemitowaniem jego sygnału dźwiękowego i podczas
sygnalizacji alarmu.
Zmniejszanie poziomu głośności alarmu:
►

Nacisnąć przycisk

.
pojawi się na wyświetlaczu. Głośność zostanie

Ikona niższego poziomu głośności alarmu
zmniejszona.

Przywracanie maksymalnego poziomu głośności alarmu:
►

Nacisnąć przycisk

po osiągnięciu minimalnego poziomu

Rys. Sygnalizacja wizualna
alarmu dotyczącego wstania
z łóżka (panel podstawowy
iBoard Basic)

głośności alarmu.
Ikona z trzema poziomami głośności

1 2

Rys. Ikona głośności

3

pojawi się na wyświetlaczu.

1. Głośność minimalna
2. Głośność średnia
3. Głośność maksymalna

13.6 Tryb PAUSE (Wstrzymanie)
W trybie PAUSE (Wstrzymanie) monitorowanie wstania z łóżka jest czasowo przerywane i nie są
zgłaszane jego alarmy.
Włączanie trybu PAUSE (Wstrzymanie) systemu monitorowania wstania z łóżka:
►

lub

Nacisnąć przycisk

.

Na wyświetlaczu pojawi się ikona (7) i licznik czasu odliczający 15 minut.
Jeśli pacjent będzie ułożony w zleconej pozycji po upływie czasu trwania trybu PAUSE (Wstrzymanie),
monitorowanie wstania z łóżka zostanie wznowione.
Wydłużanie czasu trwania trybu PAUSE (Wstrzymanie):
►

Ponownie nacisnąć przycisk

, aby licznik odliczał kolejne 15 minut.

Rys. Licznik czasu trwania
trybu PAUSE (Wstrzymanie) (pozostałe minuty)

Wyłączanie trybu PAUSE (Wstrzymanie):
►

Nacisnąć przycisk

.

UWAGA Gdy włączone jest monitorowanie strefy zewnętrznej, tryb PAUSE (Wstrzymanie) jest wyłączany, jeśli pacjent z powrotem
położy się w łóżku.
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13.7 Wyłączanie systemu monitorowania wstania z łóżka
Wyłączanie systemu monitorowania wstania z łóżka:
►

Nacisnąć przycisk

.

Na wyświetlaczu pojawi się ikona

.

14 Wyposażenie

Rys. Ikona Bed Exit OFF
(Wyłączenie systemu monitorowania wstania z łóżka)
(panel podstawowy iBoard
Basic)

14.1 Szyna na akcesoria z plastikowymi zaczepami (opcja)
Szyna na akcesoria wyposażona w 2 plastikowe zaczepy służy do zawieszania akcesoriów.
Znajduje się ona po bokach łóżka.

14.2 Sygnał dotyczący hamulca (opcja)
Jeżeli łóżko jest wyposażone w sygnał dotyczący hamulca i jest podłączone do zasilania sieciowego, rozlegnie się on w przypadku
braku załączenia hamulców.

14.3 Hamulec i-Brake® (opcja)
Łóżko można wyposażyć w automatyczny hamulec kółek samonastawnych. Automatyczny hamulec kółek samonastawnych umożliwia zapobieganie wystąpieniu obrażeń ciała u pacjentów i personelu wskutek braku ręcznego załączenia hamulców. Hamulce
załączają się automatycznie po 60 sekundach od podłączenia łóżka do zasilania sieciowego i po 60 sekundach od ich zwolnienia,
jeśli w tym czasie łóżko nie będzie przemieszczane. Istnieje również możliwość ręcznego załączenia hamulców.

14.4 Wsuwane piąte kółko samonastawne (opcja)
Łóżko można wyposażyć we wsuwane piąte kółko samonastawne znajdujące się pośrodku podwozia. Piąte kółko samonastawne
ułatwia sterowanie łóżkiem i manewrowanie nim po długich korytarzach i w niewielkich pomieszczeniach. W przypadku podłączenia
łóżka do zasilania sieciowego piąte kółko samonastawne jest automatycznie wsuwane. Po wsunięciu piątego kółka samonastawnego nie utrudnia ono dostępu do wyposażenia znajdującego się pod podwoziem.
Włączanie piątego kółka z mechanizmem i-Drive®:
► 	
Odłączyć łóżko od zasilania sieciowego.
► 	
Ustawić dźwignię do sterowania kółkami samonastawnymi tak, aby była skierowana w dół.

14.5 Mechanizm i-Drive Power (opcja)
Podstawowy opis mechanizmu i-Drive Power
Łóżko można wyposażyć w kółko z mechanizmem i-Drive Power. Podczas transportu pacjenta mechanizm i-Drive Power umożliwia
personelowi szpitala przemieszczanie łóżka z użyciem minimalnej siły.
Kółko z mechanizmem i-Drive Power znajduje się pośrodku łóżka, po jego podwoziem. Posiada ono własny akumulator oraz
ładowarkę i działa niezależnie od funkcji łóżka, więc po rozładowaniu się akumulatora nadal można z nich korzystać. Łóżko jest
wyposażone w jeden panel sterowania kółkiem z mechanizmem i-Drive Power i kółko to jest ustawione w linii prostej z osią łóżka.
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Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące mechanizmu i-Drive Power
►
Należy postępować ściśle według instrukcji.
►
Łóżko może obsługiwać wyłącznie wykwalifikowany personel.
►
Podczas transportu barierki boczne muszą być uniesione.
►
Podczas transportu łóżka nie wolno korzystać z przycisków regulacji jego pozycji.
►
Podczas przemieszczania łóżka w dół po pochyłościach nie wolno korzystać z przycisku szybkiego ruchu w przód
(FFWD). Korzystanie z niego jest przydatne podczas wjeżdżania na pochyłości.
►
Należy zachowywać szczególną ostrożność podczas cofania. Podczas przemieszczania łóżka w dół po pochyłościach lub
wjeżdżania na nie należy zachowywać stosowną odległość od obiektów i nie wolno korzystać z funkcji cofania.
►
Nie wolno korzystać z mechanizmu Free Drive do przemieszczania łóżka po pochyłościach o kącie większym niż 1 stopień, chyba że odpowiedni personel może zapewnić bezpieczny transport łóżka.
►
Podczas przemieszczania łóżka w dół po pochyłościach o kącie większym niż 6 stopni należy korzystać z pomocy personelu.
►
Nie wolno pozostawiać łóżka z włączonym mechanizmem i-Drive Power, gdy nie jest ono nadzorowane przez przeszkolony personel.
►
W celu załączania hamulców i stabilizacji łóżka należy zawsze korzystać ze zwykłego hamulca mechanicznego.
►
Należy zachowywać szczególną ostrożność podczas przemieszczania łóżka z użyciem mechanizmu i-Drive Power. Należy przemieszczać łóżko ostrożnie i z użyciem stosownego ustawienia prędkości, uważając na osoby bądź przedmioty znajdujące
się w pobliżu łóżka i nie dopuszczając do kolizji z nimi.
►
Przed użyciem mechanizmu i-Drive Power należy upewnić się, że łóżko zostało odłączone od zasilania sieciowego i zwolniono jego hamulce.
►
Jeśli konieczne jest niezwłoczne zatrzymanie ruchu (np. w celu uniknięcia kolizji z innymi osobami albo z przedmiotami),
należy nacisnąć przycisk awaryjnego zatrzymania ruchu jezdnego.
►
Przy parkowaniu łóżka należy wsunąć kółko z mechanizmem i-Drive Power do podwozia. Zapobiegnie to jego nieprawidłowemu użyciu podczas zwalniania i załączania hamulców łóżka.
►
Hamulec elektromagnetyczny mechanizmu i-Drive Power służy wyłącznie do chwilowego zatrzymywania łóżka, a nie do
jego parkowania przez dłuższy czas.
►
Przed transportem lub przemieszczeniem łóżka w miejsce jego dłuższego przechowywania należy wyłączyć akumulator
mechanizmu i-Drive Power.
►
Aby wsunąć kółko z mechanizmem i-Drive Power, należy nacisnąć znajdujący się pod osłoną podwozia przycisk awaryjnego wsuwania kółka
w razie wystąpienia usterki mechanizmu i-Drive Power. Umożliwi to ręczne przemieszczenie łóżka w bezpieczne miejsce, bez
użycia mechanizmu i-Drive Power.
►
Kółko z mechanizmem i-Drive Power należy wsuwać do podwozia za każdym razem, gdy konieczne jest przesunięcie
łóżka w bok.
►
Należy monitorować wskaźnik LED stanu akumulatora i właściwie planować procedurę przemieszczania łóżka z użyciem
mechanizmu i-Drive Power. Naładowanie akumulatora w niewystarczającym stopniu może skutkować wystąpieniem nieoczekiwanych problemów i zagrożeń podczas przemieszczania łóżka.
►
Po przemieszczeniu łóżka w miejsce docelowe należy je podłączyć do zasilania sieciowego, aby naładować akumulator i
móc w każdej chwili skorzystać z mechanizmu i-Drive Power.
►
Aby zapewnić prawidłowe działanie mechanizmu i-Drive Power, jego akumulator należy wymieniać co 2 lata.

Sposób użytkowania
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko wystąpienia obrażeń ciała wskutek nieostrożnego przemieszczania łóżka!
► Łóżko należy zawsze przemieszczać bezpiecznie i z zachowaniem ostrożności.
► Należy kontrolować trajektorię ruchu łóżka pod kątem przeszkód w celu uniknięcia kolizji.
► Należy dopilnować, aby na trajektorii ruchu łóżka nie znajdowały się żadne osoby.
	      ► Należy ostrożnie przemieszczać łóżko, aby nie doszło do potrącenia żadnego członka personelu ani pacjenta.
PRZESTROGA!
Maksymalny prześwit pod łóżkiem wynosi 11,3 cm!
► Należy kontrolować trajektorię ruchu łóżka pod kątem przeszkód w celu uniknięcia kolizji.
Przeznaczenie:
►
transport łóżka (z pacjentem lub bez) przez personel medyczny.
Niedozwolone użytkowanie:
►
jazda na łóżku,
►
użytkowanie w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
►
obsługa przez osoby inne niż przeszkolony personel.
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UWAGA Na pojedynczym łóżku można transportować tylko jednego pacjenta i nie wolno przewozić na nim czegokolwiek innego (z
wyjątkiem poprawnie zamocowanych akcesoriów łóżka).
UWAGA W celu uzyskania informacji na temat korzystania z wyrobu w zastosowaniach innych niż opisane w części „Sposób użytkowania” powyżej należy skontaktować się z firmą
LINET®.

1

Regulacja pozycji
PRZESTROGA!
Ryzyko uszkodzenia przewodu głównego panelu sterowania mechanizmu i-Drive Power ze względu
na nieprawidłowe poprowadzenie
przewodu!
► Należy poprawnie poprowadzić
przewód łączący głównego panelu sterowania.

2

PRZESTROGA!
Ryzyko uszkodzenia mienia wskutek
niewłaściwego użytkowania!
► Nie wolno wieszać żadnych przedmiotów na głównym panelu sterowania
ani na jego przewodzie!
1. Safety Sense (czujnik dotykowy)
2. Główny panel sterowania
3. Prawidłowe prowadzenie przewodu głównego panelu sterowania
4. Panel włączania

4

3

Rys. Umiejscowienie głównego panelu sterowania

5

6

Rys. Panel włączania (4)

7

9 10 11 12

8

13

5. Przycisk ON (Włączenie) (przycisk umożliwiający włączenie kółka z
mechanizmem i-Drive)
6. Przycisk OFF (Wyłączenie) umożliwiający
wsunięcie i wyłączenie kółka z mechanizmem i-Drive
7. Przycisk FFWD (Szybki ruch w przód)
8. Przycisk STOP DRIVE (Zatrzymanie ruchu jezdnego)
9. Wskaźnik LED ON (Włączenie)
10. Wskaźnik LED zasilania sieciowego (podłączenie łóżka do zasilania
sieciowego lub załączenie hamulców łóżka)
11. Wskaźnik LED usterki
12. Wskaźnik LED naładowania akumulatora i usterki
13. Przycisk FWD (Ruch w przód)
14. Przycisk REV (Cofanie)

14

Rys. Główny panel sterowania (2)
UWAGA Panel sterowania mechanizmu i-Drive Power nie służy do sterowania funkcjami łóżka. Łóżkiem steruje się za pomocą
elementów sterujących łóżka.
UWAGA Główny panel sterowania wyposażono w czujnik dotykowy (1); w celu korzystania z funkcji panelu sterowania
mechanizmu i-Drive Power należy zawsze dotykać go dłonią. Po odsunięciu dłoni mechanizm i-Drive Power przestanie działać.
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UWAGA Unoszeniem i obniżaniem kółka z mechanizmem i-Drive steruje się elektronicznie za pomocą panelu włączania mechanizmu i-Drive.

14.5.1 Włączanie/wyłączanie mechanizmu i-Drive Power
Włączanie mechanizmu i-Drive Power:
1.
Sprawdzić, czy wyłącznik zasilania mechanizmu i-Drive Power jest włączony.
2.

Nacisnąć przycisk włączania

znajdujący się na panelu włączania. Koło z mechanizmem i-Drive zostanie obniżone, a

zielony wskaźnik zacznie migać.
Wyłączanie mechanizmu i-Drive Power:
1.

Wsunąć kółko z mechanizmem i-Drive za pomocą przycisku

2.

Wyłączyć mechanizm i-Drive za pomocą wyłącznika zasilania.

, który znajduje się na panelu włączania.

Awaryjne wsuwanie kółka z mechanizmem i-Drive Power:
1.

Nacisnąć dowolny przycisk

na łóżku.

2.
Wyłączyć mechanizm i-Drive Power za pomocą wyłącznika zasilania.
3.
Nacisnąć przycisk awaryjnego wsuwania kółka z mechanizmem i-Drive Power znajdujący się na spodzie podwozia, pod
tabliczką.
UWAGA W przypadku rozładowania się akumulatora lub usterki napędu należy użyć przycisku awaryjnego wsuwania w celu
ręcznego przemieszczenia łóżka w bezpieczne miejsce, bez korzystania z mechanizmu i-Drive Power.

1
Rys. Wyłącznik zasilania mechanizmu i-Drive Power i tabliczka

2

1. Wyłącznik zasilania mechanizmu i-Drive Power                                                                                                              
2. Przycisk awaryjnego wsuwania kółka z mechanizmem i-Drive Power

Rys. Tabliczka dotycząca przycisku awaryjnego wsuwania kółka z mechanizmem
i-Drive Power

14.5.2 Mechanizm napędu silnikowego
PRZESTROGA!
Ryzyko uszkodzenie mienia wskutek nieprawidłowego transportu i przypadkowego ruchu łóżka!
► Przed transportem łóżka należy dopilnować, aby zostało ono odłączone od zasilania sieciowego.
► Przed transportem łóżka należy dopilnować, aby wtyczka dodatkowego gniazda zasilania (jeśli jest dostępne)
została odłączona od zasilania sieciowego.
► Przed montażem, demontażem i wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych (dotyczących np. mechanizmu i-Drive Power) należy zablokować kółka samonastawne łóżka).
► Jeśli w łóżku leży pacjent, należy dopilnować, aby kółka samonastawne były zablokowane.
► Podczas transportu łóżka przewód zasilania musi być zawieszony na jego zaczepie.
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1.

Sprawdzić, czy wyłącznik zasilania mechanizmu i-Drive Power jest włączony.

2.

Nacisnąć przycisk

nik LED
3.

znajdujący się na panelu włączania. Kółko z mechanizmem i-Drive zostanie obniżone, a wskaź-

zacznie migać.
Położyć dłoń na czujniku dotykowym Safety Sense (1) i nacisnąć przycisk

,

lub

.

W celu korzystania z mechanizmu i-Drive Power należy położyć dłoń na czujniku dotykowym Safety Sense. Po odsunięciu dłoni
mechanizm i-Drive Power przestanie działać.
4.

W przypadku naciśnięcia czerwonego przycisku zatrzymania ruchu jezdnego

w celu zahamowania lub awaryjnego

zatrzymania ruchu łóżka silnik i-Drive niezwłocznie przestanie działać i załączy się hamulec elektryczny.
5.
W przypadku braku korzystania z funkcji mechanizmu i-Drive Power przez 3 minuty układ sterowania tym mechanizmem
jest automatycznie wyłączany i załącza się hamulec elektryczny. Informuje o tym zielony wskaźnik LED
nutach.

, który zgaśnie po 3 mi-

UWAGA Mechanizm i-Drive Power nie jest przeznaczony do przemieszczania łóżka w dół po pochyłościach ani wjeżdżania na
pochyłości o kącie większym niż 6°/dłuższe niż 20 m. W przypadku przemieszczania łóżka z maksymalnym bezpiecznym obciążeniem roboczym w dół po pochyłościach lub wjeżdżania na nie należy korzystać z pomocy personelu.
UWAGA Po wysunięciu kółka z mechanizmem i-Drive nie można przesuwać łóżka na boki. Nacisnąć przycisk

w celu wsunię-

cia kółka i ustawienia kółek samonastawnych w neutralnej pozycji, a następnie przesunięcia łóżka w żądanym kierunku.

14.5.3 Hamowanie
1.
-lub-

Nacisnąć i przytrzymać przycisk

, aby niezwłocznie zahamować.

2.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk

, aby powoli zahamować; nacisnąć przycisk

, aby zahamować podczas cofa-

nia.
-lub3.

Odsunąć dłoń od panelu czujnika dotykowego, co spowoduje automatyczne zahamowanie mechanizmu i-Drive Power.

UWAGA Po zakończeniu lub przerwaniu transportowania łóżka należy zawsze załączać hamulec za pomocą dźwigni do sterowania
kółkami samonastawnymi. Hamulec elektromagnetyczny mechanizmu i-Drive nie służy do parkowania łóżka przez dłuższy czas.
UWAGA W sytuacji awaryjnej (np. w razie przyspieszania podczas przemieszczania łóżka po stromej pochyłości) podwójny hamulec mechanizmu i-Drive zapobiega nabieraniu prędkości i spowalnia ruch jezdny łóżka. Nie można natomiast zagwarantować, że
łóżko zatrzyma się samoczynnie, bez pomocy personelu (poprzez użycie przycisku

i dźwigni do sterowania kółkami samo-

nastawnymi).
UWAGA Podczas zjeżdżania po pochyłości można czynnie hamować, zmniejszając prędkość poprzez korzystanie z przycisku
ruchu w przeciwnym kierunku.

14.5.4 Mechanizm Free Drive
Silnik i-Drive jest wyposażony w napęd Free Drive uruchamiający się po naciśnięciu przycisku ruchu w przód (
lub w tył (

albo

)

); konieczne jest przy tym dotykanie panelu czujnika dotykowego.

W przypadku zmiany kierunku ruchu jezdnego napęd Free Drive wyłącza się i załącza się hamulec. Funkcja ta ma na celu obniżanie ryzyka podczas przemieszczania łóżka po pochyłościach.
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Akumulator
Stan naładowania akumulatora:
1.
Miganie tego wskaźnika informuje o całkowitym
rozładowaniu się akumulatora (LED1)
2.
50% (LED2)
3.
75% (LED3)
4.
100% — akumulator jest w pełni naładowany (LED4)
Ładowanie akumulatora:
►
Podłączyć przewód zasilania łóżka do zasilania sieciowego.
►
Rozpocznie się ładowanie akumulatora mechanizmu i-Drive; w przypadku jego całkowitego rozładowania proces ten może trwać do 9 godzin.

1 2 3 4
Rys. Stan naładowania akumulatora

UWAGA Wartości dotyczące naładowania akumulatora są wyłącznie informacyjne.
Czas użytkowania akumulatora zmniejsza się, jeśli dopuszcza się do jego całkowitego rozładowania.

Sygnalizacja usterek
W przypadku wystąpienia stanu usterki następuje zatrzymanie i załączenie hamulców układu jezdnego, czemu towarzyszy stosowna sygnalizacja. Wskaźnik usterki miga krótko, a wskaźnik stanu akumulatora informuje o stanie usterki. Niektóre usterki/błędy
są usuwane automatycznie (np. przegrzanie się napędu). W przypadku przegrzania się napędu lub podzespołów elektronicznych
przed zablokowaniem mechanizmu jezdnego zostanie wyemitowany krótki sygnał dźwiękowy.
Błąd

LED1

LED2

LED3

LED4

Drive overheated (Przegrzanie się napędu)

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

Electronics overheated
(Przegrzanie się podzespołów elektronicznych)

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

Brake error (Błąd hamulca)

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

WŁ.

Retraction not completed
(Nie zakończono wsuwania)

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

Internal system error
(Wewnętrzny błąd systemu)

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

WŁ.

FET closing penetrated
(Otwarcie osłony tranzystora polowego)

WYŁ.

WŁ.

WŁ.

WYŁ.

Control circuit overheated
(Przegrzanie się obwodu
sterowania)

WYŁ.

WŁ.

WŁ.

WŁ.

Controlcircuiterror
(Błąd obwodu sterowania)

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WYŁ.

Activation button stuck
(Zablokowanie się przycisku włączania)

WŁ.

WYŁ.

WYŁ.

WŁ.

Retraction button stuck
(Zablokowanie się przycisku wsuwania)

WŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

Active button after start
(Przycisk aktywny po
uruchomieniu)

WŁ.

WYŁ.

WŁ.

WŁ.
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Wskaźniki świetlne
Wskaźnik
Wskaźnik GO (Uruchomienie)
►
Świecenie w trybie ciągłym
►
Miganie

Wskaźnik usterki
►
►

Świecenie w trybie ciągłym
Miganie

Znaczenie
Dłoń znajduje się na czujniku dotykowym; kółko z mechanizmem i-Drive jest gotowe do użycia.
Dłoń nie znajduje się na czujniku dotykowym; kółko z mechanizmem i-Drive nie jest gotowe do użycia.
Nie można włączyć mechanizmu i-Drive (kółko z mechanizmem i-Drive nie jest wysunięte, dźwignia do sterowania
kółkami samonastawnymi ma załączony hamulec, łóżko jest
podłączone do zasilania sieciowego).
Wystąpił błąd systemu (wskazywany za pomocą wskaźnika
stanu akumulatora)
-lubWłączone jest zabezpieczenie modułu sterowania mechanizmu
i-Drive przed przegrzaniem

Dane techniczne
Parametr

Wartość

Średnica kółka z mechanizmem i-Drive

8,27 cala

Maks. prędkość szybkiego ruchu w przód (płaskie podłoże, z
obciążeniem)

4,43 km na godzinę (±15%)

Maks. prędkość ruchu w przód (płaskie podłoże, z obciążeniem)

2,16 km na godzinę (±15%)

Maks. prędkość cofania (płaskie podłoże, z obciążeniem)

2,16 km na godzinę (±15%)

Maks. kąt ruchu w górę po pochyłości

6°

Poziom hałasu (podczas wsuwania kółka z mechanizmem i-Drive)

65 dB
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Konserwacja mechanizmu i-Drive Power
Okresową konserwację mechanizmu i-Drive Power musi wykonywać co najmniej raz w roku wykwalifikowany technik serwisu lub
upoważniony dział serwisu. Więcej informacji na temat czynności konserwacyjnych można znaleźć w rozdziale „Konserwacja”.
Technik serwisu musi sprawdzić następujące elementy:
►
stan akumulatora; w razie potrzeby konieczna może być jego wymiana (po maksymalnie trzech latach użytkowania),
►
sprężyna gazowa; w razie potrzeby konieczna może być jej wymiana (po maksymalnie trzech latach użytkowania),
►
kółko z mechanizmem i-Drive Power; w razie potrzeby konieczna może być jego wymiana,
►
mechanizm podnoszący; w razie potrzeby konieczne może być nasmarowanie,
►
przewody i elementy sterujące; w razie potrzeby konieczna może być ich wymiana,
►
działanie mechanizmu i-Drive Power.

14.6 Mobi-Lift® (opcja)
Uchwyt Mobi-Lift® stanowi wyposażenie opcjonalne. Pozwala on zwiększyć
bezpieczeństwo pacjenta podczas wstawania z łóżka. Mobi-Lift® stanowi
uchwyt pomocniczy z wbudowanym przyciskiem regulacji wysokości leża.
Umożliwia on pacjentowi unoszenie i obniżanie leża materaca.

Korzystanie z uchwytów pomocniczych
Regulacja pozycji uchwytu pomocniczego:
►
Unieść uchwyt ku górze, w kierunku łóżka.
►
W pełni osadzić uchwyt w jego gnieździe.
Regulacja wysokości leża materaca:
►

Nacisnąć przycisk

►

Nacisnąć przycisk w celu regulacji wysokości.

na dowolnym elemencie sterowania łóżkiem.

Rys. Uchwyt Mobi-Lift
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko wystąpienia obrażeń ciała wskutek poślizgnięcia się lub upadku przy wstawaniu!
► Należy upewnić się, że uchwyty pomocnicze zostały w pełni osadzone w ich gniazdach.
► Należy upewnić się, że nie doszło do przytrzaśnięcia pościeli między gniazdem a uchwytem pomocniczym.

14.7 Mechanizm Safestop (opcja)
Mechanizm Safestop ma na celu zapobiegać obrażeniom ciała u użytkownika występującym wskutek obniżania leża materaca.
Jeśli wykryje on przeszkodę podczas obniżania podwozia i leża materaca, ich ruch zostanie automatycznie zatrzymany.
Na wyświetlaczu panelu standardowego iBoard pojawi się napis SAFE STOP (Włączenie mechanizmu Safestop) +
nie się krótki sygnał dźwiękowy.

i rozleg-

14.8 Badanie RTG płuc (opcja)
Oparcie łóżka może być opcjonalnie wykonane z wysokociśnieniowego laminatu przeziernego dla promieniowania rentgenowskiego. Uchwyt kasety RTG znajduje się pod oparciem, po jego lewej stronie. Dzięki tego typu konstrukcji łóżka możliwe jest
wykonywanie zdjęć rentgenowskich płuc pacjenta bez jego ręcznego przemieszczania.
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Czynności do wykonania przed
badaniem
►
Upewnić się, że ułożono pacjenta pośrodku łóżka.
►
Upewnić się, że oparcie jest ustawione w najniższej pozycji, a barierki boczne są uniesione.
►
Wysunąć uchwyt kasety RTG.
►
Włożyć kasetę RTG do uchwytu (format
43 × 35 cm (16,93 × 13,78 cala)) w pozycji poziomej.
►
Wsunąć uchwyt z kasetą RTG do wewnątrz, tak
aby wskaźnik środka kasety znalazł się dokładnie pod krawędzią leża materaca.
►
Skorygować położenie uchwytu kasety RTG za
pomocą mechanizmu zębatego, tak aby górna krawędź
kasety znalazła się dokładnie pod linią barków pacjenta.
W celu zapewnienia prawidłowej orientacji należy skorzystać z podziałki na tabliczce. Ustalić pozycję linii barków pacjenta, korzystając z oznaczeń numerycznych na
podziałce. Przesunąć uchwyt kasety RTG tak, aby środek
uchwytu został dopasowany względem odpowiedniego
oznaczenia numerycznego na podziałce.
►
Dostosować parametry aparatu rentgenowskiego
i wykonać zdjęcie.
UWAGA Procedurę tę należy wykonywać przede wszystkim
u pacjentów, których nie można przenosić ze względu na
stan krytyczny (np. krwotok wewnętrzny) lub niestabilny.

Rys. Uchwyt kasety RTG

14.9 System przywołania pielęgniarki
OSTRZEŻENIE!
Funkcje systemu przywołania pielęgniarki zależą od lokalnego szpitalnego systemu informacyjnego!
► Należy dopilnować, aby system przywołania pielęgniarki był zgodny z lokalnym szpitalnym systemem informacyjnym!
PRZESTROGA!
Prawidłowe korzystanie z systemu przywołania pielęgniarki zwiększa bezpieczeństwo pacjenta!
► Personel szpitala powinien poinformować pacjenta o sposobie korzystania z systemu przywołania pielęgniarki!
Przeznaczenie
System przywołania pielęgniarki służy do przesyłania sygnałów z łóżka do personelu szpitalnego.
Z systemu przywołania pielęgniarki może korzystać zarówno personel szpitala, jak i pacjent.
Umiejscowienie elementów sterujących systemu przywołania pielęgniarki
Przyciski służące do włączania systemu przywołania pielęgniarki znajdują się po wewnętrznej i zewnętrznej stronie wezgłowiowych
barierek bocznych. Głośniki i mikrofony znajdują się po wewnętrznej stronie wezgłowiowych barierek bocznych.
Włączanie systemu przywołania pielęgniarki:
►
Nacisnąć przycisk systemu przywołania pielęgniarki (1).
Pacjent może mówić do mikrofonu (2) znajdującego się po wewnętrznej stronie wezgłowiowych barierek bocznych.
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2

1

1
Rys. Element sterujący systemu przywołania pielęgniarki
(po zewnętrznej stronie wezgłowiowej barierki bocznej)
1. Przycisk systemu przywołania pielęgniarki
2. Głośnik i mikrofon

Rys. Element sterujący systemu przywołania pielęgniarki (po
wewnętrznej stronie wezgłowiowej barierki bocznej) — wersja 1

14.10 Gniazdo USB
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko wystąpienia obrażeń ciała wskutek nieprawidłowego
użytkowania!
► Akcesoria podłączane do gniazda USB muszą być w nienagannym stanie!
Odpowiedzialność za spełnienie tego wymogu ponosi użytkownik
łóżka.
PRZESTROGA!
Ryzyko uszkodzenia mienia wskutek niewłaściwego użytkowania!
► Do gniazda USB nie wolno podłączać żadnych elementów
grzewczych!
Odpowiedzialność za spełnienie tego wymogu ponosi użytkownik
łóżka.
Złącza USB umieszczone po obu stronach oparcia służą do ładowania telefonów komórkowych i tabletów.
UWAGA Maksymalne natężenie prądu w przypadku tego urządzenia wynosi

Rys. Gniazdo USB na prawym boku oparcia

2 A.

14.11 Uchwyty do przesuwania łóżka (opcja)
OSTRZEŻENIE!
Uchwyty do przesuwania łóżka nie są zgodne z mechanizmem i-Drive Power!
►
Nie wolno korzystać z uchwytów do przesuwania łóżka w modelu wyposażonym w mechanizm i-Drive Power!
PRZESTROGA!
Podczas mocowania uchwytów do przesuwania łóżka na poprzeczce wezgłowia należy przestrzegać poniższych instrukcji:
►
Montaż uchwytów do przesuwania łóżka musi wykonywać szpitalny technik zgodnie z instrukcją obsługi!
►
Uchwyty do przesuwania łóżka można mocować wyłącznie na poprzeczce wezgłowia!
►
Umiejscowienie uchwytów do przesuwania łóżka pokazano na poniższym rysunku!
►
Odległość między gniazdem a rurką umieszczaną pod kątem prostym względem poprzeczki wezgłowia wynosi
12 mm.
►
Nakrętki śrub muszą być skierowane do wewnątrz!
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Te dwa uchwyty są przeznaczone do przesuwania łóżka.
Uchwyty do przesuwania łóżka nie są zgodne z wezgłowiem.
Uchwyty do przesuwania łóżka znajdują się na poprzeczce wezgłowia.

12 mm
Rys. Odległość między gniazdem a rurką umieszczaną pod kątem prostym względem poprzeczki wezgłowia

Rys. Umiejscowienie uchwytów do przesuwania łóżka na poprzeczce wezgłowia (umiejscowienie nakrętek)

Wyjmowanie uchwytów do przesuwania łóżka z
gniazd:
► 	
Wyjąć oba uchwyty do przesuwania łóżka z
ich gniazd znajdujących się w poprzeczce wezgłowia.
Wkładanie uchwytów do przesuwania łóżka do
gniazd:
►
Włożyć oba uchwyty do przesuwania łóżka
do ich
gniazd znajdujących się w poprzeczce wezgłowia.

Rys. Uchwyty do przesuwania łóżka Eleganza 5
D9U001GE5-0128_01
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15 Materac
Łóżko Eleganza 5 jest przeznaczone do stosowania z biernymi i czynnymi materacami dostępnymi w ofercie firmy LINET.
PRZESTROGA!
Ryzyko wystąpienia niezgodność z łóżkiem z powodu nieprawidłowych wymiarów materaca!
► Należy sprawdzić maksymalne dopuszczalne wymiary materaca (rozdział „Dane techniczne”).
Producent zaleca korzystanie z następujących materaców w przypadku łóżka Eleganza 5:
MATERACE BIERNE
■
■
■

CliniCare 10
CliniCare 20
CliniCare 30

MATERACE CZYNNE
■
■

Virtuoso (niewbudowany)
OptiCare (wbudowany)

15.1 Materac bierny

1
1

1

SZCZYT DOLNY

WEZGŁOWIE

Zalecane do stosowania materace bierne są wyposażone w paski (1) umożliwiające przymocowanie materaca do leża materaca.

Rys. Dolna część materaca biernego

15.1.1 Paski z bocznymi klamrami zwalniającymi
Mocowanie materaca do leża materaca:
►
►
►

Przełożyć trzy paski przez trzy otwory w segmentach leża materaca.
Przełożyć trzy paski pod poprzeczkami leża materaca.
Zapiąć trzy boczne klamry zwalniające poprzez połączenie męskiego i żeńskiego złącza każdej klamry.

Zdejmowanie materaca z leża materaca:
►
►
► 	

80

Zwolnić trzy klamry, naciskając je z obu stron, a następnie rozłączając męskie i żeńskie złącza.
Wyciągnąć trzy paski z leża materaca.
Zdjąć materac z leża materaca.
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Rys. Mocowanie materaca biernego z paskami do leża materaca łóżka Eleganza 5

15.2 Materac czynny (niewbudowany)
OSTRZEŻENIE!
Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi zgodnego materaca czynnego!

PRZESTROGA!
Ryzyko uszkodzenia mienia wskutek nieprawidłowego przymocowania zgodnego materaca czynnego do leża
materaca!
► Przed przymocowaniem wszystkich pasków napełnionego powietrzem materaca do leża materaca należy ustawić łóżko w maksymalnej pozycji krzesła kardiologicznego!
Instrukcje montażu:
► 	
Zdjąć materac znajdujący się na leżu materaca.
► 	
Sprawdzić wymiary i orientację materaca przed położeniem go na leżu materaca.
► 	
Umieścić jednostką sterującą systemem na szczycie dolnym łóżka lub na podłodze.

1

1

1

1

1

1

Rys. Spodnia część materaca czynnego (niewbudowanego)
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15.3 Materac OptiCare (wbudowany)
OSTRZEŻENIE!
Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi wbudowanego systemu zastępującego materac OptiCare!

PRZESTROGA!
Ryzyko uszkodzenia mienia wskutek nieprawidłowego przymocowania zgodnego wbudowanego materaca do
leża materaca!
► Przed przymocowaniem wszystkich pasków napełnionego powietrzem materaca do leża materaca należy ustawić łóżko w maksymalnej pozycji krzesła kardiologicznego!
OSTRZEŻENIE!
Materac OptiCare jest zgodny wyłącznie z jednostką sterującą systemem dostarczoną przez producenta!
► Z materacem OptiCare nie wolno stosować żadnych innych jednostek sterujących systemem!
PRZESTROGA!
Ryzyko uszkodzenia mienia wskutek niewłaściwego montażu jednostki sterującej systemem!
► Jeśli jednostka sterująca systemem nie została zamontowana fabrycznie, musi ją zamontować inżynier serwisu
upoważniony przez firmę LINET®.

15.3.1 Ekran dotyczący materaca

13

12 11 10
9

14

8

15

1

2

3

4

5 6 7

Rys. Ekran dotyczący materaca — wyświetlacz i klawiatura (panel standardowy iBoard Standard)
1.
Przycisk trybu OPT (Optymalizacja)
2.
Przycisk MINUS
3.
Przycisk PLUS
4.
Przycisk trybu komfortu
5.
Przycisk wyciszenia (naciśnięcie powoduje wyciszenie dźwięków
jednostki sterującej systemem)
6.
Przycisk MODE (Tryb)
7.
Przycisk MCM (Regulacja mikroklimatu)
8.
Ikona trybu MCM (Regulacja mikroklimatu) z opcjami LOW (Niska wartość)/HIGH (Wysoka wartość)/OFF (Wyłączenie)
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9.
Ikona Mode (Tryb) z nazwą trybu
10.
Ikona ostrzeżenia dotycząca materaca —
CPR (RKO)
11.
Ikona ostrzeżenia
12.
Ikona materaca
13.
Wskaźnik stanu
14.
Ikona wyciszenia
15.
Ikona poziomu ciśnienia
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16 Akcesoria

1. Wysięgnik z uchwytem
dla pacjenta
2. Stojak na kroplówki
3. Uchwyt na butlę z tlenem
4. Uchwyt przewodu obiegu
respiratora

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko wystąpienia obrażeń ciała wskutek stosowania niezgodnych akcesoriów!
► Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów producenta.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie
niezatwierdzonych akcesoriów.

4

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko wystąpienia obrażeń ciała wskutek stosowania uszkodzonych akcesoriów!
► 	 Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów w doskonałym stanie technicznym.

Akcesorium

wezgłowie

Wysięgnik z uchwytem dla
pacjenta

a

z trójkątnym uchwytem

a

z uchwytem na płyny do wlewów
dożylnych

a

Stojak na kroplówki

a

z uchwytem mocującym

a

z koszykiem na butelkę z płynami
do wlewów dożylnych

a

szczyt
dolny

2

boki

3
Rys. Akcesoria

Pulpit do pisania

a

Półka na monitor

a

Pojemnik na wyposażenie

a

Uchwyt na kule pacjenta

a

a

Uchwyt na identyfikator z imieniem i nazwiskiem pacjenta

a

a

Poziomy uchwyt na butlę z
tlenem

a

Pionowy uchwyt na butlę z
tlenem

a

z adapterem

a

Uchwyt przewodu obiegu respiratora

a

Uchwyt worka do zbiórki moczu

a

Poduszka do regulacji pozycji

a

a

a

Rama wyciągowa

a

a

a

Zabezpieczenie Protector

1

a

System SafetyMonitor

16.1 Wysięgnik z uchwytem dla pacjenta
W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z wysięgnika z uchwytem dla pacjenta:
►
Nie wolno przekraczać wartości maksymalnego obciążenia, która wynosi 75 kg.
►
Nie wolno używać wysięgnika z uchwytem dla pacjenta w celu wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych.
►
Aby zapobiec przewróceniu się łóżka, wysięgnik z uchwytem dla pacjenta nie może wystawać poza łóżko.
►
Uchwyty dla pacjenta wykonane z plastiku należy wymieniać co 4 lata.
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Mocowanie wysięgnika z uchwytem dla pacjenta:
►
Umieścić wysięgnik z uchwytem dla pacjenta w odpowiednim gnieździe adaptera akcesorium u wezgłowia łóżka.
►
Upewnić się, że bolce blokujące zablokowały się na ich miejscu.
►
Przymocować plastikowy uchwyt dla pacjenta — na regulowanym pasku — do wysięgnika.
UWAGA Datę produkcji podano na uchwycie dla pacjenta. Firma LINET® zaleca
wymianę plastikowego uchwytu dla pacjenta co cztery lata.

Rys. Gniazda wysięgnika z uchwytem dla pacjenta (gniazda w adapterze akcesoriów)

16.2 Stojak na kroplówki

Rys. Wysięgnik z uchwytem dla
pacjenta
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko wystąpienia obrażeń ciała wskutek stosowania niewłaściwych
akcesoriów lub ich nieprawidłowego użytkowania!
Ze stojaków na kroplówki należy korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Konieczne jest zapoznanie się z
instrukcją obsługi!
► Pompę infuzyjną można podłączać wyłącznie do dolnej (szerszej) teleskopowej części stojaka na kroplówki znajdującej się nad wezgłowiem/szczytem dolnym łóżka.
► Nie wolno podłączać pompy infuzyjnej do górnej (węższej) teleskopowej części stojaka na kroplówki.
► Pompa infuzyjna nie może znajdować się na trajektorii ruchu żadnych ruchomych części łóżka (w szczególności
oparcia) ani pacjenta. Należy tego dopilnować podczas wykonywania czynności montażowych.
► Podczas montażu nie wolno zbyt mocno dokręcać zacisków pompy infuzyjnej. Zbyt mocne dokręcenie może
skutkować uszkodzeniem stojaka na kroplówki.
► Z pompy infuzyjnej można korzystać wyłącznie wówczas, gdy stojak na kroplówki jest zamocowany w uchwycie
na akcesoria po stronie wezgłowia podwozia łóżka.
► Podczas transportu łóżka nie wolno korzystać ze stojaka na kroplówki do przemieszczania łóżka/popychania go.
PRZESTROGA!
Ryzyko kolizji z uchwytem na butlę z tlenem po stronie szczytu dolnego łóżka wskutek braku zgodności!
► Aby uniknąć kolizji, należy korzystać ze składanego stojaka na kroplówki z adapterem.

Stojaki na kroplówki służą do mocowania pomp infuzyjnych/strzykawkowych i zawieszania
pojemników lub butelek z płynami do wlewów dożylnych.
Stojaki na kroplówki można mocować po stronie wezgłowia lub szczytu dolnego łóżka w stanowiących wyposażenie łóżka gniazdach stojaków na kroplówki/płyny infuzyjne lub w gnieździe uchwytu na akcesoria po stronie wezgłowia podwozia łóżka.
►
Stojak na kroplówki wyposażony w zaczepy służy wyłącznie do wieszania pojemników lub koszyków z płynami do wlewów
dożylnych.
►
Nie wolno przekraczać maksymalnej wartości bezpiecznego obciążenia roboczego pojedynczego zaczepu stojaka na
kroplówki wynoszącej 2 kg.
►
Maksymalne obciążenie zaczepu: 2 kg.
►
Nie wolno przekraczać maksymalnej wartości bezpiecznego obciążenia roboczego stojaka na kroplówki wynoszącej
20 kg.
►
Informacje na temat rodzajów stojaków na kroplówki można znaleźć w aktualnym cenniku.
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Rys. Umiejscowienie stojaka na kroplówki (gniazda w adapterze
akcesoriów)

16.3 Uchwyt na butlę z tlenem

Rys. Stojak na kroplówki

OSTRZEŻENIE!
Ryzyko wystąpienia obrażeń ciała spowodowanych przez uchwyt na butlę z tlenem bądź wskutek nieprawidłowego użytkowania/nieostrożnego przemieszczania łóżka!
►
Należy dopilnować poprawnego zamocowania uchwytu na butlę z tlenem w prawidłowej pozycji.
►
Uchwyt na butlę z tlenem (z włożoną butlą z tlenem albo bez niej) należy zamocować jeszcze przed transportem
w celu zapewnienia prawidłowej pozycji transportowej.
►
Podczas przemieszczania lub obsługi łóżka wyposażonego w uchwyt na butlę z tlenem należy uważać na osoby
bądź przedmioty znajdujące się w pobliżu.
►
Przymocować butle z tlenem za pomocą gumowego paska, aby zabezpieczyć je przed upadkiem lub przypadkowym przemieszczeniem się.
►
Zamocować uchwyt na butlę z tlenem do łóżka zgodnie z instrukcjami z dalszej części tego dokumentu.
►
Nie wolno dopuścić do uszkodzenia zaworu butli z tlenem wskutek nieostrożnego lub nieprawidłowego postępowania czy umiejscowienia.
W uchwytach na butle z tlenem można transportować butle o masie do 15 kg i objętości 5 litrów.
Wersja pozioma (po stronie wezgłowia)
►
Zamocować uchwyt na butlę z tlenem na poprzeczce znajdującej się za wezgłowiem łóżka.

Rys. Uchwyt na butlę z tlenem (po stronie wezgłowia)
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Wersja pionowa (z adapterem)
Na poniższych rysunkach pokazano 4 pozycje uchwytu na butlę z tlenem w adapterze.
►
Umieścić uchwyt w dostępnych u wezgłowia gniazdach wielofunkcyjnego adaptera akcesoriów.
► 	
Dopilnować, aby bolec blokujący, w który wyposażony jest pionowy uchwyt na butlę z tlenem, został zablokowany w
gnieździe.

Rys. Uchwyt na butlę z tlenem w adapterze
(pozycja 1)

Rys. Uchwyt na butlę z tlenem w adapterze
(pozycja 2)

Rys. Uchwyt na butlę z tlenem w adapterze
(pozycja 3)

Rys. Uchwyt na butlę z tlenem w adapterze
(pozycja 4)

16.4 Uchwyt przewodu obiegu respiratora
Zadaniem uchwytu przewodu obiegu respiratora jest zapobieganie ekstubacji pacjenta podłączonego do respiratora.
►
Należy zawsze korzystać z uchwytu obiegu respiratora firmy LINET®, aby nie doszło
do ekstubacji pacjenta podczas jakichkolwiek zabiegów.
Mocowanie uchwytu przewodu obiegu respiratora:
►
Umieścić uchwyt przewodu obiegu respiratora w otworze znajdującym się po prawej
lub lewej stronie ramy oparcia.
►
Przytwierdzić uchwyt przewodu obiegu respiratora za pomocą dostarczonej śruby
motylkowej.
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Rys. Uchwyt przewodu obiegu
respiratora
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►
Przełożyć rurkę intubacyjną przez plastikową głowicę uchwytu przewodu obiegu respiratora.
►
Pochylić leże materaca w lewo i w prawo pod kątem 15° w celu sprawdzenia poprawnego zamocowania rurki intubacyjnej.
Jeśli nie dochodzi do odłączenia żadnego z elementów obiegu respiratora, oznacza to, że zamocowanie jest poprawne.

16.5 Pulpit do pisania
Pulpit do pisania jest przeznaczony dla personelu pielęgniarskiego.
Znajduje się on w uchwytach szczytu dolnego łóżka (jak
pokazano na rysunku).

Rys. Pulpit do pisania

16.6 Półka na monitor
Półka na monitor umożliwia transport monitorów o masie do 15 kg.
Montaż półki na monitor:
►
Zamocować półkę na monitor na szczycie dolnym łóżka.
►
Przymocować monitor za pomocą pasków zabezpieczających w celu zapobiegnięcia jego uszkodzeniu podczas transportu.

Rys. Półka na monitor

16.7 Zabezpieczenie Protector
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko wystąpienia obrażeń ciała wskutek upadku pacjenta z łóżka!
► Upewnić się, że zabezpieczenie Protector zostało prawidłowo zamocowane.
► Należy zawsze upewniać się, że barierki boczne są prawidłowo zablokowane w pozycji uniesionej.
► Przed użyciem zabezpieczenia Protector należy prawidłowo wykonać ocenę ryzyka upadku.
Zabezpieczenie Protector stanowi wyposażenie opcjonalne łóżka Eleganza 5. Jego podstawowym zadaniem jest zmniejszenie
ryzyka upadku pacjenta z łóżka,
szczególnie w przypadku pacjentów z grupy wysokiego ryzyka (pacjentów zdezorientowanych lub niespokojnych). Z zabezpieczenia Protector można korzystać w przypadku łóżek standardowych i z przedłużeniem leża.
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Rys. Umiejscowienie zabezpieczenia Protector

Umiejscowienie
Procedura podłączania zabezpieczenia Protector do łóżka:
►
Włożyć bolec zabezpieczenia Protector do gniazda w pierścieniu ochronnym narożnika po stronie szczytu dolnego łóżka.
►
Dopilnować, aby element mocujący został przytwierdzony
do teleskopowego profilu przedłużenia leża.
Procedura odłączania zabezpieczenia Protector od łóżka:
►
Chwycić za górny koniec zabezpieczenia Protector.
►
Wyjąć zabezpieczenie Protector z gniazda.

Rys. Element mocujący na teleskopowym profilu przedłużenia leża
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16.8 Uchwyt worka do zbiórki
moczu
Uchwyty worka do zbiórki moczu znajdują się po obu
stronach łóżka,
w pobliżu jego oparcia.

16.9 Rama wyciągowa

Rys. Umiejscowienie uchwytu worka do zbiórki moczu
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko wystąpienia obrażeń ciała wskutek nieprawidłowego użytkowania!
►
Podczas montażu ramy wyciągowej pacjent nie może leżeć na łóżku!
►
Nie może dochodzić do kolizji między ramą wyciągową a łóżkiem (szczyt dolny łóżka, oparcie, przechył boczny
leża) podczas regulacji pozycji łóżka!
►
Nie może dochodzić do kolizji między ramą wyciągową a akcesoriami!
►
Podczas transportu łóżka z zamontowaną ramą wyciągową należy zachowywać ostrożność przy przejeżdżaniu
przez progi pomieszczeń!
►
Pacjenta można przewozić na łóżku z zamontowaną ramą wyciągową wyłącznie w sytuacjach awaryjnych i pod
warunkiem zachowania ostrożności!
►
Nie wolno przekraczać wartości bezpiecznego obciążenia roboczego łóżka, ramy wyciągowej ani zaczepów czy
bloczków ramy!
►
Jeśli stosowanie ramy wyciągowej nie jest konieczne podczas leczenia, należy ją odłączyć!

Przeznaczenie
Rama wyciągowa jest konstrukcją pomocniczą służącą do mocowania, naciągania i odciążania kończyn dolnych, kręgosłupa oraz
odcinka miednicy.
Rama wyciągowa jest przeznaczona do stosowania na oddziałach ortopedycznych, chirurgicznych i urazowych, a także na oddziałach OIT.
Umiejscowienie
Ramę wyciągową podłącza się do otworów w adapterach akcesoriów po stronie wezgłowia i do otworów uchwytu ramy wyciągowej
po stronie szczytu dolnego łóżka.

Rys. Bezpieczne obciążenie robocze zaczepów (uchwyt na płyny do wlewów dożylnych)

Rys. Bezpieczne obciążenie robocze
bloczka

Rys. Łóżko Eleganza 5 z ramą wyciągową (widok z boku)
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Rys. Łóżko Eleganza 5 z ramą wyciągową (widok z góry)

Rys. Miejsce zamocowania ramy wyciągowej (podwozie łóżka Eleganza 5)

16.10 System SafetyMonitor
OSTRZEŻENIE!
Przed użyciem łóżka Eleganza 5 z systemem SafetyMonitor należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi!

Przeznaczenie
SafetyMonitor jest systemem monitorującym następujące stany elementów łóżka Eleganza 5: stan użycia hamulców (załączenie/
wyłączenie hamulców kółek samonastawnych), wysokość łóżka (łóżko w najniższej pozycji/pozycji innej niż najniższa), kąt oparcia (nachylenie oparcia pod kątem 30°/mniejszym niż 30°), obecność pacjenta (pacjent w łóżku/poza łóżkiem) i lokalizacja łóżka
(umiejscowienie łóżka). Stany bezpieczne to załączenie hamulców, uniesienie i zablokowanie barierek bocznych, ustawienie w
najniższej pozycji, nachylenie oparcia pod kątem powyżej 30° i obecność pacjenta w łóżku. System emituje ostrzeżenia (sygnalizacja informująca o stanach potencjalnie niebezpiecznych) i alarmy (sygnalizacja alarmowa informująca o tym, że pacjent znajduje
się poza łóżkiem). Ostrzeżenia i alarmy są automatycznie przekazywane do szpitalnego systemu informacyjnego oraz wyświetlane
na ekranie stacji personelu pielęgniarskiego i na smartfonie/tablecie. Dane te są przesyłane przez sieć LAN lub Wi-Fi. Alarm (alarm
dotyczący wstania z łóżka) jest emitowany bezpośrednio przez łóżko. Dzięki temu możliwe jest szybkie informowanie personelu
medycznego o różnego typu zagrożeniach dla bezpieczeństwa, co zapewnia oszczędność czasu.
Elementy składowe systemu
System SafetyMonitor składa się z zainstalowanego serwera, wyposażonej w odpowiednie zabezpieczenia infrastruktury Intranetu
(sieć Wi-Fi lub LAN), ekranu w stacji personelu pielęgniarskiego (komputer, tablet lub smartfon), mocowanego na ścianie przekaźnika (Tag), zaparkowanego łóżka Eleganza 5 z możliwością przesyłu danych do systemu EMR i panelem standardowym iBoard
Standard lub podstawowym iBoard Basic, modułu integracyjnego, odbiornika danych dotyczących lokalizacji, złącza sieci LAN i
przewodu sieci LAN.
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Panel standardowy iBoard Standard (obszar sterowania dotyczący systemu SafetyMonitor)

17

16

15 14 13

12
11
10
9
8
7
6
5

Rys. Obszar sterowania systemem SafetyMonitor (panel standardowy
iBoard Standard) — wyświetlacz i klawiatura
1. Przycisk ON (Włączenie) (uruchamianie)
2. Przycisk strefy wewnętrznej (system monitorowania wstania
z łóżka)
3. Przycisk strefy zewnętrznej (system monitorowania wstania z
łóżka)
4. Przycisk głośności (3 poziomy ciśnienia akustycznego)
5. Przycisk OFF (Wyłączenie)
6. Przycisk PAUSE (Wstrzymanie)
7. Ikona łóżka ze stanami łóżka
8. Wskaźnik stanu systemu SafetyMonitor (włączenie/wyłączenie/wstrzymanie)
9. Licznik czasu trwania trybu PAUSE (Wstrzymanie) (pozostałe
minuty)

1

2
3
4

1

2

3

4

10. Wskaźnik głośności (3 poziomy ciśnienia akustycznego)
11. Włączenie systemu monitorowania wstania z łóżka (monitorowanie strefy zewnętrznej)
12. Ikona OFF (Wyłączenie) informująca o wyłączeniu systemu
monitorowania wstania z łóżka
13. Ikona ON (Włączenie) informująca o włączeniu systemu
monitorowania wstania z łóżka
14. Włączenie systemu monitorowania wstania z łóżka (monitorowanie strefy wewnętrznej)
15. Ikona OSTRZEŻENIA
16. Opis stanu łóżka
17. Ikona połączenia z serwerem (same strzałki — połączenie,
strzałki z krzyżykiem — brak połączenia)

1. Stan barierki bocznej (kolor pomarańczowy — obniżenie
barierki bocznej)
2. Kąt oparcia (kolor pomarańczowy — nachylenie pod kątem
mniejszym niż 30°)
3. Wysokość łóżka (kolor pomarańczowy — łóżko nie znajduje
się w najniższej pozycji)
4. Stan hamulca (kolor pomarańczowy — kółka samonastawne
nie mają załączonych hamulców)

Rys. Ikona łóżka ze stanami łóżka (kolor
pomarańczowy — ostrzeżenia/stany
potencjalnie niebezpieczne)
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Panel podstawowy iBoard Basic (obszar sterowania dotyczący systemu SafetyMonitor)

10 9

8 7

11
6

12

5
1

2

3

4

Rys. Obszar sterowania dotyczący systemu SafetyMonitor (panel podstawowy iBoard Basic)
— wyświetlacz i klawiatura
1. Przycisk ON (Włączenie) (uruchamianie)
2. Przycisk strefy wewnętrznej (system monitorowania wstania z łóżka)
3. Przycisk strefy zewnętrznej (system monitorowania wstania z łóżka)
4. Przycisk OFF (Wyłączenie)
5. Przycisk głośności (3 poziomy ciśnienia akustycznego)
6. Przycisk PAUSE (Wstrzymanie)
7. Włączenie systemu monitorowania wstania z łóżka (monitorowanie strefy wewnętrznej)
8. Ikona pacjenta (pacjent leży na łóżku)
9. Wskaźnik głośności (3 poziomy ciśnienia akustycznego)
10. Ikona połączenia z serwerem (same strzałki — połączenie, strzałki z krzyżykiem — brak połączenia)
11. Ikona łóżka ze stanami łóżka
12. Wskaźnik stanu systemu SafetyMonitor (włączenie/wyłączenie/wstrzymanie)

1

2

3

1. Stan barierki bocznej (kolor pomarańczowy — obniżenie barierki bocznej)
2. Kąt oparcia (kolor pomarańczowy — nachylenie pod kątem mniejszym niż 30°)
3. Wysokość łóżka (kolor pomarańczowy — łóżko nie znajduje się w najniższej
pozycji)
4. Stan hamulca (kolor pomarańczowy — kółka samonastawne nie mają załączonych hamulców)

4
Rys. Ikona łóżka ze stanami łóżka
(kolor pomarańczowy — ostrzeżenia/
stany potencjalnie niebezpieczne)
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17 Czyszczenie/dezynfekcja
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko wystąpienia obrażeń ciała wskutek przypadkowego ruchu łóżka!
► Podczas czyszczenia przestrzeni znajdujących się między podwoziem a leżem materaca należy zawsze wyłączać przyciski funkcji.
PRZESTROGA!
Ryzyko uszkodzenia mienia wskutek niewłaściwego wykonywania czyszczenia/dezynfekcji!
► Nie wolno używać pralek.
► Nie wolno używać myjek ciśnieniowych ani parowych.
► Należy postępować zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta dotyczącymi ilości stosowanych środków.
► Doborem i stosowaniem środków dezynfekujących powinien zajmować się wyłącznie wykwalifikowany personel
sprzątający.
► Należy dopilnować, aby stosowane środki czyszczące i dezynfekujące były zgodne z tworzywami łóżka!
Więcej informacji można znaleźć w poniższej tabeli.
ELEMENTY SKŁADOWE ŁÓŻKA PRZEZNACZONE
DO CZYSZCZENIA

TWORZYWA (POWIERZCHNIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH ŁÓŻKA)

Nie wolno czyścić elementów składowych łóżka,
których nie wymieniono w tej kolumnie!

Użytkownik odpowiedzialny za czyszczenie/dezynfekcję łóżka musi
dopilnować, aby stosowane środki były zgodne z wymienionymi tu
tworzywami!

Wezgłowie i szczyt dolny łóżka

Polipropylen (PP)

Wezgłowiowa barierka boczna i barierka boczna szczytu dolnego łóżka

Polipropylen (PP)

Segmenty leża materaca (oparcie)

Polipropylen (PP)

Segmenty leża materaca (segment udowy, segment
łydkowy)

Polipropylen (PP)

Segment siedzenia

Stal lakierowana

Kółka samonastawne

Poliuretan (PUR) i polipropylen (PP)

Dźwignie do sterowania kółkami samonastawnymi

Poliamid (PA6) i stal lakierowana

Rama leża materaca

Stal lakierowana

Słupki

Oksydowany stop aluminium

Osłona podwozia

Terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (tworzywo ABS)

Osłony narożników

Polipropylen (PP)

Zderzaki narożne

Polipropylen (PP)

Klawiatura (panelu sterowania operatora, pilota, elementów sterujących wbudowanych w barierki boczne)

Poli(tereftalan etylenu) (PET)

Dźwignie do RKO

Stal lakierowana

Tabliczki

Poli(tereftalan etylenu) (PET)

Szyna na akcesoria

Polioksymetylen (POM) i stal lakierowana

Siłowniki

Poliamid (PA6) i aluminium (Al)

Elementy dekoracyjne (na wezgłowiu, na szczycie dolnym, na wezgłowiowej barierce bocznej i na barierce
bocznej szczytu dolnego łóżka)

Terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (tworzywo ABS)

Uchwyty Mobi-Lift®

Poliamid (PA66) i stal lakierowana

Przełączniki nożne

Terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (tworzywo ABS), guma i
stal lakierowana

wersja z uchwytem kasety RTG: laminat
wysokociśnieniowy (HPL)

Procedura bezpiecznego czyszczenia niepowodującego uszkodzeń:
►
Nie należy stosować środków silnie kwasowych ani zasadowych (optymalny zakres pH: 6–8).
►
Należy stosować wyłącznie środki przeznaczone do czyszczenia wyrobów medycznych.
►
Nie wolno używać środków w proszku o właściwościach ściernych, wełny stalowej ani innych substancji bądź środków
czyszczących, które mogłyby uszkodzić system zastępujący materac.
►
Nie wolno używać środków czyszczących o właściwościach korozyjnych/żrących.
►
Nie wolno używać środków czyszczących powodujących osadzanie się węglanu wapnia.
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►
Nie wolno używać środków czyszczących z rozpuszczalnikami (np. benzenem, toluenem, acetonem itp.) mogącymi oddziaływać na strukturę i integralność części wykonanych z plastiku.
►
Należy ostrożnie czyścić podzespoły elektryczne i pozostawić je do całkowitego wyschnięcia.
►
Nie wolno zanurzać jednostki sterującej systemem w wodzie ani czyścić jej parą.
►
Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących zapobiegania zakażeniom.
►
Stosowany środek czyszczący musi zostać zatwierdzony przez:
►
placówkę korzystającą z systemu zastępującego materac,
■
urząd ochrony środowiska w kraju, w którym będzie się korzystać z systemu zastępującego materac.

17.1 Czyszczenie (łóżko Eleganza 5)
Przygotowanie do czyszczenia:
►
Unieść leże materaca w najwyższą pozycję.
►
Ustawić oparcie i segment udowy w taki sposób, aby móc wygodnie uzyskać dostęp do ich tylnych części.
►
Wyłączyć za pomocą panelu sterowania operatora przyciski funkcji na elementach sterujących.
►
Wyłączyć za pomocą panelu sterowania operatora przełączniki nożne.
►
Odłączyć łóżko od zasilania sieciowego.
►
Przemieścić łóżko do pomieszczenia, w którym wykonywane będzie czyszczenie.
►
Załączyć hamulce łóżka.

17.1.1 Czyszczenie codzienne
Czyszczenie następujących elementów składowych łóżka:
■
Wszystkie elementy sterujące służące do regulacji pozycji łóżka
■
Wszystkie uchwyty
□
Uchwyt do obniżania oparcia na potrzeby RKO
■
Wezgłowie i szczyt dolny łóżka
■
Barierki boczne (w najwyższej pozycji)
■
Łatwo dostępne powierzchnie materaca
■
Mobi-Lift®
■
Szyny na akcesoria

17.1.2 Czyszczenie przed użyciem łóżka u innego pacjenta
Czyszczenie następujących elementów składowych łóżka:
■
Wszystkie elementy sterujące służące do regulacji pozycji łóżka
■
Wszystkie uchwyty
■
Uchwyt do obniżania oparcia na potrzeby RKO
■
Wezgłowie i szczyt dolny łóżka
■
Barierki boczne (w najwyższej pozycji)
■
Łatwo dostępne powierzchnie materaca
■
Mobi-Lift®
■
Szyny na akcesoria
■
Wszystkie plastikowe segmenty leża materaca
■
Plastikowe osłony podwozia
■
Słupki teleskopowe
■
Wszystkie strony materaca
■
Łatwo dostępne części metalowe leża materaca
■
Miejsca prowadzenia przewodów
■
Gniazdo wysięgnika z uchwytem dla pacjenta
■
Gniazdo stojaka na kroplówki
■
Zderzaki
■
Kółka samonastawne
■
Hamulce

17.1.3 Całościowe czyszczenie i dezynfekcja
Czyszczenie następujących elementów składowych łóżka:
■
Wszystkie elementy sterujące służące do regulacji pozycji łóżka
■
Wszystkie uchwyty
■
Uchwyt do obniżania oparcia na potrzeby RKO
■
Wezgłowie i szczyt dolny łóżka
■
Barierki boczne (w najwyższej pozycji)
■
Łatwo dostępne powierzchnie materaca
■
Mobi-Lift®
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Szyny na akcesoria
Wszystkie plastikowe segmenty leża materaca
Plastikowe osłony podwozia
Słupki teleskopowe
Wszystkie strony materaca
Łatwo dostępne części metalowe leża materaca
Miejsca prowadzenia przewodów
Gniazdo wysięgnika z uchwytem dla pacjenta
Gniazdo stojaka na kroplówki
Zderzaki
Kółka samonastawne
Hamulce
Części wewnętrzne (dostępne po zdjęciu segmentów leża materaca)

18 Rozwiązywanie problemów
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Ryzyko wystąpienia śmiertelnych obrażeń ciała wskutek porażenia prądem elektrycznym!
► W razie wystąpienia usterki dostęp do silnika eklektycznego, modułu zasilania lub jakichkolwiek innych podzespołów elektrycznych może uzyskiwać wyłącznie wykwalifikowany personel.
► Nie wolno otwierać pokryw ochronnych silnika eklektycznego ani modułu zasilania.
Błąd/usterka
Nie działają przyciski regulacji
pozycji

Usterka funkcji regulacji wysokości/
pochylania leża materaca

Nie można obniżyć oparcia z pozycji
wyprostowanej

Przyczyna

Rozwiązanie

Brak naciśnięcia przycisku uruchamiania

Nacisnąć przycisk uruchamiania.

Wyłączenie funkcji na panelu sterowania operatora

Włączyć wyłączoną funkcję.

Brak zasilania siłowników
Usterka siłownika
Usterka akumulatora

Sprawdzić, czy łóżko jest podłączone
do zasilania sieciowego.
Powiadomić dział serwisu producenta.

Nieprawidłowe podłączenie wtyczki przewodu
zasilania

Poprawnie podłączyć wtyczkę przewodu zasilania.

Usterka źródła zasilania

Powiadomić dział serwisu producenta.

Usterka elementu sterującego

Powiadomić dział serwisu producenta.

Przedmiot na osłonie podwozia

Usunąć przeszkodę.

Wyłączenie funkcji na panelu sterowania operatora

Włączyć wyłączoną funkcję.

Brak zasilania siłowników
Usterka siłownika
Usterka akumulatora

Sprawdzić, czy łóżko jest podłączone
do zasilania sieciowego.
Powiadomić dział serwisu producenta.

Nieprawidłowe podłączenie wtyczki przewodu
zasilania

Poprawnie podłączyć wtyczkę przewodu zasilania.

Usterka źródła zasilania

Powiadomić dział serwisu producenta.

Usterka elementu sterującego

Powiadomić dział serwisu producenta.

Przedmiot pod oparciem lub w mechanizmie
jezdnym

Usunąć przeszkodę.

Usterka uchwytu do obniżania oparcia na potrze- Powiadomić dział serwisu producenta.
by RKO
Nie można zmienić pozycji barierek
bocznych
Hamulce nie działają
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Przedmiot w mechanizmie zwalniania barierki
bocznej

Usunąć przeszkodę.

Usterka mechanizmu zwalniania barierki bocznej

Powiadomić dział serwisu producenta.

Mechaniczne zablokowanie hamulców

Usunąć przeszkodę.

Usterka mechanizmu hamulców

Powiadomić dział serwisu producenta.
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19 Konserwacja
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko wystąpienia obrażeń ciała podczas obsługi łóżka!
► Przed montażem, oddaniem łóżka do użytku, wykonaniem czynności konserwacyjnych i demontażem należy
odłączyć je od zasilania sieciowego.
► Przed montażem łóżka, oddaniem go do użytku, konserwacją i demontażem należy zablokować kółka samonastawne.
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko wystąpienia obrażeń ciała wskutek usterki łóżka!
► Należy niezwłocznie naprawić wszelkie usterki dotyczące łóżka.
► Jeśli usterki nie można naprawić, należy zaprzestać korzystania z łóżka.
PRZESTROGA!
Ryzyko uszkodzenia mienia wskutek niewłaściwego wykonywania czynności konserwacyjnych!
► Konserwację może wykonywać wyłącznie personel producenckiego działu obsługi klienta lub wykwalifikowany
personel serwisu upoważniony przez producenta.
► Jeśli usterki nie można naprawić, należy zaprzestać korzystania z łóżka.
Firma LINET® zaleca opatrzenie łóżka tabliczką dotyczącą konserwacji.

19.1 Regularna konserwacja
►
Należy regularnie sprawdzać ruchome części pod kątem zużycia.
►
Należy regularnie przeprowadzać kontrolę wzrokową produktu (w oparciu o potwierdzenie dostawy, jeśli jest to konieczne).
►
W przypadku braku jakichkolwiek części produktu należy zwrócić się do działu serwisu producenta o dostarczenie oryginalnych części zamiennych.
►
W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek części produktu należy zwrócić się do działu serwisu producenta o ich wymianę
na oryginalne części zamienne.
►
Sprawdzić, czy akumulator działa poprawnie. Odłączyć łóżko od zasilania sieciowego, aby sprawdzić, czy sygnalizacja
wskaźnika stanu akumulatora działa zgodnie z instrukcją obsługi.
►
Jeśli akumulator nie działa prawidłowo, należy go wymienić.
►
Należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie akcesoria działają prawidłowo.
►
Należy niezwłocznie wymieniać uszkodzone akcesoria.

19.2 Części zamienne
Tabliczka znamionowa znajduje się na ramie leża materaca. Tabliczka ta zawiera informacje dotyczące składania reklamacji i zamawiania części zamiennych.
Informacje na temat części zamiennych można uzyskać:
■
w producenckim dziale obsługi klienta,
■
w dziale sprzedaży.

19.3 Kontrole techniczne z zakresu zapewniania bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko wystąpienia obrażeń ciała wskutek nieprawidłowego wykonania kontroli technicznych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa!
► Kontrole techniczne z zakresu zapewniania bezpieczeństwa może wykonywać wyłącznie personel producenckiego działu obsługi klienta lub wykwalifikowany personel serwisu upoważniony przez producenta.
► Dane z kontroli technicznych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa należy zapisywać w dzienniku czynności
serwisowych i konserwacyjnych.
Kontrole techniczne z zakresu zapewniania bezpieczeństwa łóżka medycznego należy wykonywać nie rzadziej niż co
12 miesięcy.
Procedurę wykonywania kontroli technicznej z zakresu zapewniania bezpieczeństwa opisano w normie EN 62353:2014.
UWAGA Producent dostarcza na żądanie dokumentację serwisową produktu (np. schematy obwodów elektrycznych, wykazy
podzespołów, opisy, instrukcje kalibracji itp.). Jest ona przekazywana wyznaczonemu przez producenta personelowi odpowiedzialnemu za serwisowanie wyposażenia oznaczonego jako nadające się do serwisowania.
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20 Usuwanie do odpadów
20.1 Ochrona środowiska
Firma LINET® jest świadoma tego, jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego z myślą o przyszłych pokoleniach. W związku
z tym jej system zarządzania środowiskowego jest zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 14001. Zgodność z tymi
wymogami jest rokrocznie sprawdzana w ramach zewnętrznego audytu wykonywanego przez upoważnioną firmę. Zgodnie z wymogami dyrektywy 2002/96/WE (dyrektywy WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego) firma LINET,
s. r. o. figuruje w rejestrze Seznam výrobců elektrozařízení (Rejestr producentów sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego)
czeskiego Ministerstwa Środowiska — Ministerstvo životního prostředí.
Tworzywa stosowane w niniejszym produkcie nie są niebezpieczne dla środowiska naturalnego. Produkty firmy LINET® są zgodne
z obowiązującymi krajowymi i europejskimi przepisami związanymi z dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji (RoHS) i rozporządzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń
w zakresie chemikaliów (REACH), więc nie zawierają żadnych niedozwolonych substancji w nadmiernych ilościach.
Żadnej z części drewnianych nie wykonano z drewna egzotycznego (takiego jak mahoń, drewno różane, heban, tek itp.) ani z
drewna z obszaru Amazonii czy innych lasów deszczowych. Poziom hałasu (ciśnienia akustycznego) wytwarzanego przez produkt
spełnia wymagania przepisów dotyczących ochrony zdrowia publicznego przed niepożądanymi skutkami hałasu i drgań w zabezpieczonych wnętrzach budynków (zgodnie z wymogami normy IEC 60601-2-52). Usuwanie zużytych opakowań musi odbywać się
zgodnie z wymogami czeskiej ustawy Zákon o obalech (Ustawa o opakowaniach).  
Aby uzyskać informacje na temat usuwania opakowań po zamontowaniu produktów, należy skontaktować się z przedstawicielem
handlowym lub z producenckim działem obsługi klienta. Umożliwi to sprawdzenie, czy istnieje możliwość nieodpłatnego odbioru
opakowań przez upoważnioną firmę. (Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.linet.cz).

20.2 Usuwanie do odpadów
Podstawowym celem europejskiej dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (w
tym krajowej ustawy nr 185/2001, z późniejszymi zmianami, w sprawie odpadów i dekretu Ministerstwa Środowiska nr 352/2005
z późniejszymi zmianami) jest zwiększenie zakresu powtórnego użycia i odzysku surowców oraz zapewnienie stosownego poziomu odzysku tworzyw ze sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego, a tym samym ograniczenie wytwarzania odpadów.
W konsekwencji ma to na celu ograniczenie możliwego szkodliwego oddziaływania występujących w sprzęcie elektrotechnicznym
i elektronicznym niebezpiecznych substancji na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny firmy
LINET®, który jest wyposażony w akumulator/we wbudowaną baterię, opracowano w taki sposób, aby zużyte baterie lub akumulatory można było bezpiecznie wyjąć. Czynności te wykonują wykwalifikowani technicy serwisu firmy LINET®. Informacje na temat
rodzaju akumulatora/baterii podano na akumulatorze/wbudowanej baterii.

20.2.1 Europa
Wytyczne dotyczące usuwania sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do odpadów:
►
►

Sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego nie wolno usuwać wraz z odpadami komunalnymi.
Produkt ten należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów albo do punktu odbioru.

Usuwanie sprzętu innego rodzaju:
►
►

Niniejszego produktu nie wolno usuwać wraz z odpadami komunalnymi.
Produkt ten należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów albo do punktu odbioru.

Firma LINET® współpracuje z firmą REMA System zajmującą się odbiorem produktów przeznaczonych do usunięcia do odpadów
(strona internetowa: www.remasystem.cz/sberna-mista/).
Przekazując urządzenia elektryczne i elektroniczne do punktu ich odbioru, użytkownik umożliwia recykling i odzysk surowców w
celu ochrony środowiska naturalnego przed skutkami szkodliwego usuwania odpadów.

20.2.2 Poza Europą
►
►

Produkt lub jego elementy składowe należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami i rozporządzeniami!
W celu usunięcia produktu do odpadów należy zatrudnić stosowną firmę świadczącą tego typu usługi!
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21 Gwarancja
Firma LINET® ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i niezawodność produktów wyłącznie wówczas, jeśli są one regularnie
serwisowane, konserwowane i użytkowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.
W przypadku wystąpienia poważnej usterki, której nie można naprawić w ramach konserwacji:
►
Należy zaprzestać korzystania z łóżka.
Produkt ten jest objęty 24-miesięczną gwarancją obowiązującą od daty jego zakupu. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki i błędy
materiałowe oraz produkcyjne. Nie obejmuje ona usterek ani błędów występujących wskutek nieprawidłowego użytkowania produktu albo wpływu czynników zewnętrznych. Uzasadnione reklamacje będą rozpatrywane nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym.
W celu wykonania usług gwarancyjnych wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu opatrzonego datą zakupu. Zastosowanie
mają standardowe zasady użytkowania obowiązujące w firmie Linet.

22 Normy i przepisy
Listę obowiązujących norm podano w oświadczeniu dotyczącym zgodności.
Producent przestrzega wytycznych certyfikowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z następującymi normami:
■
ISO 9001
■
ISO 14001
■
ISO 13485
■
Program jednorazowego audytu wyrobu medycznego (ang. Medical Device Single Audit Program, MDSAP)
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