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1 Tákn og skilgreiningar
1.1 Viðvörunartilkynningar
1.1.1 Tegundir viðvörunartilkynninga
Viðvörunartilkynningar eru aðgreindar eftir tegund hættu og eftirfarandi lykilorðum:
► VARÚÐ varar við hættu á eignatjóni.
► VIÐVÖRUN varar við hættu á meiðslum.
► HÆTTA varar við hættu á meiðslum sem dregið geta til dauða.

1.1.2 Uppsetning viðvörunartilkynninga
VIÐVÖRUNARORÐ!
Tegund og uppruni hættu!
► Varúðarráðstafanir.

1.2 Leiðbeiningar
Uppsetning leiðbeininga:
► Framkvæmið þetta skref.
Niðurstaða, ef þörf krefur.

1.3 Listar
Uppsetning áhersluatriða:
■ 1. stigs listi
□ 2. stigs listi
● 3. stigs listi

1.4 Tákn á umbúðum
VIÐKVÆMT, MEÐHÖNDLIÐ MEÐ GÁT

ÞESSI HLIÐ UPP
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HALDIÐ ÞURRU (HLÍFIÐ VIÐ RAKA)

ENDURVINNSLUTÁKN FYRIR PAPPÍR

EKKI STAFLA UPP VIÐ GEYMSLU

EKKI NOTA TRILLU HÉR

UMBÚÐIR FYRIR MILLILANDAFLUTNING: HÁMARKSFJÖLDI VIÐ STÖFLUN (3 PAKKAR
VIÐ FLUTNING)

UMBÚÐIR FYRIR MILLILANDAFLUTNING: HÁMARKSFJÖLDI VIÐ STÖFLUN (5 PAKKAR
VIÐ FLUTNING)

1.5 Tákn og merkimiðar á rúminu
LESIÐ NOTKUNARLEIÐBEININGARNAR

VIRKJUNARHNAPPUR (ÝTIÐ TIL AÐ VIRKJA STJÓRNBÚNAÐ)

STÖÐVUNARHNAPPUR (ÝTIÐ TIL AÐ STÖÐVA STILLINGU RÚMS)

FRAMLEIÐANDI

FRAMLEIÐSLUDAGUR

TILVÍSUNARNÚMER (VÖRUTEGUND FER EFTIR UPPSETNINGU)

D9U001GE5-0131_01
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ÖRUGG HÁMARKSÞYNGD

LÝSING Á LÍKAMSBYGGINGU FULLORÐINS EINSTAKLINGS
(ÚTHLUTUN SJÚKRARÚMA FYRIR FULLORÐNA)

NOTIÐ DÝNU SEM FRAMLEIÐANDI MÆLIR MEÐ

EKKI MÁ SETJA HLUTI Á UNDIRVAGN

ÁLAGSMÖRK STOÐAR FYRIR KÁLFA

VIÐVÖRUN VEGNA HÆTTU Á AÐ KREMJA EÐA FESTA HENDUR

LEIÐARATENGI FYRIR SPENNUJÖFNUN

STJÓRNSTÖNG FYRIR ENDURLÍFGUNARSTILLINGU

ALMENNT VIÐVÖRUNARMERKI

VARÚÐ

NYTJAHLUTIR AF GERÐ B

HITAVÖRN FYRIR SPENNUBREYTI

ÖRYGGI EINANGRUNARSPENNIS (ALMENNAR UPPLÝSINGAR)
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EINGÖNGU TIL NOTKUNAR INNANDYRA

HÁMARKSÞYNGD SJÚKLINGS

ÞYNGD RÚMS

CE-MERKI FYRIR Eleganza 5 MEÐ VOG

CE-MERKI FYRIR Eleganza 5 ÁN VOGAR OG FYRIR OptiCare

WEEE-tákn (ENDURVINNIÐ SEM RAFEINDABÚNAÐARÚRGANG,
FARGIÐ EKKI MEÐ HEIMILISSORPI)

ENDURVINNSLUTÁKN

MENGIÐ EKKI UMHVERFIÐ

OPNIÐ EKKI

RAÐNÚMER

LOTUNÚMER (AUKABÚNAÐUR)

D9U001GE5-0131_01
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ÞESSI ÍHLUTUR INNIHELDUR LITÍUM - FARGIÐ EKKI MEÐ HEIMILISSORPI
(Ef Eleganza 5-rúmið er útbúið innbyggðri einingu (öryggiseftirlitskerfi), er
litíumrafhlaða til staðar).

LÆKNINGATÆKI (samrýmist reglugerð um lækningatæki)
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1.6 Merkingar með raðnúmerum ásamt einkvæmum kennimerkjum
Myndir af raðnúmeramerkingum hér að neðan eru aðeins ætlaðar til að skýra merki og reiti á raðnúmeramerkingum.

1.6.1 Merking með raðnúmeri fyrir Eleganza 5 með vog
1

2

5

4

6

7

3

8

9

10

9

10

Mynd Merking með raðnúmeri ásamt einkvæmu kennimerki (Eleganza 5 með vog)

1.6.2 Merking með raðnúmeri fyrir Eleganza 5 án vogar
2

1

4

5

6

7

3

8

Mynd Merking án raðnúmeri ásamt einkvæmu kennimerki (Eleganza 5 án vogar)

1

Heimilisfang framleiðanda

2

Framleiðsludagsetning (ár-mánuður-dagur)

3

DI (auðkenni tækis) / GTIN (alþjóðlegt vörunúmer)

4

Einvítt strikamerki GS1-128 (raðnúmer)

5

Tákn

6

Skilgreiningarnúmer

7

Tæknilýsing rafkerfis

8

Raðnúmer

9

PI (vörukenni)

10

Tvívítt strikamerki (GS1 DataMatrix) DI+PI=UDI

D9U001GE5-0131_01
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1

4
2
Mynd Merking á aukabúnaði

1

Heimilisfang framleiðanda

2

Framleiðsludagsetning (ár-mánuður-dagur)

3

DI (auðkenni tækis) / GTIN (alþjóðlegt vörunúmer)

4

Einvítt strikamerki GS1-128 (raðnúmer)

8

Raðnúmer

9

PI (vörukenni)

10

Tvívítt strikamerki (GS1 DataMatrix) DI+PI=UDI

Skammstafanir vogar
Max

hámarksgeta vogarinnar

Min

lágmarksgeta vogarinnar

e

skerðingargildi

T

tölugildi töru

Mynd Merking vogar (WS17)
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1.7 Hljóðmerki
HLJÓÐ
SAMFELLT HLJÓÐMERKI

MERKING
ofhitnun
yfirstraumur á rafgeymi
yfirálag á vog (aðeins gerðir með vog)
yfirálag á rafhreyfi

STUTT HLJÓÐMERKI OG SAMFELLT HLJÓÐMERKI

Hljóðmerki fyrir hliðargrind (hliðarhalli til staðar og efri eða neðri
hliðargrind er niðri)

ENDURTEKIÐ HLJÓÐMERKI: 0,6 sek. hljóð / 2,6 sek. þögn

STÖÐVUNARVILLA (allir stöðvunarhnappar eru óvirkir)

STEF: þrjú hljóðmerki, hlé, tvö hljóðmerki, lengra hlé, þrjú
hljóðmerki, hlé, tvö hljóðmerki

Viðvörun þegar farið er úr rúmi (aðeins gerðir með vog)

HLJÓÐMERKI varir í 0,3 sek.

staðfesting
stöðvun eða læst aðgerð
15° hliðarhalla hefur verið náð
hreyfing úr halla (hliðarhalla, Trendelenburg-legu, öfugri Trendelenburg-legu) yfir í lárétta stöðu

HLJÓÐMERKI HEYRIST FJÓRUM SINNUM í 0,3 sek.

úr sambandi við rafmagn
hreyfing rúms er knúin afli frá rafgeymi

HLJÓÐMERKI varir í 0,5 sek.

upphaf eða lok viðhaldsstillingar
lyklaborðsvilla (staðsetning hindruð)

HLJÓÐMERKI varir í 3 sek.

kerfisvilla

HLJÓÐMERKI varir í 5 sek.

SCU-búnaður er aftengdur (aðeins ef innbyggð dýna er notuð)
vogareining aftengd (aðeins gerðir með vog)

ENDURTEKIÐ HLJÓÐMERKI í þrjár mínútur: 1,1 sek.
hljóð/1,1 sek. þögn

Hemlahljóðmerki (aðeins gerðir með hemlahljóðmerki)

1.8 Sjónmerki
1.8.1 NÆTURLJÓS
Ljósin við rúmið lýsa bæði hjúkrunarfólki og sjúklingnum. Eftir að kveikt hefur verið á rúminu er minnkað birtustig sett upp. Þegar
rafgeymirinn er í gangi er slökkt á næturljósinu.
Rúmið er með þriggja þrepa lýsingu:
1. Minnkað birtustig
2. Hæsta birtustig
3. Slökkt er á lýsingu
Eftir að ýtt hefur verið á hvaða hnapp sem er á rúminu:
►
Ljósin við rúmið lýsa með hæsta birtustigi í 10 mínútur.
Eftir 10 mínútur er dregið úr birtustigi ljósanna við rúmið.
Þegar búið er að taka rúmið úr sambandi við rafmagn kviknar á lýsingunni í nokkrar sekúndur.
Slökkt á ljósunum við rúmið:
►
Takið rúmið úr sambandi við rafmagn.
Þegar búið er að taka rúmið úr sambandi við rafmagn kviknar á lýsingunni í nokkrar sekúndur.

D9U001GE5-0131_01
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1.8.2 LED-ljós sem sýnir tengingu við rafmagn (Standard iBoard-stjórnborð,
stjórnborð umönnunaraðila)
LED-LJÓS SEM SÝNIR TENGINGU VIÐ RAFMAGN

MERKING

logar

tengt við rafveitu

blikkar: logar í 0,6 sek/slökkt í 0,6 sek.

lyklaborðsvilla (blikkar öfugt til að læsa LED-ljósi)
villa (fyrsta bilun)

blikkar: logar í 0,1 sek./slökkt í 0,1 sek.

viðhaldsstilling

lýsir ekki

úr sambandi við rafmagn
villa við skipti spennubreytis

1.8.3 Gaumljós rafgeymis (Standard iBoard-stjórnborð, stjórnborð umönnunaraðila)
GAUMLJÓS RAFGEYMIS

MERKING

logar

rafgeymir aftengdur eða bilaður

blikkar: logar í 1,6 sek./slökkt í 0,2 sek.

rafgeymir er næstum tómur

blikkar: logar í 0,1 sek./slökkt í 0,1 sek.

rafgeymir er tómur

blikkar: logar í 0,2 sek./slökkt í 1,6 sek.

rafgeymir hleður

lýsir ekki

rafgeymir er hlaðinn

1.8.4 LED-ljós sem sýnir læsingu (stjórnborð umönnunaraðila)
SJÓNMERKI

blikkar:
logar í 0,6 sek/slökkt í 0,6 sek.

logar

lýsir ekki

LED-ljós sem sýnir læsingu
LED-ljós sem gefur til kynna læsingu stuðnings undir lærum og kálfum
og læsingu framlengingar á rúmi

læst

læsingarvilla

lyklaborðsvilla

hreyfing hindruð

ekki læst

LED-ljós sem sýnir læsingu bakstoðar

læst

læsingarvilla

lyklaborðsvilla

hreyfing hindruð

ekki læst

LED-ljós sem gefur til kynna læsingu
hæðarstillingar á rúmi, hliðarhalla,
Trendelenburg-legu og öfugrar Trendelenburg-legu

læst

læsingarvilla

lyklaborðsvilla

hreyfing hindruð

ekki læst

Læsing fótrofa
fótrofa

læst

læsingarvilla

lyklaborðsvilla

hreyfing hindruð

ekki læst

12
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1.9 Skilgreiningar
Grunnstilling á rúmi

Samsetning samkvæmt verðlista, án dýnu.

Þyngd rúms

Gildið fer eftir uppsetningu vörunnar, aukabúnaðar eða breytingum af hálfu viðskiptavinar.

Fríhæð undirvagns

Hæð frá gólfi að lægsta punkti undirvagnsins á milli hjólanna, til meðferðar á aukabúnaði
undir rúmi í venjulegri stöðu þegar hemilinn er á.

Vinnuferli

Vinnuferli mótorsins: tímabil virkni/tímabil hvíldar.

Ergoframe

Ergoframe er hreyfifræðilegt kerfi til að stilla stoðgrind dýnunnar, en kerfið kemur í veg fyrir
að þrýstingur myndist á kvið- og mjaðmagrindarsvæði sjúklingsins og dregur úr núningi á
bak og fótleggi sjúklingsins.

Hámarksþyngd sjúklings

Hámarksþyngd sjúklings fer eftir notkunarumhverfi samkvæmt IEC 60601-2-52. Fyrir notkunarumhverfi 1 (gjörgæsludeild) og 2 (bráðadeild) skal minnka örugga hámarksþyngd um
65 kg. Fyrir notkunarumhverfi 3 (langtímaumönnun) og 5 (göngudeild) skal minnka örugga
hámarksþyngd um 35 kg.

Örugg hámarksþyngd

Mesta leyfilega álag á rúmið (sjúklingur, dýna, aukabúnaður og þyngd sem hvílir á slíkum
aukabúnaði).

Hæð hliðargrindar

Hæð efri þverslárinnar eða brúna hliðargrindanna (ekki hæsti punkturinn á stjórnbúnaði
hliðargrindar) frá legustað sjúklingsins.

Venjuleg staða rúms

- Hæð legustaðs sjúklingsins frá gólfi er 400 mm.
- Stoðgrind dýnunnar, þ.m.t. stakir íhlutir hennar, verður að vera í láréttri stöðu (0°).
- Hliðargrindurnar eru alltaf læstar í efri stöðunni.
- Innbyggð framlenging er í grunnstöðu.

Fullorðinn

Sjúklingur sem er 146 cm á hæð eða hærri, 40 kg eða þyngri og með líkamsþyngdarstuðul
(BMI) sem er 17 eða hærri (samkvæmt IEC 60601-2-52).

1.10 Skammstafanir
AC ( ~ )

Riðstraumur

CE

Evrópsk samræmismerking

CPR

Endurlífgun

dB

Hljóðstyrkseining

DC (

)

Jafnstraumur

CUC

Skilgreiningarnúmer

EMC

Rafsegulsviðssamhæfi

FET

Sviðshrifatransistor

HF

Há tíðni

HPL

Efni sem límt hefur verið saman undir miklum þrýstingi

ICU

Gjörgæsludeild

INT.

Vinnuferli

IP

Vörn gegn innferð

IV

Í bláæð

fótrofa

Ljósdíóður

ME

Rafmagnsbúnaður til lækninga

ON (kveikt)

Virkjun

OFF (slökkt)

Gert óvirkt

ppm

milljónarhluti, milljónasti hluti (1000 ppm = 0,1%)

REF

Tilvísunarnúmer (vörutegund fer eftir uppsetningu)

SCU

Stjórneining (innbyggð dýna)

SN

Raðnúmer

SWL

Örugg hámarksþyngd

UDI

Einkvæmt auðkenni tækis (fyrir lækningatæki)

USB

USB-tengibraut

WEEE

Förgun raf– og rafræns búnaðar (WEEE)

D9U001GE5-0131_01
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2 Öryggisfyrirmæli
VIÐVÖRUN!
Eleganza 5 rúmið skal vera í lægstu stöðu þegar sjúklingurinn er eftirlitslaus, til að draga úr hættu á meiðslum
vegna falls!
VIÐVÖRUN!
Hliðargrindurnar á Eleganza 5 rúminu skulu vera uppi til að draga úr hættunni á því að sjúklingurinn renni til
eða rúlli af dýnunni fyrir slysni!
VIÐVÖRUN!
Ósamhæfar hliðargrindur og dýnur geta valdið hættu á að lenda í sjálfheldu!

VIÐVÖRUN!
Röng meðhöndlun á rafmagnssnúru, t.d. með því að snúa upp á hana, klippa eða skemma á annan hátt, getur
valdið hættu!
VIÐVÖRUN!
Þegar snúrur eru lagðar frá öðrum búnaði í Eleganza 5 rúminu skal forðast að troða þeim á milli íhluta Eleganza 5 rúmsins!
VIÐVÖRUN!
Ekki skal nota Eleganza 5 rúmið ásamt lyftum eða lyftibúnaði!

VIÐVÖRUN!
Rúmið er ætlað fullorðnum.
► Fylgið leiðbeiningunum í kaflanum Fyrirhuguð notkun.
VIÐVÖRUN!
Hætta getur skapast ef notaðar eru ósamhæfar dýnur.

VIÐVÖRUN!
Til að forðast hættu á raflosti má aðeins tengja þennan búnað við aflgjafa með jarðtengingu.

VIÐVÖRUN!
Ekki er leyfilegt að breyta þessum búnaði á nokkurn hátt.

VIÐVÖRUN!
Ekki má breyta þessum búnaði án leyfis framleiðanda.

VIÐVÖRUN!
Ef breytingar eru gerðar á búnaðinum verður að framkvæma viðeigandi skoðun og prófanir til að tryggja áframhaldandi örugga notkun búnaðarins.
VIÐVÖRUN!
Ekki má tengja aukafjöltengi eða framlengingarsnúru við lækningarafkerfið.

14
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VIÐVÖRUN!
Við tilteknar skoðanir eða meðferðir gæti verið töluverð hætta á gagnkvæmri truflun milli rafmagnslækningatækja.
VIÐVÖRUN!
Starfsfólk með sérfræðiþekkingu þarf að leggja mat á öll stök tilvik frábendinga!

VIÐVÖRUN!
Tilteknar rúmstöður henta ekki fyrir sértækar greiningar/sjúkdómsástand. Fowler-lega hentar ekki fyrir sjúklinga með mænuskaða! Trendelenburg-lega hentar ekki fyrir sjúklinga með hækkaðan heilaþrýsting!
VIÐVÖRUN!
Lengdarstilling rúmsins verður að vera í hlutfalli við hæð sjúklingsins.
Hætta á að festast eða kremjast ef líkamsbygging sjúklings er ekki í réttu hlutfalli við stoðgrind dýnunnar!
VIÐVÖRUN!
Tilkynna skal öll alvarleg atvik sem upp koma í tengslum við notkun búnaðarins til framleiðanda og lögbærra
yfirvalda þess aðildarríkis þar sem notandi og/eða sjúklingur er staðsettur!
VIÐVÖRUN!
Aðeins starfsfólk með tilskilda þjálfun og leyfi má skipta um öryggi og aflgjafa!

VIÐVÖRUN!
Lækningatækið er ekki ætlað til notkunar í súrefnisauðguðu umhverfi!

VIÐVÖRUN!
Lækningatækið er ekki ætlað til notkunar með eldfimum efnum!

VIÐVÖRUN!
Þetta lækningatæki er ekki færanlegt rafmagnslækningatæki!

VIÐVÖRUN!
Gætið þess að ekki sé farið yfir mörk vinnuferlis (KVEIKT í 2 mín./SLÖKKT í 18 mín.) þegar rúmið er stillt!

VIÐVÖRUN!
Sjúklingi er eingöngu heimilt að nota valinn stjórnbúnað ef starfsfólk telur að líkamlegt og andlegt ástand
sjúklings leyfi, og aðeins eftir að starfsfólk hefur leiðbeint sjúklingi um rétta notkun í samræmi við notkunarleiðbeiningar!
VIÐVÖRUN!
Starfsfólki sjúkrahúss er aðeins heimilt að nota vigtunarkerfið (vog) til að vigta sjúklinga ef það hefur fengið
þjálfun í samræmi við notkunarleiðbeiningarnar!

D9U001GE5-0131_01
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►
Fylgið leiðbeiningunum vandlega.
►
Aðeins skal nota rúmið ef það er í fullkomnu ásigkomulagi.
►
Athugið virkni rúmsins daglega eða við hver vaktaskipti.
►
Gætið þess að allir notendur hafi lesið og skilið notkunarleiðbeiningarnar áður en varan er notuð.
►
Notið rúmið eingöngu þegar það er tengt við rétt orkuveitukerfi.
►
Gætið þess að eingöngu hæft starfsfólk sem hefur hlotið þjálfun samkvæmt notkunarleiðbeiningunum stjórni rúminu.
►
Gætið þess að sjúklingurinn fái upplýsingar um hvernig rúmið er notað og viðeigandi leiðbeiningar varðandi öryggi, svo
framarlega sem ástand hans leyfir.
►
Færið rúmið eingöngu til á sléttum gólfum með hörðu yfirborði.
►
Hafið umsvifalaust samband við þjónustudeild framleiðanda ef nauðsynlegt reynist að skipta um skemmda íhluti, nota skal
upprunalega íhluti við slík skipti.
►
Gætið þess að eingöngu hæft starfsfólk hafi umsjón með notkun rúmsins samkvæmt notkunarleiðbeiningum framleiðanda,
eða aðilar vottaðir af framleiðanda, eða aðilar sem eru samþykktir af vottaða fulltrúanum.
►
Gætið þess að viðhald og uppsetning sé einungis í höndum hæfs starfsfólks sem hefur fengið þjálfun hjá 		
framleiðanda.
►
Við hámarksálag eða óumflýjanlegt viðbótarálag (endurlífgun), skal stilla stoðgrind dýnunnar í lægstu stöðu.
►
Gætið þess að aðeins einn fullorðinn sjúklingur liggi í rúminu í senn.
►
Gætið fylltu varúðar við notkun hreyfanlegra íhluta rúmsins til að koma í veg fyrir meiðsli, svo sem að klemmast á milli.
►
Við notkun á lyftistöngum eða innrennslisstöngum skal gæta þess að engar skemmdir verði á búnaði þegar rúmið er fært
til eða þegar það er stillt.
►
Læsið hjólunum þegar sjúklingur liggur í rúminu.
►
Gætið þess að stoðgrind dýnunnar sé ávallt í lægstu stöðu þegar ekki er verið að sinna sjúklingnum, til að koma í veg fyrir
að sjúklingurinn falli úr rúminu eða verði fyrir meiðslum.
►
Gætið þess að aðeins heilbrigðisstarfsfólk hreyfi til hliðargrindurnar.
►
Aldrei skal nota rúmið á svæðum þar sem sprengihætta er fyrir hendi.
►
Notið stjórnborð umönnunaraðila til að gera aðgerðir á stjórnborðum sjúklings virkar og óvirkar eins og við á, með hliðsjón
af líkamlegu og andlegu ástandi sjúklingsins. Gangið úr skugga um að viðkomandi aðgerð sé óvirk, ef við á.
►
Snertið aldrei rafmagnsklóna með blautum höndum.
►
Takið rúmið úr sambandi við rafmagn með því að toga í rafmagnsklóna.
►
Haldið ávallt um klóna en ekki í snúruna þegar rafmagnsklóin er tekin úr sambandi.
►
Komið rafmagnssnúrunni þannig fyrir að engar lykkjur séu á henni eða snúið sé upp á hana, verjið snúruna fyrir sliti.
►
Röng meðferð á rafmagnssnúru getur skapað hættu á raflosti eða öðrum alvarlegum meiðslum, eða skemmdum á 		
loftdýnukerfinu.
►
Gætið þess að ekki sé farið yfir tilgreinda notkunarlotu mótorsins.
►
Hafið samband við þjónustufyrirtæki viðurkennt af framleiðanda til að skipta um öryggi eða snúrur.
►
Notið eingöngu upprunalegan aukabúnað og dýnur frá framleiðanda til að koma í veg fyrir bilanir.
►
Gætið þess að ekki sé farið yfir tilgreinda örugga hámarksþyngd.
►
Ef ástand sjúklings er með þeim hætti að hann gæti lent í sjálfheldu skal hafa stoðgrind dýnu í liggjandi stöðu ef hún er skilin eftir án eftirlits.
►
Stillið hæð rúmsins við flutning til að auðvelt sé að komast framhjá hugsanlegum hindrunum.
►
Ekki skal setja meira en 80 kg (176,37 pund) þyngd á framlengingu stoðgrindar dýnunnar.
►
Ekki skal fara yfir tilgreinda hámarksþyngd sjúklings (sjá tæknilýsingar vélbúnaðar).
►
Ekki skal hengja neitt á snúrur.
►
Notið aldrei loftdýnukerfið nálægt ofnum eða öðrum hitagjöfum.
►
Veljið hentugan stað til að koma aukabúnaði rúmsins og öðrum hlutum fyrir, til að varna því að 			
hnappar eða stjórntæki séu virkjuð í ógáti og stillingum rúmsins þannig hugsanlega breytt.
►
Ekki nota rúmið ef íhlutir þess hafa verið fjarlægðir (t.d. íhlutir stoðgrindar fyrir dýnu), nema slíkir íhlutir séu hannaðir til að
vera fjarlægðir.
►
Leggið aldrei aukabúnað eða fjarstýringu á hliðargrindurnar þar sem lyklaborðin eru.
►
Ávallt skal athuga eftir hvert neyðartilfelli hvort aukabúnaður rúmsins eða dýnan sjálf þrýsti hugsanlega á stjórnbúnaðinn
(stjórnbúnað í hliðargrindum, fjarstýringu eða stjórnborði umönnunaraðila) fyrir slysni.
►
Kvarða verður vigtunarkerfið reglulega og samkvæmt mælifræðilegum reglugerðum í viðkomandi landi. Hæft starfsfólk
skal sjá um að framkvæma allar prófanir og vottanir. Heilbrigðisþjónustan ber ábyrgð á að tryggja að prófanir á vigtunarkerfinu séu
framkvæmdar með réttum og reglubundnum hætti.
►
Til að koma í veg fyrir virkjun hreyfanlegra íhluta í ógáti við notkun á rúminu skal ganga úr skugga um að engin manneskja, dýna né aðrir hlutir þrýsti á stjórnbúnaðinn.
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3 Fyrirhuguð notkun
Fyrirhuguð notkun er við sjúkrahúsvist á gjörgæslu- og bráðadeildum, sem felur einkum í sér alla eftirfarandi þætti:
►
Stilling á tilteknum stöðum í forvarnarskyni, fyrir venjubundna hjúkrun, meðferð, hreyfingu, sjúkraþjálfun, skoðunarstaða,
staða fyrir svefn og hvíld. Þessum stöðum, ásamt mögulegum meðferðarniðurstöðum þeirra og ávinningi, er lýst frekar í klínísku
mati á búnaðinum.
►
Að sjúklingnum sé tryggt öruggt umhverfi meðan aðgerðir standa yfir. Klíníska matið felur í sér sérstakar kröfur um öryggi
sjúklinga, þar með talið mat á hlutfalli ávinnings/áhættu. Fjallað er um viðkomandi öryggismál í áhættustjórnunarskýrslunni.
►
Flutning sjúklings í rúmi úr herbergi sjúklings milli svæða innanhúss.
►
Að sjá umönnunaraðilum fyrir viðeigandi vinnuskilyrðum til að framkvæma venjubundin og sértæk verk meðan á sjúkrahúsvist sjúklingsins stendur.
►
Leiðbeinandi þyngdarmælingu sjúklingsins, notað sem viðmið án þess að hafa bein áhrif á sjúkdómsgreiningu. Hún hjálpar
starfsfólki að meta almennt ástand sjúklingsins og veita viðeigandi næringu og lyf (gildir um útfærslur rúma með innbyggðum vogum).

3.1 Notendahópur
►
Fullorðnir sjúklingar (þyngd > = 40 kg, hæð > = 146 cm, líkamsþyngdarstuðull > = 17) á gjörgæslu- og bráðadeildum (notkunarumhverfi 1 og 2 samkvæmt IEC 60601-2-52)
►
Umönnunaraðilar (hjúkrunarfræðingar, læknar, tæknimenn, starfsfólk sem sinnir flutningum, starfsfólk sem sér um þrif)

3.2 Frábendingar
►
Lækningatækið er ekki ætlað fyrir börn.
►
Tilteknar stöður henta ekki fyrir sértækar greiningar/sjúkdómsástand (t.d. mænuskaði og Fowler-lega, sjúklingar með
verulega aukinn þrýsting innan höfuðkúpu og Trendelenburg-lega). Mat starfsfólks með sérfræðiþekkingu/hjúkrunarmat þarf að fara
fram við öll stök tilvik frábendinga.

3.3 Stjórnandi
►
►

Umönnunaraðili
Sjúklingur (sjúklingur getur notað tilteknar aðgerðir með hliðsjón af stöðumati umönnunaraðila á hverjum sjúklingi fyrir sig)

D9U001GE5-0131_01
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4 Vörulýsing
1

2

3

4

16

5

15

6
7

14

13

12

11 10

9

8

Mynd Yfirlit yfir rúm (Eleganza 5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fótagafl sem hægt er að fjarlægja
Skipt hliðargrind - neðri hliðargrind með stjórnborði sjúklings
Skipt hliðargrind - efri hliðargrind með stjórnborði sjúklings
Höfðagafl sem hægt er að fjarlægja
Standard iBoard-stjórnborð (eða Basic iBoard-stjórnborð)
Stöng fyrir endurlífgunarstillingu - losun bakstoðar
Millistykki fyrir aukabúnað
Fótrofi hliðarhalla
Losunarstöng hliðargrindar
Fótrofi fyrir hæðarstillingu á rúmi
Fjórskipt stoðgrind fyrir dýnu með Ergoframe®-kerfi (undir dýnunni)
Stjórnstöng fyrir hjól
Mobi-Lift®-handfang
Hjól
Öryggislæsing fyrir fótagafl
Högghlíf á horni

5 Tæknilýsing
Öll tæknigögn eru mæld gögn og eru háð vikmörkum við smíði og framleiðslu.
VIÐVÖRUN!
Þegar Eleganza 5 rúmið er notað ásamt innbyggðu OptiCare-dýnukerfi ber að fylgja tæknilýsingum vélbúnaðar
og rafkerfis til að koma í veg fyrir að skemmdir verði á búnaðinum!
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5.1 Upplýsingar um nytjahluti (af gerð B)
Allir íhlutir rúmsins (og aukabúnaður) sem sjúklingur nær til eru nytjahlutir af gerð B.
■
■
■
■
■

Stoðgrind dýnunnar, hlífar og allir hreyfanlegir íhlutir
Höfðagafl og fótagafl
Hliðargrindur
Mobi-Lift-handföng
Fjarstýring

5.2 Vog (aðeins gerðir með vog)
Nákvæmni birtra þyngdargilda:
■
0,5 kg (1,1 pund)
■
Vog, flokkur III

5.3 Tæknilýsingar vélbúnaðar (Eleganza 5)
Breyta

Gildi

Ytri mál þegar rúm er í venjulegri stöðu (lengd x breidd)

219 cm x 100 cm

Hæð hliðargrindar fyrir ofan stoðgrind dýnunnar

14,2 cm (lágmark), 45 cm (hámark)

Mál efri hliðargrindar (lengd x hæð)

51,1 cm x 46,8 cm

Mál neðri hliðargrindar (lengd x hæð)

100,2 cm x 43,1 cm

Framlenging rúms

0 cm – 22 cm

Mál dýnu (lengd x breidd)

208 cm x 90 cm

Hámarkshæð dýnu

23 cm

Fríhæð í venjulegri stöðu

14,2 cm (11,3 cm með fimmta inndraganlega hjólinu)

Þvermál hjóls

15 cm

Lágmarks-/hámarkshæð stoðgrindar dýnunnar frá gólfi
(án dýnu)

43,5 cm – 81,5 cm

Ergoframe (bakstoð/stuðningur undir lærum)

7,4 cm / 4 cm

Mesti halli bakstoðar

65°

Mesti halli stuðnings undir læri

30°

Mesti halli stuðnings undir kálfum

30°

Horn á milli stuðnings undir kálfum og lærum

120°

Stilling hliðarhalla

+15°/-15°

Trendelenburg-lega/öfug Trendelenburg-lega (horn)

+14°/-14°

Þyngd rúms (án dýnu og háð útfærslu)

210 kg–248 kg

Örugg hámarksþyngd rúms

250 kg

Örugg hámarksþyngd (örugg hámarksþyngd á lyftistöng)

75 kg

Hámarksþyngd sjúklings

185 kg

Notkunarumhverfi samkvæmt IEC 60601-2-52

1, 2

5.4 Umhverfisskilyrði (Eleganza 5)
Notkunarskilyrði
Umhverfishiti

10 °C – 40 °C

Rakastig

30% – 75%

Loftþrýstingur

795 hPa – 1060 hPa

Geymslu- og flutningsskilyrði
Umhverfishiti

-20 °C–50 °C

Rakastig

20% – 90%

Loftþrýstingur

795 hPa – 1060 hPa

D9U001GE5-0131_01
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5.5 Tæknilýsingar rafkerfis (Eleganza 5)
Inntaksspenna, tíðni

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

Hámarksaflinntak

370 VAC

Vörn gegn innferð (EN 60529)

IP X4

Verndarflokkur

Flokkur I

Vinnuferli rafmagnsmótors

Kveikt í 2 mínútur, slökkt í 18 mínútur

Rafgeymir

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

Öryggi
230 V útgáfa
127 V útgáfa
120 V útgáfa
110 V útgáfa
100 V útgáfa

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

ATHUGIÐ
Samkvæmt beiðni getur LINET ® afhent sjúkrarúm með rafkerfi sem uppfyllir staðla á hverju landsvæði fyrir sig
(með sérstilltri spennu, ólíkum gerðum af rafmagnsklóm).

5.6 Rafsegulsviðssamhæfi
Rúmið er ætlað sjúkrahúsum, að undanskildum stöðum sem eru nálægt virkum hátíðniskurðlækningabúnaði og herbergjum með lækningabúnaði fyrir segulómun sem varin eru gegn fjarskiptabylgjum, þar sem miklar rafsegultruflanir eru til
staðar.
Rúmið hefur ekkert áskilið nothæfi.
VIÐVÖRUN!
Forðast skal notkun þessa búnaðar nálægt eða staflað á öðrum búnaði þar sem það kann að valda því að
búnaðurinn starfi ekki rétt. Þegar slík notkun er nauðsynleg skal fylgjast með búnaðinum og öðrum búnaði
til að ganga úr skugga um að hann starfi á eðlilegan hátt.
Listi yfir snúrur sem notaðar eru:
►
Rafmagnssnúra, að hámarki 6 m á lengd
►
Stjórnborð umönnunaraðila, að hámarki 3 m á lengd
►
Fjarstýring, að hámarki 3 m á lengd
VIÐVÖRUN!
Notkun aukahluta, spennubreyta og annarra snúra, annað en það sem framleiðandi þessa rúms hefur tilgreint
og útvegað, gæti leitt til aukinnar rafsegulgeislunar eða minnkað rafsegulónæmi rúmsins og valdið því að
rúmið virki ekki sem skyldi.
VIÐVÖRUN!
Færanlegur fjarskiptabúnaður (þar á meðal búnaður eins og loftnetssnúrur og ytri loftnet) ætti ekki að nota í
minna en 30 cm fjarlægð frá sérhverjum hluta Eleganza 5 rúmsins, þar með taldar snúrur sem framleiðandi
tilgreinir. Að öðrum kosti kunna afköst rúmsins að skerðast.
VIÐVÖRUN!
Ekki má hafa of mikla þyngd á rúminu (SWL), hafið vinnuferli (INT.) í huga og takið tillit til leiðbeininga í kafla
19 (Viðhald) til að unnt sé að tryggja grunnöryggi hvað varðar rafsegultruflanir allan tímann sem rúmið er í
notkun.
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5.6.1 Leiðbeiningar framleiðanda - rafsegulgeislun
Útgeislunarpróf

Samhæfi

Útgeislun fjarskiptatíðni
CISPR 11

Hópur 1

Útgeislun fjarskiptatíðni
CISPR 11

Flokkur B

Útgeislun yfirsveiflu
IEC 61000-3-2

Flokkur A

Spennusveifla/útgeislun flökts
IEC 61000-3-3

Samræmist

5.6.2 Leiðbeiningar framleiðanda - rafsegulnæmi
Ónæmisprófanir

Samræmisstig

Rafstöðuafhleðsla (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV fyrir tengilosun
±15 kV fyrir tengilosun

Geisluð fjarskiptatíðni
IEC 61000-4-3

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

Fjarlægð frá samskiptabúnaði sem sendir frá sér þráðlausar
útvarpsbylgjur
IEC 61000-4-3

Sjá töflu 1.

Svipulir rafstraumar og högg
IEC 61000-4-4

± 2 kV fyrir rafmagnssnúru
endurtekningartíðni 100 kHz

Spennuhnykkur
IEC 61000-4-5

±1 kV lína-í-línu
±2 kV lína-í-jörð

Fjarskiptatíðni með leiðingu
IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz – 80 MHz)
6 V innan ISM-tíðnibila á bilinu 0,15 MHz til 80 MHz
80 % AM við 1 kHz

Segulsvið raforkutíðni (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m

Spennufall, rafmagnsleysi í stutta stund í rafveitukerfi
IEC 61000-4-11

0% UT; 0,5 lotur
Við 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° 315°
0% UT; 1 lota og 70% UT; 25/30 lotur
Einfasi: við 0°
0% UT; 250/300 lotur

D9U001GE5-0131_01

21

Tafla 1 - FJARLÆGÐ frá samskiptabúnaði sem sendir frá sér þráðlausar útvarpsbylgjur
Prófunartíðni (MHz)

Tíðnibil (MHz)

Þjónusta

Mótun

Ónæmisprófunarstig
V/m

385

380 – 390

TETRA 400

Púlsmótun 18 Hz

27

450

430 – 470

GMRS 460, FRS 460

FM ± 5 kHz frávik 1 kHz
sínus

28

710
745
780

704 – 787

LTE-tíðnibil 13, 17

Púlsmótun 217 Hz

9

810
870
930

800 – 960

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

Púlsmótun 18 Hz

28

1720
1845
1970

1700 – 1990

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

Púlsmótun 217 Hz

28

2 450

2400 – 2570

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

Púlsmótun 217 Hz

28

5240
5500
5785

5100 – 5800

WLAN 802,11 a/n

Púlsmótun 217 Hz

9

ATHUGIÐ

Engin frávik eru til staðar frá kröfum IEC 60601-1-2, útg. 4

ATHUGIð

Ekki er vitað um aðrar ráðstafanir til að viðhalda öryggi miðað við rafsegulsviðssamhæfi.

ATHUGIÐ
Rúm búin innbyggðri einingu uppfylla staðal IEEE 802.11 b/g/n (2400,0 MHz – 2483,5 MHz, mótun DSSS (IEEE
802.11 b ), OFDM (IEEE 802.11 g/n) 20 MHz bandvídd, EIRP = 0,34 W).

6 Notkunar- og geymsluskilyrði
HÆTTA!
Lífshætta vegna raflosts!
Til að tryggja að rúmið búi yfir vörn gegn raflosti af flokki 1:
► Jarðtengið rafmagnssnúruna.
► Notið einungis rafmagnsinnstungur í sjúkrahúsflokki eða rafmagnsinnstungur sem eru ætlaðar til notkunar á
sjúkrahúsum til jarðtengingar.
Eleganza 5 rúmið og OptiCare eru ætluð til notkunar á sjúkrastofum. Því þarf raflagnabúnaður að uppfylla staðbundnar kröfur sem
liggja til grundvallar raflögnum.
►
Takið rúmið úr sambandi við rafmagn við sérstakar aðstæður (t.d. í þrumuveðri, við jarðskjálfta).
Eleganza 5 og OptiCare henta ekki til notkunar í rými innandyra þar sem eldfimar lofttegundir eru til staðar (að súrefnishylkjum undanskildum).
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7 Afhending og gerðir rúma
7.1 Afhending
►
Við móttöku skal ganga úr skugga um að sendingin sé rétt og hafi verið afhent að fullu eins og tilgreint er á afhendingarseðli.
►
Látið flutningafyrirtækið og birgja umsvifalaust vita um alla galla eða skemmdir, bæði munnlega og skriflega, eða skrifið
athugasemdir á afhendingarseðilinn.

7.2 Afhending
■
■

Eleganza 5 sjúkrarúm
Notkunarleiðbeiningar

7.3 Gerðir Eleganza 5

s = staðalútfærsla
o = valbúnaður

Mismunandi eiginleikar rúms:
■
Innbyggð dýna
□
rúm með OptiCare-dýnu (heilt sett) (o)
□
Rúm tilbúið fyrir OptiCare án dýnu og án stjórneiningar (o)
□
Rúm tilbúið fyrir OptiCare án dýnu og með stjórneiningu (o)
■
Vog
□
án vogar (án eftirlits með því þegar farið er úr rúmi) (o)
□
með vog (með eftirliti með því þegar farið er úr rúmi eða með öryggiseftirlitskerfi) (s)
■
Hjól
□
Innbyggð, stök 150 mm (5,9 to.) Tente-hjól (s)
□
Innbyggð, tvöföld 150 mm (5,9 to.) Tente-hjól (o)
□
Innbyggð, stök 150 mm (5,9 to.) Tente-hjól og 5. hjól (o)
□
Innbyggð, tvöföld 150 mm (5,9 to.) Tente-hjól og 5. hjól (o)
□
Innbyggð, stök 150 mm (5,9 to.) Tente-hjól og inndraganlegt 5. hjól (o)
□
Innbyggð, tvöföld 150 mm (5,9 o.) Tente-hjól og inndraganlegt 5. hjól (o)
□
Innbyggð, stök 150 mm (5,9 to.) Tente-hjól og i-Drive Power® (o)
□
Innbyggð, tvöföld 150 mm (5,9 to.) Tente-hjól og i-Drive Power® (o)
■
Stjórnbúnaður
■
Standard iBoard-stjórnborð í báðum efri hliðargrindum (s)
□
Basic iBoard-stjórnborð í báðum efri hliðargrindum (o)
□
Stjórnborð umönnunaraðila (s)
□
Fjarstýring með baklýstum hnöppum og millistykki til að tengjast á auðveldan hátt (o)
□
Fótrofi hliðarhalla (s)
□
Fótrofi til að stilla hæð (o)
□
Stjórnborð sjúklings innbyggð í neðri hliðargrindur (s)
□
Stjórnborð sjúklings innbyggð í efri hliðargrindur (o)
■
Eitt par af Mobi-Lift®-handföngum (o)
■
i-Brake® (o)
■
Hólf fyrir röntgenfilmu (0)
■
Rúm reiðubúið fyrir rafræna sjúkraskrá (o)
■
Bjöllukerfi (o)
■
Örugg stöðvun (o)
■
USB (o)
ATHUGIÐ
Gerð hlífarinnar sem er á undirvagninum (hlíf fyrir undirvagn í einum hluta eða hlíf fyrir undirvagn í fleiri hlutum)
fer eftir uppsetningunni.
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8 Tekið í notkun
VIÐVÖRUN!
Hætta á meiðslum þegar unnið er við rúmið!
► Gætið þess að rúmið sé ekki í sambandi við rafmagn áður en það er tekið í notkun, þegar það er tekið úr notkun
og við viðhaldsvinnu.
► Gætið þess að hjólin séu læst áður en rúmið er tekið í notkun, þegar það er tekið úr notkun og við viðhaldsvinnu.
VARÚÐ!
Hugsanlegt eignatjón ef rúmið er tekið í notkun með röngum hætti!
► Gætið þess að rúmið sé eingöngu tekið í notkun af þjónustudeild framleiðanda eða þjálfuðu starfsfólki 		
sjúkrahússins.
ATHUGIÐ
saman.

Öryggisins vegna og til hægðarauka mælir LINET® með því að tveir tæknimenn hjálpist að við að setja rúmið

Setjið upp rúmið á eftirfarandi hátt:
►
Takið rúmið úr umbúðunum.
►
Farið yfir sendinguna (sjá „Afhending“ og „Gerðir rúma“).
►
Fjarlægið einangrunarþynnuna úr rafmagnshólfinu (sjá kafla um virkjun á rafgeymi).
►
Komið búnaði og aukabúnaði fyrir.
►
Komið höfðagaflinum og fótagaflinum fyrir á sínum stað ef rúmið er afhent með ósamsettan höfðagafl eða fótagafl. (sjá
kafla um höfðagafl og fótagafl).
►
Komið rúminu eingöngu fyrir á viðeigandi gólffleti (sjá kafla um flutninga).
►
Gætið þess að rekast ekki í rafmagnssnúruna eða teygja á henni þegar rúmið er stillt.
►
Athugið hvort klóin er rétt tengd.
►
Ekki skilja eftir lausar framlengingarsnúrur eða fjöltengi á gólfinu.
►
Gætið þess að allur nauðsynlegur vélrænn og rafknúinn öryggisbúnaður sé til staðar.
►
Engin rafmagnsrofi er á rúminu, þ.e. rafmagnssnúran er eina leiðin til að taka rúmið úr sambandi við rafmagn. Gætið þess
að rafmagnssnúran sé alltaf aðgengileg.
►
Fáið vottaðan og þjálfaðan þjónustuaðila sem er samþykktur af framleiðanda til að skipta um kló á rafmagnssnúrunni ef
þess er þörf		
.
VARÚÐ!
Efnislegar skemmdir vegna hitabreytinga!
► Ef mikill munur er á hitastigi milli þess staðar þar sem rúmið er staðsett og þar sem það verður notað.
(eftir flutning/geymslu) skal láta rúmið standa ótengt við rafmagn í 24 klukkustundir til að hitastig nái jafnvægi.

8.1 Virkjun rafgeymis
Staðsetning stjórnhluta

Mynd Staðsetning einangrunarþynnu
24
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Einangrunarþynnan fjarlægð
Gerið eftirfarandi til að fjarlægja einangrunarþynnuna:
►
Fjarlægið einangrunarþynnuna úr rafmagnshólfinu með því að toga í
borðann.
►
Athugið hvort einangrunarþynnan er heil og óskemmd eins og sýnt er
á skýringarmyndinni af einangrunarþynnu.
►
Hafið samband við þjónustudeild framleiðanda án tafar ef skemmdir
verða á einangrunarþynnunni.

Mynd Skýringarmynd af einangrunarþynnu

ATHUGIÐ
Hornin á einangrunarþynnunni eru hvöss. Viðhafið gát þegar
þynnan er fjarlægð til að forðast meiðsli.

8.2 Höfðagafl og fótagafl
Gerið eftirfarandi til að fjarlægja höfðagaflinn eða fótagaflinn:
►
Takið lás höfðagaflsins eða fótagaflsins af.
►
Togið höfðagaflinn eða fótagaflinn út úr slífarfestingunni.
►
Setjið lás höfðagaflsins eða fótagaflsins á.
Gerið eftirfarandi til að koma höfðagaflinum eða fótagaflinum fyrir:
►
Takið lás höfðagaflsins eða fótagaflsins af.
►
Rennið höfðagaflinum eða fótagaflinum inn í slífarfestinguna.
►
Setjið lás höfðagaflsins eða fótagaflsins á.

Mynd Læsing fótagafls

D9U001GE5-0131_01
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8.3 Stoðgrind dýnu
Eleganza 5 rúmið er búið fjórskiptri stoðgrind fyrir dýnu sem samanstendur af stuðningi undir baki, sætishluta, stuðningi undir
lærum og stuðningi undir kálfum. Stoðgrind dýnunnar án hólfs fyrir röntgenfilmu er búin fjórum hlífum fyrir stoðgrind dýnu sem hægt
er að fjarlægja (1, 2, 3 og 4).

4

FÓTALAG

STUÐNINGUR
UNDIR KÁLFUM

2

3

STUÐNINGUR
UNDIR LÆRI

1

SÆTISHLUTI

BAKSTOÐ

HÖFÐALAG

VINSTRI HLIÐ

HÆGRI HLIÐ
Mynd Fjórskipt stoðgrind fyrir dýnu

8.4 Spennujöfnun
Rúmið er með hefðbundið varnartengi. Þetta tengi er notað
til spennujöfnunar á milli rúmsins og sérhvers ífarandi tækis
í blóðrás eða hjarta sjúklingsins, til að verja sjúklinginn gegn
stöðurafmagni.

Mynd Spennujöfnunartengi - kventengi

Mynd Spennujöfnun - karltengi
Nota skal spennujöfnunartengið ef:
■
sjúklingurinn er tengdur við ífarandi tæki í blóðrás eða hjarta, af hvaða toga sem er.
Áður en sjúklingurinn er tengdur við ífarandi tæki í blóðrás eða hjarta skal gera eftirfarandi:
►
Tengið jarðtengingarsnúru tækisins við spennujöfnunartengið á rúminu sem sjúklingurinn liggur í.
►
Notið venjulegt tengi fyrir sjúkrahús (kventengi).
►
Gangið úr skugga um að tengin passi saman.
►
Gangið úr skugga um að engin hætta sé á aftengingu fyrir slysni.
Áður en rúmið er fært skal gera eftirfarandi:
►
Takið ífarandi tæki í blóðrás eða hjarta úr sambandi við sjúklinginn.
►
Takið spennujöfnunartengið úr sambandi.
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8.5 Fyrir notkun
Undirbúið rúmið fyrir notkun á eftirfarandi hátt:
►
Setjið rúmið í samband við rafmagn.
►
Hlaðið rafgeyminn.
►
Hækkið stoðgrind dýnunnar í hæstu stöðu og hallið henni þannig í mesta halla.
►
Lækkið stoðgrind dýnunnar í lægstu stöðu og hallið henni þannig í mesta halla.
►
Athugið hvort hjólin og aðalhemillinn virki sem skyldi.
►
Athugið hvort framlenging rúmsins virkar sem skyldi.
►
Athugið hvort hægt er að fjarlægja höfðagaflinn og fótagaflinn.
►
Athugið allar aðgerðir á stjórnbúnaðinum.
►
Athugið hvort hliðargrindurnar virka sem skyldi.
►
Fargið öllum umbúðum (sjá „Förgun“).

8.6 Flutningur
Hafið eftirfarandi í huga til að tryggja öruggan flutning:
►
Gætið þess að aka ekki yfir neinar snúrur þegar rúmið er fært til.
►
Gætið þess að rafmagnssnúran sé hengd á krók (við höfðagafl rúmsins).
►
Gætið þess að hjólin séu ólæst áður en rúmið er hreyft til þegar sjúklingi er komið fyrir í rúmi/tekinn úr rúmi (sjá kaflann um
stjórnun hjóla).
►
Stillið hæð rúmsins a.m.k. 20 cm fyrir neðan hámarkshæð.
►
Notið handföngin á höfðagaflinum eða fótagaflinum til að ýta rúminu.
►
Aðeins skal hreyfa rúmið á hentugum gólffleti.
►
Gætið þess að hemlar rúmsins séu á þegar ekki er verið að flytja rúmið til.
►
Þegar eknar eru lengri vegalengdir skal gæta þess að stjórnbúnaður hjóla (aðalstjórnbúnaður) sé virkur.
►
Gætið þess að taka hemlana af áður en rúmið er fært til.
Hentugt yfirborð:
■
Flísar
■
Harður línóleumdúkur
■
Epoxýgólf
Yfirborð sem hentar ekki:
■
Gólfefni sem er of mjúkt, er ekki einangrað eða er gallað
■
Gólfefni úr mjúkum viði
■
Mjúk og gljúp steingólf
■
Teppalögð gólfteppi með undirlagi
■
Mjúkur línóleumdúkur

8.7 Fastbúnaður
Rúmið inniheldur fastbúnað sem eingöngu vottaðir tæknimenn mega uppfæra.
Þessi fastbúnaður er varinn gegn óheimilum aðgangi með hlíf (nota þarf verkfæri til að opna hana), innsigli (íhlutir með
örgjörva eru innsiglaðir), er eingöngu samrýmanlegur við vottað hugbúnaðartól og háður því að samhæfi nýja fastbúnaðarins og rúmsins sé kannað.

9 Rafmagnssnúra (rafmagnskapall)
Tengiklóin er ætluð til að setja rúmið í samband við rafmagn og taka það úr sambandi við rafmagn.
Hengja verður rafmagnssnúru (rafmagnskapal) á krók við höfðagafl rúmsins við flutning.
VARÚÐ!
Hreyfingar rúmsins stöðvast ekki þegar rúmið er tekið úr sambandi við rafmagn!
► Stöðvið rúmið áður en rúmið er tekið úr sambandi við rafmagn.
Þar sem vafi leikur á heilleika ytri varnarleiðara í raflögn eða á uppsetningu hennar
►
skal aðeins stjórna rúminu með innri rafgeyminum.
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10 Rafgeymir
VIÐVÖRUN!
Þegar rúmið er ekki tengt við rafveitu og rafgeymirinn hefur ekki verið hlaðinn nægilega stöðvast allar rafknúnar aðgerðir rúmsins!

Tilgangur
Rafgeymirinn er til vara ef rafmagnslaust verður eða þegar þörf er á að breyta stillingum rúms í neyðartilvikum.
►
►

Notið eingöngu rafgeymi sem er samþykktur til notkunar af framleiðanda.
Athugið virkni rafgeymisins a.m.k. einu sinni í mánuði og látið skipta um rafgeyminn ef þörf er á.

Framleiðandi tekur enga ábyrgð á skemmdum sem verða á rúmi eða rafgeymi af eftirtöldum orsökum:
■
ef fyrirmælum framleiðandans sem koma fram í notkunarleiðbeiningunum er ekki fylgt
■
notkun á rafgeymi sem er ekki samþykktur af framleiðanda

Ábyrgð
Framleiðandinn veitir sex mánaða ábyrgð á allri virkni rafgeymisins.
Endingartími rafgeymisins getur náð allt að fimm árum ef hann er notaður við bestu skilyrði.
Afköst hans geta dregist verulega saman ef eftirfarandi er til staðar:
►
of hár umhverfishiti
►
margar hleðslu-/afhleðslulotur rafgeymis
►
endurtekin mikil afhleðsla
►
rúmið fær oft einungis afl frá rafgeymi

Hleðsla
Rafgeymirinn sem fylgir rúminu er ekki fullhlaðinn við afhendingu.
Hleðsla rafgeymisins áður en rúmið er tekið í notkun tekur um það bil 4 klukkustundir.
Hleðslan fer sjálfkrafa af stað þegar rafmagnssnúran er tengd við rafveitu.
Til að hlaða rafgeyminn:
►
Setjið rúmið í samband við rafmagn.

Geymsla
Mælt er með eftirfarandi til að tryggja endingartíma blýblandaðra rafgeyma við geymslu:
►
Að koma í veg fyrir mikla afhleðslu rafgeymisins og að viðhalda að minnsta kosti hlutahleðslu á rafgeyminum með því að
hlaða hann reglulega
►
Að geyma rafgeyminn á þurrum stað við hitastig á milli 10 °C og 40 °C
►
Að koma í veg fyrir að rafgeymar standi í sólarljósi
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Merki
LED-ljósið (á Standard iBoard-stjórnborði eða stjórnborði umönnunaraðila) sýnir hleðslustöðu rafgeymisins:
Gult ljós

Hleðslustaða rafgeymis

Lýsir ekki

Rafgeymirinn er fullhlaðinn.

Blikkar í stuttan tíma (logar í stuttan tíma með lengri bilum á
milli) (u.þ.b. 1,8 sek.)

Rafgeymir hleður - haldið áfram að hlaða þar til LED-ljósið
slokknar. Ef LED-ljósið blikkar enn eftir 12 klukkustunda hleðslu
eða hættir að blikka án þess að hægt sé að stilla rúmið er
rafgeymirinn bilaður eða gallaður. Hafið samband við þjónustudeild framleiðanda.

Blikkar í stuttan tíma (logar í 0,2 sek., slökkt í 0,2 sek.)

Aðeins er hægt að nota endurlífgunareiginleikann.

Blikkar lengi (logar lengur, styttri bil á milli) (u.þ.b. 0,2 sek.)

Lítil hleðsla á rafgeymi - ekki er hægt að nota rafgeymi sem
neyðaraflgjafa, jafnvel í styttri tíma; rafgeymirinn er alveg
afhlaðinn eða bilaður (ef þetta merki er viðvarandi eftir hleðslu
verður að skipta um rafgeyminn. Hafið samband við þjónustudeild framleiðanda).

Logar samfellt, þegar rúmið er tengt við rafveitu.

Rafgeymir er ekki til staðar eða bilun (rafgeymir er ekki rétt
tengdur, snúra frá aflgjafa til rafgeymis er slitin eða bræðivör
rafgeymisins eru í ólagi); ef þetta merki kemur fram skal hafa
samband við þjónustudeild framleiðanda.

10.1 Skipt um rafgeymi
VARÚÐ!
Skemmdir á rúmi vegna rangra skipta á rafgeymi!
► Aðeins þjálfað starfsfólk skal sjá um að skipta um rafgeyminn.
► Notið eingöngu rafgeymi sem er samþykktur til notkunar af framleiðanda
VARÚÐ!
Efnislegar skemmdir vegna ofhitunar!
Ef rafgeymirinn er ekki í lagi er hætta á að loft fari úr honum. Í sjaldgæfum tilvikum kann það að valda afmyndun á
hlífðarhúsi rafgeymisins, hlíf stjórnborðs eða snúrum.
► Stöðvið umsvifalaust notkun rúmsins (sjá kaflann „Rúmið tekið úr notkun“).
► Hafið samband við þjónustudeild framleiðanda.
VARÚÐ!
Hætta á skertum endingartíma rafgeymis ef varan er notuð með röngum hætti!
► Eingöngu skal nota afl frá rafgeymi í neyðartilvikum (t.d. við rafmagnsleysi, þegar ástand sjúklings krefst þess við
flutninga, o.s.frv.)
► Þegar rúmið er sett aftur í samband við rafmagn skal hlaða rafgeyminn að fullu (sjá línurit yfir hleðslustöðu rafgeymis).
► Látið viðurkennt þjónustuverkstæði framleiðanda skipta um rafgeyminn.
► Framleiðandi mælir með því að viðurkenndur þjónustuaðili skipti um rafgeyminn eftir tveggja ára notkun.
Eftir þennan tíma er ætlaður endingartími rafgeymisins á enda og framleiðandi getur ekki ábyrgst endingartíma hans
eftir þann tíma.
Bilaður rafgeymir
Rafgeymirinn er bilaður ef a.m.k. eitt af eftirfarandi skilyrðum á við:
►
►
►

Rafgeymir hleður stöðugt
Lág spenna á rafgeymi
Hleðslustraumur rafgeymisins er lágur

Þegar þessi staða kemur upp lýsir gaumljós rafgeymis stöðugt. Samantekt á þessum stöðum er að finna í Linis og eru vistaðar í
Blackbox.
Til að hætta við þessa stöðu:
►

Ýtið á hnappinn
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Rafgeymir afhlaðinn
Rafgeymirinn er afhlaðinn ef eftirfarandi skilyrði á við:
►
►
►
►

Skilgreind spennuminnkun háð afhleðslustraumi
Þessi staða er tilgreind með því að gaumljós rafgeymisins blikkar hratt.
Eina mögulega rafknúna stillingin er stilling fyrir endurlífgun.
Þessi staða er sjálfkrafa afturkölluð þegar rúmið fer í hvíldarstillingu.

Til að hætta við þessa stöðu:
►

Ýtið á hnappinn

.

10.2 Rúmið tekið úr notkun
Takið rúmið úr notkun á eftirfarandi hátt:
►
Takið rúmið úr sambandi við rafmagn.
►
Takið jarðtenginguna úr sambandi.
►
Gerið rafgeyminn óvirkan.
►
Fjarlægið aukabúnað.
Til að koma í veg fyrir skemmdir við geymslu:
►
Pakkið inn eða breiðið yfir rúmið og aukabúnaðinn.
►
Gætið þess að aðstæður við geymslu séu sambærilegar aðstæðum við notkun.

10.3 Rafgeymir gerður óvirkur
Til að forðast skemmdir á rúminu og hlutum í umhverfinu við geymslu:
►
Afvirkið rafgeyminn á stjórnborði umönnunaraðila.
Gerið eftirfarandi til að gera rafgeyminn óvirkan:
►
Takið rúmið úr sambandi við rafmagn.
►
Takið jarðtenginguna úr sambandi.
►

Kveikið á lyklaborðinu með því að ýta á hnappinn

á stjórnborði umönnunaraðila.

►
Haldið samtímis inni hnappi sem lyftir undir stuðning undir lærum, hnappi sem færir stuðning undir lærum niður, og neyðarhnappi fyrir Trendelenburg-legu í þrjár sekúndur.
Rafgeymirinn hefur nú verið gerður óvirkur.
Gerið eftirfarandi til að virkja aftur rafgeyminn:
►
Stingið rafmagnssnúrunni í samband við rafmagn.

Mynd Rafgeymir gerður óvirkur (stjórnborð umönnunaraðila)
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11 Meðhöndlun
VIÐVÖRUN!
Hætta á meiðslum þegar rúmið er stillt!
► Gætið þess að engir líkamshlutar séu á milli íhluta stoðgrindar dýnunnar og stoðgrindar 			
dýnunnar þegar rúmið er stillt.
► Gætið þess að engir líkamshlutar liggi fyrir neðan stoðgrind dýnunnar áður en rúmið er stillt.

11.1 Hliðargrindur
Tvískiptu hliðargrindurnar eru íhlutir á rúminu sem snerta sjúklinginn. Gormur stýrir notkun tvískiptu hliðargrindanna. Hjúkrunarfólk
ber ábyrgð á því að hliðargrindurnar séu uppi meðan sjúklingur liggur í rúminu.
VIÐVÖRUN!
Hætta er á meiðslum, skemmdum eða hreyfingu rúmsins fyrir slysni ef aukabúnaði eða fjarstýringu er ekki
komið fyrir
á réttum stað!
► Leggið aldrei aukabúnað eða fjarstýringu á hliðargrindurnar nálægt því svæði þar sem lyklaborðin eru.
► Leggið fjarstýringuna aldrei á brún hliðargrindar.
Rétt staðsetning fjarstýringar er sýnd á eftirfarandi myndum.
VIÐVÖRUN!
Hætta á meiðslum ef hliðargrind er ekki læst með réttum hætti!
► Gætið þess að hliðargrindin sé tryggilega fest í efri eða neðri stöðu.
VIÐVÖRUN!
Hætta á meiðslum ef hliðargrindur eru í rangri stöðu!
► Gætið þess að hliðargrindurnar séu uppi meðan sjúklingur liggur í rúminu.
LÝSING Á HLIÐARGRIND (gerð með Standard iBoard-stjórnborði)

1

2

2

3

3

2

5

4

5

Mynd Hliðargrindur (með Standard iBoard-stjórnborði)

4

MEÐHÖNDLUN
Til að setja hliðargrindur upp:
►
Grípið í handfangið á hliðargrindinni (2).
►
Togið hliðargrindina upp þar til hún læsist á réttum stað. Þá heyrist smellur.

1. Standard iBoard-stjórnborð
2. Handfang á hliðargrind
3. Rétt staðsetning fjarstýringar
4. Losunarhandfang hliðargrindar
5. Hallavísir

Til að fella niður hliðargrindur:
►
Grípið í handfangið á hliðargrindinni (2).
►
Takið hliðargrindina úr lás með því að toga í losunarhandfang hliðargrindarinnar (4).
►
Fellið hliðargrindina varlega niður.
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LÝSING Á HLIÐARGRIND (gerð með Basic iBoard-stjórnborði)

1

2

2

3

3

2

5

4

5

Mynd Hliðargrindur (með Basic iBoard-stjórnborði)

4

MEÐHÖNDLUN

1. iBoard Basic
2. Handfang á hliðargrind
3. Rétt staðsetning fjarstýringar
4. Losunarhandfang hliðargrindar
5. Hallavísir

Til að setja hliðargrindur upp:
►
Grípið í handfangið á hliðargrindinni (2).
►
Togið hliðargrindina upp þar til hún læsist á réttum stað. Þá heyrist smellur.
Til að fella niður hliðargrindur:
►
Grípið í handfangið á hliðargrindinni (2).
►
Takið hliðargrindina úr lás með því að toga í losunarhandfang hliðargrindarinnar (4).
►
Fellið hliðargrindina varlega niður.
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LÝSING Á HLIÐARGRIND (án vogar)

1

1

2

2

1

4

3

Mynd Hliðargrindur (án vogar)

4

3

MEÐHÖNDLUN

1. Handfang á hliðargrind
2. Rétt staðsetning fjarstýringar
3. Losunarhandfang hliðargrindar
4. Hallavísir

Til að setja hliðargrindur upp:
►
Grípið í handfangið á hliðargrindinni (1).
►
Togið hliðargrindina upp þar til hún læsist á réttum stað. Þá heyrist smellur.
Til að fella niður hliðargrindur:
►
Grípið í handfangið á hliðargrindinni (1).
►
Takið hliðargrindina úr lás með því að toga í losunarhandfang hliðargrindarinnar (3).
►
Fellið hliðargrindina varlega niður.

11.2 Hjólastýring
VARÚÐ!
Efnislegar skemmdir vegna rangs flutnings og hreyfinga fyrir slysni!
► Gætið þess að taka rúmið úr sambandi við rafmagn áður en það er flutt.
► Gætið þess að læsa hjólunum áður en rúmið er sett saman, tekið sundur eða unnið að viðhaldi þess.
► Gætið þess að læsa hjólunum þegar sjúklingur liggur í rúminu.
► Hengið rafmagnssnúruna á krók til flutninga meðan á flutningi stendur.
► Aðeins hjúkrunarfólk skal sjá um að flytja rúmið og a.m.k. tveir skulu vinna saman að því verki.
VARÚÐ!
Lágmarksfríhæð frá gólfi að rúmi (venjuleg gerð með 15 cm hjólum) er 11,3 cm!
► Fylgist vel með hindrunum á leiðinni og forðist árekstra og hugsanlegar skemmdir á einhverjum íhlutum rúmsins
og undirvagnsins.
► Ekki nota lyftur eða lyftibúnað til að lyfta rúminu upp.
Rúmið er með miðlæga hjólastýringu og hemlakerfi.
Stjórnstangirnar eru á öllum fjórum hornum undirvagnsins.
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Stöður stjórnstangar fyrir hjól:

3
2
1

1. Hreyfing áfram - stýring (GRÆNT FÓTSTIG NIÐRI)
Þegar framhjól festist mun það stýra akstursstefnunni. Ef
rúmið er með fimmta hjólið stjórnar það hjól akstursstefnunni.
2. Óheft hreyfing
Öll fjögur hjólin eru tekin úr lás.
3. Hemill á (RAUTT FÓTSTIG NIÐRI)
Hemill er settur á öll fjögur hjólin.

Mynd Stöður stjórnstangar fyrir hjól

11.3 Losun bakstoðar fyrir endurlífgun
VIÐVÖRUN!
Hætta á meiðslum þegar bakstoð er lækkuð of hratt!
► Gætið þess að hliðargrindurnar séu í neðri stöðu.
► Gætið þess að engir líkamshlutar séu á milli hreyfanlegra hluta rúmsins.
► Notið eingöngu handfangið á dýnuhlífinni til að ýta stuðningi undir baki niður.
Hægt er að lækka bakstoðina hratt með vélrænum hætti
þegar þörf er á neyðaraðgerðum til endurlífgunar.

Til að stilla stöðuna:
►
Togið og haldið í losunarhandfangið.
►
Ýtið bakstoð niður.

11.4 Stjórnbúnaður

Mynd Stjórnstöng fyrir endurlífgunarstillingu

Rúminu er stjórnað með mismunandi stjórnbúnaði.
Stjórnbúnaður eftir gerð rúms:
■
Standard iBoard-stjórnborð í báðum efri hliðargrindum
■
Basic iBoard-stjórnborð í báðum efri hliðargrindum
■
Stjórnborð sjúklings innbyggð í báðar neðri hliðargrindur (baklýst)
■
Stjórnborð sjúklings innbyggð í báðar efri hliðargrindur
■
Stjórnborð umönnunaraðila
■
Fjarstýring með baklýstum hnöppum og millistykki til að tengjast á auðveldan hátt
■
Fótrofi hliðarhalla
■
Fótrofi fyrir hæðarstillingu á rúmi
Þegar einstakar aðgerðir eru gerðar óvirkar á stjórnborði umönnunaraðila hefur slíkt áhrif á allan stjórnbúnað.
Ef rúmið bregst ekki við tilteknum stöðustillingum:
►
Athugið hvort aðgerðin er óvirk á stjórnborði umönnunaraðila.
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STILLINGAR

Bakstoð
Stuðningur undir læri
Stuðningur undir kálfum
Hæð rúms
Lyfta samtímis undir baki
og lærum (Autocontour)

Standard
iBoard-stjórnborð

Stjórnborð
umönnunaraðila

Fjarstýring

a
a
a
a
a

a
a
a
a

a
a
a
a

Stjórnborð sjúklings
(efri hliðargrind, neðri
hliðargrind)

a
a
a

Trendelenburg-lega fyrir
neyðartilvik

a
a

a

Framlenging rúms
Endurlífgunarstaða
Sitjandi hjartastaða
Staða fyrir hreyfingu
Hliðarhalli

Fótrofi
hliðarhalla

a
a

Skoðunarstaða

Halli fyrir öfuga Trendelenburg-legu og Trendelenburg-legu

Fótrofi fyrir
hæðarstillingu á rúmi

a
a
a

a
a
a
a

a

a

11.4.1 Standard iBoard-stjórnborð
Standard iBoard-stjórnborð er aðalstjórnbúnaður umönnunaraðila. Það er innfellt í báðar efri hliðargrindurnar að utanverðu. Eingöngu er hægt að fá Standard iBoard-stjórnborð fyrir rúm með vog.
►
Gætið þess að einungis þjálfað hjúkrunarfólk noti iBoard Standard-stjórnborðið.
1. Skjár
2. Lyklaborð - hluti fyrir vog
3. Lyklaborð - hluti fyrir eftirlit með
því þegar farið er úr rúmi/öryggiseftirlitskerfi
4. Lyklaborð - hluti til að stilla stellingu sjúklinga
5. Lyklaborð - hluti fyrir stillingar eða hluti fyrir stillingar og
dýnu

1

2

3

4

5

Mynd Standard iBoard-stjórnborð án lyklaborðs fyrir dýnu
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1. Skjár
2. Lyklaborð - hluti fyrir vog
3. Lyklaborð - hluti fyrir eftirlit með
því þegar farið er úr rúmi/öryggiseftirlitskerfi
4. Lyklaborð - hluti til að stilla stellingu sjúklinga
5. Lyklaborð - hluti fyrir stillingar
eða hluti fyrir stillingar og dýnu

1

2

3

4

5

Mynd Standard iBoard-stjórnborð ásamt lyklaborði fyrir dýnu

Hluti fyrir stillingar

1 2 3 4

Mynd Hluti fyrir stillingar - skjár og lyklaborð

5

10

1. Tákn fyrir HLJÓÐ AF
2. Tákn um að viðhalds sé þörf
3. Tákn tengingar við netþjón (enginn kross - tenging er
til staðar, með krossi - engin tenging)
4. Hleðslustaða rafgeymis
5. Staða
36

6

9 8 7
6. VIÐVÖRUNARTÁKN
7. Hnappur til að taka HLJÓÐ AF
8. Gildi sem á að stilla
9. STILLINGARHNAPPUR
10. -/+ hnappar (fyrra atriði/næsta atriði eða lækka/hækka
gildi)
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HLJÓÐ AF (1)
Stillinguna HLJÓÐ AF má nota til að taka hljóð af hljóðmerkjum hliðargrindanna, hemlanna eða innbyggðu dýnunnar í þrjár mínútur.
Til að taka hljóð af hliðargrind eða hemlum:
►

Ýtið á hnappinn

.

tilgreinir að hljóðið sé af.

Táknið

VIÐHALDS ER ÞÖRF (2)
Táknið
►
Táknið

birtist vinstra megin á skjá Standard iBoard-stjórnborðsins þegar viðhalds er þörf.
Hafið samband við viðurkenndan þjónustuaðila.
birtist ásamt heiti viðkomandi stöðu (5).

TENGING VIÐ NETÞJÓN (3)
Þetta tákn birtist á skjánum ef öryggiseftirlitskerfi er til staðar og samþættingareining hefur verið sett upp.
Táknið

birtist á skjá Standard iBoard-stjórnborðsins þegar rúmið er tengt netþjóni.
birtist á skjá Standard iBoard-stjórnborðsins þegar rúmið hefur aftengst netþjóninum.

Táknið

HLEÐSLUSTAÐA (4)
Strikin á tákni rafgeymis gefa til kynna hleðslustöðuna (fjögur stig).
Því fleiri strik á tákni rafgeymis

því meiri er hleðslan.

VIÐVÖRUN!
Aðgerðir eru óvirkar vegna mikillar afhleðslu á
rafgeymi!
► Setjið rúmið umsvifalaust í samband við rafmagn.

Staða

Ábending

Hleðsla

Upplýstur hluti 3, hluti 2
og 1 blikka á víxl

Bilaður rafgeymir
eða rafgeymir er
ekki til staðar

Tómur rammi 4 blikkar

Mikil afhleðsla
Rafgeymir

Hluti 3 blikkar,
Slökkt er á stillingum rúmsins

STILLINGAR
Við venjulega notkun sýnir tákn 5 tímann (klukkustundir : mínútur).
Til að opna stillingavalmyndina:
►

.

Haldið inni hnappinum

4

Tákn 5 sýnir valkost og tákn 8 sýnir raunverulegt gildi hans.
Eftirfarandi valkostir eru í boði: ÁR / MÁNUÐUR / DAGUR / KLUKKUSTUND / MÍNÚTA / TÍMAMÆLIR ÞYNGDAR
Ekki er hægt að stilla gildi fyrir valkostinn TÍMAMÆLIR ÞYNGDAR í Eleganza 5 rúmi án vogar.

3 2 1

ATHUGIÐ: Valkostirnir birtast í eftirfarandi röð. ÁR birtist á eftir TÍMAMÆLI ÞYNGDAR.
ATHUGIÐ: TÍMAMÆLIR ÞYNGDAR merkir að þyngdargildið hverfur sjálfkrafa.
Til að loka stillingarvalmyndinni:
►

Haldið inni hnappinum

á stillingarvalmyndinni.

Tákn 5 tilgreinir tíma (klukkustundir : mínútur).
Til að stilla ár:
►

Ýtið á hnappinn

►

Notið hnappana

►

Ýtið á hnappinn

á stillingarvalmyndinni þegar tákn 5 sýnir „YEAR“ (ár).
til að stilla gildið.
til að vista gildið og fletta áfram til að stilla hinn valkostinn.

Gildið er vistað með því að loka. Tákn 5 tilgreinir sjálfkrafa annan valkost og tákn 8 tilgreinir raunverulegt gildi hans.
Til að stilla mánuð:
►

Ýtið á hnappinn
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á stillingarvalmyndinni þegar tákn 5 sýnir „MONTH“ (mánuður).
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►

Notið hnappana

►

Ýtið á hnappinn

til að stilla gildið.
til að vista gildið og fletta áfram til að stilla hinn valkostinn.

Gildið er vistað með því að loka.
Tákn 5 tilgreinir sjálfkrafa annan valkost og tákn 8 tilgreinir raunverulegt gildi hans.
Til að stilla dag:
►

Ýtið á hnappinn

►

Notið hnappana

►

Ýtið á hnappinn

á stillingarvalmyndinni þegar tákn 5 sýnir „DAY“ (dagur).
til að stilla gildið.
til að vista gildið og halda áfram til að breyta stillingum fyrir hinn valkostinn.

Gildið er vistað með því að loka.
Tákn 5 tilgreinir sjálfkrafa annan valkost og tákn 8 tilgreinir raunverulegt gildi hans.
Til að stilla klukkustund:
►

Ýtið á hnappinn

►

Notið hnappana

►

Ýtið á hnappinn

á stillingarvalmyndinni þegar tákn 5 sýnir „HOUR“ (klukkustund).
til að stilla gildið.
til að vista gildið og fletta áfram til að stilla hinn valkostinn.

Gildið er vistað með því að loka.
Tákn 5 tilgreinir sjálfkrafa annan valkost og tákn 8 tilgreinir raunverulegt gildi hans.
Til að stilla mínútur:
►

Ýtið á hnappinn

►

Notið hnappana

►

Ýtið á hnapp

á stillingarvalmyndinni þegar tákn 5 sýnir „MINUTE“ (mínúta).
til að stilla gildið.
til að vista gildið og fletta áfram til að stilla hinn valkostinn.

Gildið er vistað með því að loka.
Tákn 5 tilgreinir sjálfkrafa annan valkost og tákn 8 tilgreinir raunverulegt gildi hans.
Til að stilla tímamæli þyngdar:
►

Ýtið á hnappinn

►

Notið hnappana

►

Ýtið á hnappinn

á stillingarvalmyndinni þegar tákn 5 tilgreinir „WEIGHT TIMER“ (tímamælir þyngdar).
til að stilla gildið.
til að vista gildið og fletta áfram til að stilla hinn valkostinn.

Gildið er vistað með því að loka.
Tákn 5 tilgreinir sjálfkrafa annan valkost og tákn 8 tilgreinir raunverulegt gildi hans.
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Hluti til að stilla stellingu sjúklinga

22 21 20

19

1

18
5

2

17

10

3
4

6

7 8 9

11 12 13

14 15 16

Mynd Hluti til að stilla stellingu sjúklinga - skjár og lyklaborð
1. Stillingarhnappur til að lyfta samtímis undir baki og lærum (hreyfing á stuðningi undir baki og lærum á sama tíma)
2. LED-ljós fyrir hleðslustöðu rafgeymis
3. LED-ljós sem sýnir tengingu við rafmagn
4. Hallahnappur fyrir öfuga Trendelenburg-legu
5. LED-ljós sem sýnir læsingu bakstoðar
6. Stillingarhnappar fyrir bakstoð
7. Hallahnappur fyrir Trendelenburg-legu
8. Stillingarhnappar fyrir stuðning undir lærum
9. Hnappur til að auðvelda hreyfingu
10. LED-ljós sem sýnir læsingu stuðnings undir lærum, kálfum og framlengingar rúms
11. Hnappur fyrir sitjandi hjartastöðu
12. Stillingarhnappar fyrir stuðning undir kálfum
13. Hnappur fyrir endurlífgunarstöðu
14. Stöðvunarhnappur
15. Hnappar fyrir hliðarhalla
16. Virkjunarhnappur
17. LED-ljós sem sýnir læsingu hæðarstillingar á rúmi, hliðarhalla, Trendelenburg-legu og öfuga Trendelenburg-legu
18. Hnappar til að stilla hæð rúms
19. Gaumljós fyrir stuðning undir baki
20. Hallagildi
21. Gaumljós fyrir hliðarhalla
22. Gaumljós fyrir Trendelenburg-legu/öfuga Trendelenburg-legu
Frekari upplýsingar um hnappa 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 og 18 fyrir stillingar rúms er að finna í kaflanum um stillingar
rúmsins.
D9U001GE5-0131_01
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VIRKJUNARHNAPPUR
Hnappurinn

virkjar lyklaborð alls stjórnbúnaðar.

Þegar ýtt er á hnappinn

verður lyklaborðið virkt í þrjár mínútur.

Þegar ýtt er á hnapp verður lyklaborðið virkt í þrjár mínútur til viðbótar.
Á þeim tíma er hægt að gera eftirfarandi:
►
Stillið íhluti stoðgrindar dýnunnar með því að ýta á samsvarandi stillingarhnappa fyrir stellingar sjúklings.
►
Tilteknar aðgerðir gerðar óvirkar með láshnöppunum.
ATHUGIÐ: Þegar virkja á eiginleika fyrir endurlífgun (hnappur

) er ekki þörf á að ýta á hnappinn

.

STÖÐVUNARHNAPPUR
Þegar ýtt er á hnappinn

stöðvast allar rafknúnar hreyfingar rúmsins umsvifalaust.

MERKI FYRIR LÆSTAR AÐGERÐIR
Þegar LED-ljós 5 logar er stilling á stuðningi undir baki læst.
Þegar LED-ljós 5 logar ekki er stilling á stuðningi undir baki ólæst.
Þegar LED-ljós 10 logar eru stillingar stuðnings undir lærum, kálfum og framlenging rúms læstar.
Þegar LED-ljós 10 logar ekki eru stillingar stuðnings undir lærum, kálfum og framlenging rúms virkar.
Þegar LED-ljós 17 logar eru hæðarstillingar rúms, stillingar hliðarhalla, Trendelenburg-legu og öfugrar Trendelenburg-legu læstar.
Þegar LED-ljós 17 logar ekki eru hæðarstillingar rúms, stillingar hliðarhalla, Trendelenburg-legu og öfugrar Trendelenburg-legu
ólæstar.

GAUMLJÓS RAFGEYMIS
Skilaboðum LED-ljóss fyrir rafgeymi

er lýst frekar í kaflanum um rafgeymi.

LED-LJÓS FYRIR RAFMAGN
Staða

Merking

kveikt LED-ljós

tengt við rafveitu

slökkt LED-ljós

úr sambandi við rafmagn

LED-ljós blikkar

kerfisvilla

Vogarhluti (aðeins gerðir með vog)
Eleganza 5 rúmið er hægt að útbúa vigtunarkerfi sem gerir kleift að vigta sjúklinginn í rúminu. Stjórnhnappar og skjár fyrir vigtunarkerfið eru í vogarhlutanum á Standard iBoard-stjórnborði. Aðgerðum vogar er lýst í kaflanum um stjórnbúnað vogar.

Hluti fyrir eftirlit með því þegar farið er úr rúmi (aðeins gerðir með vog)
Eleganza 5 rúmið er hægt að útbúa eftirlitskerfi sem nemur þegar farið er úr rúmi og nærveru sjúklingsins í rúminu, auk þess að
gefa viðvörun þegar sjúklingur er ekki í rúminu. Stjórnhnappar og skjár til eftirlits með því þegar farið er úr rúmi eru á hluta öryggiseftirlitskerfis á Standard iBoard-stjórnborði. Aðgerðum eftirlits með því þegar farið er úr rúmi er lýst frekar í hlutanum um eftirlit
með því þegar farið er úr rúmi.
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Stöður (Standard iBoard-stjórnborð)
Staða

Merking

Nauðsynleg viðbrögð

LÆSA

Aðgerð er læst.

Takið aðgerð úr lás ef þörf krefur!

RÖNTGEN

Hólfi fyrir röntgenfilmu er rangt komið
fyrir.

Komið hólfi fyrir röntgenfilmu fyrir
á réttan hátt!

GO

Virkjunarhnappur er ekki virkur.

Ýtið á virkjunarhnappinn!

HLIÐARGRIND

Hliðarhalli óvirkur þegar hliðargrindin er
niðri.

Setjið hliðargrind upp til að hægt
sé að auka hliðarhalla.

0°

Lárétt staða náðist þegar hallað var.

Ýtið á viðeigandi hnapp til að
halda áfram að breyta stöðu.

Stillingar á öfugri Trendelenburg-legu og
Trendelenburg-legu eru óvirkar í hliðarhalla.

Réttið af hliðarhalla til að stilla
öfuga Trendelenburg-legu eða
Trendelenburg-legu.

Stillingin er læst til að koma í veg fyrir
að rúmið rekist í gólfið eða rúmið rekist í
búnaðinn á rúminu.

Stillið rúmið þannig að engin
hætta sé á árekstri til að hægt sé
að halda áfram að stilla rúmið.

Farið var yfir örugga hámarksþyngd (meira en 10 kg yfir örugga hámarksþyngd).

Fjarlægið yfirþyngdina!

Hliðarhalli er óvirkur (álagið er meira en
200 kg).

Dragið úr álagi til að virkja hliðarhalla á ný!

Stjórneining kerfis (OptiCare) er aftengd.

Hafið samband við þjónustudeild
sem framleiðandi samþykkir.

Ekki tókst að hleypa lofti úr dýnunni.

Beitið handvirkri endurlífgun!
(Stjórneining (OptiCare) er aftengd eða sjálfvirk lofttæming er ekki
tiltæk).

Alvarleg kerfisvilla.

Hafið samband við þjónustudeild
sem framleiðandi samþykkir.

Staðfesting á endurskrifun minnis.

Ýtið á hnappinn „M“ til að vista
þyngd eða hnappinn WEIGHT/
CLEAR (þyngd/hreinsa) til að
hætta við.

Vogareining aftengd og eftirlit með því
þegar farið er úr rúmi er óvirkt.

Hafið samband við þjónustudeild
sem framleiðandi samþykkir.

STILLINGAR GETA EKKI VERIÐ
VIRKAR SAMTÍMIS

YFIRÞYNGD

+

DÆLA AFTENGD +

BEITIÐ HANDVIRKRI ENDURLÍFGUN +
VIÐHALDSSTÖÐVUN +

+

VISTA ÞYNGD
VOG/EFTIRLIT MEÐ ÞVÍ AÐ FARIÐ
SÉ ÚR RÚMI AFTENGT
+
D9U001GE5-0131_01
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BILUN Í
SÚLU +

Bilun í súlueiningu.

Hafið samband við þjónustudeild
sem framleiðandi samþykkir.

Öryggisstöðvunaraðgerð hefur stöðvað
hreyfingu á stoðgrind dýnunnar.

Fjarlægið hlut af
undirvagni til að halda áfram að
stilla hæð rúmsins.

Ekki tókst að blása lofti í dýnuna.

Lokið handvirkri endurlífgun til að
hægt sé að dæla inn lofti.

VIÐVÖRUN UM AÐ FARIÐ SÉ ÚR
RÚMI +

Sjúklingurinn hefur farið úr rúminu (eftirlit
með
ytra svæði) eða sjúklingurinn hefur farið
af
innra svæðinu (eftirlit með innra svæði).

Athugið sjúklinginn og slökkvið á
viðvörun um að farið hafi verið úr
rúmi.

SJÁLFVIRK KVÖRÐUN

Sjálfvirkt og endurtekið ferli (endurtekið
eftir 10 klukkustundir ef truflun verður á).

Bíðið þar til sjálfvirkri kvörðun er
lokið.

LÁGM. 35 KG

Ekki næg þyngd til staðar fyrir eftirlit með
því þegar farið er úr rúmi.

Komið sjúklingi fyrir á rúminu til
að virkja eftirlit með því þegar
farið er úr rúmi.

Tekið úr sambandi við rafmagn.

Setjið rúmið í samband við rafmagn.

Farið var yfir örugga hámarksþyngd
(4,5–10 kg yfir örugga hámarksþyngd).

Fjarlægið yfirþyngdina!

Of lítil þyngd í rúmi.

Gætið þess að stoðgrind dýnu sé
ekki lyft með einhverjum hlut og
að vogirnar séu taraðar rétt.

ÖRUGG STÖÐVUN +
LOKIÐ HANDVIRKRI ENDURLÍFGUN +

AFL
Of mikið álag
Of lítið álag
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11.4.2 Basic iBoard-stjórnborð (aukabúnaður)
Basic iBoard-stjórnborð er valfrjáls stjórnbúnaður fyrir umönnunaraðila. Það er innfellt í báðar efri hliðargrindurnar að utanverðu.
Eingöngu er hægt að fá Basic iBoard-stjórnborð fyrir rúm með vog. Basic iBoard-stjórnborðið sér um að stjórna vogum og eftirliti
með því þegar farið er úr rúmi.
►
Gætið þess að einungis þjálfað hjúkrunarfólk noti Basic iBoard-stjórnborðið.

16 15 14 13

12
11

1
2
3

10

4

9

Mynd iBoard Basic

5

6

7

8

Vogir

1. Tákn um að viðhalds sé þörf
2. Þyngdargildi
3. Hallavísir bakstoðar
4. Tákn fyrir SLÖKKT (SLÖKKT á eftirliti með
því þegar farið er úr rúmi)
5. Hnappurinn „KVEIKJA“ - eftirlit með því
þegar farið er úr rúmi
6. Hnappur fyrir innra svæði - eftirlit með því
þegar farið er úr rúmi
7. Hnappur fyrir ytra svæði - eftirlit með því
þegar farið er úr rúmi
8. Hnappurinn „SLÖKKVA“ - eftirlit með því
þegar farið er úr rúmi
9. Tákn fyrir hljóðstyrk (þrjú stig)
10. Hléhnappur - eftirlit með því þegar farið
er úr rúmi
11. Hnappur til að skipta milli vigtunargilda
(0,5 kg/0,1 kg)
12. Hnappur til að skipta milli ÞYNGDAR/
HREINSA (hætta við)
13. Hnappur til að skipta milli NÚLL/T (núllstilling eða tara)
14. Hnappurinn „BIÐ“
15. Þyngdareining (kg)
16. Tákn fyrir vog í jafnvægi

Aðgerðum vogar er lýst í kaflanum um stjórnbúnað vogar.

Eftirlit með því þegar farið er úr rúmi
Aðgerðum eftirlits með því þegar farið er úr rúmi er lýst frekar í hlutanum um eftirlit með því þegar farið er úr rúmi.

Stöður (iBoard Basic)
Merki

HLIÐARGRIND
STILLINGAR GETA EKKI VERIÐ
VIRKAR SAMTÍMIS
0°
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Merking

Nauðsynleg viðbrögð

Aðgerð er læst.

Takið aðgerð úr lás ef þörf krefur!

Virkjunarhnappur er ekki virkur.

Ýtið á virkjunarhnappinn!

Hliðarhalli óvirkur þegar hliðargrindin er
niðri.

Setjið hliðargrind upp til að hægt sé
að auka hliðarhalla.

Stillingar á öfugri Trendelenburg-legu
og Trendelenburg-legu eru óvirkar í
hliðarhalla.

Réttið af hliðarhalla til að stilla
öfuga Trendelenburg-legu eða
Trendelenburg-legu.

Stillingin er læst til að koma í veg fyrir
að rúmið rekist í gólfið eða rúmið rekist
í búnaðinn á rúminu.

Stillið rúmið þannig að engin hætta
sé á árekstri til að hægt sé að halda
áfram að stilla rúmið.

Lárétt staða náðist þegar hallað var.

Ýtið á viðeigandi hnapp til að halda
áfram að breyta stöðu.

43

Hólfi fyrir röntgenfilmu er rangt
komið fyrir.

Komið hólfi fyrir röntgenfilmu fyrir á réttan
hátt!

Farið var yfir örugga hámarksþyngd (meira en 10 kg yfir örugga
hámarksþyngd).

Fjarlægið yfirþyngdina!

Hliðarhalli er óvirkur (álagið er
meira en 200 kg).

Dragið úr álagi til að virkja hliðarhalla á ný!

Alvarleg kerfisvilla.

Hafið samband við þjónustudeild sem
framleiðandi samþykkir.

Bilun í súlueiningu.

Hafið samband við þjónustudeild sem
framleiðandi samþykkir.

Vogareining aftengd og eftirlit með
því þegar farið er úr rúmi er óvirkt.

Hafið samband við þjónustudeild sem
framleiðandi samþykkir.

Öryggisstöðvunaraðgerð hefur
stöðvað hreyfingu á stoðgrind
dýnunnar.

Fjarlægið hlut af
undirvagni til að halda áfram að stilla hæð
rúmsins.

Ekki næg þyngd til staðar fyrir eftirlit með því þegar farið er úr rúmi.

Komið sjúklingi fyrir á rúminu til að virkja
eftirlit með því þegar farið er úr rúmi.

Tekið úr sambandi við rafmagn.

Setjið rúmið í samband við rafmagn.

Sjúklingurinn hefur farið úr rúminu
(eftirlit með ytra svæði) eða sjúklingurinn hefur farið af innra svæðinu
(eftirlit með innra svæði).

Athugið sjúklinginn og slökkvið á viðvörun
um að farið hafi verið úr rúmi.

HÁTT

Farið var yfir örugga hámarksþyngd
(4,5–10 kg yfir örugga hámarksþyngd).

Fjarlægið yfirþyngdina!

LÁGT

Of lítil þyngd í rúmi.

RÖNTGEN
YFIRÞYNGD

VIÐHALDSVIÐHALD +

+

+

BILUN Í
SÚLA +
VOG/EFTIRLITSKERFI
AFTENGT +
+

ÖRUGG STÖÐVUN +

VIÐVÖRUN UM AÐ FARIÐ ER
+
ÚR RÚMI
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+

Gætið þess að stoðgrind dýnu sé ekki lyft
með einhverjum hlut og að vogirnar séu
taraðar rétt.
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11.4.3 Stjórnborð umönnunaraðila
Stjórnborð umönnunaraðila er hefðbundinn stjórnbúnaður. Hægt er að hengja stjórnborð umönnunaraðila á fótagaflinn eða á hliðargrindurnar ef þess er óskað. Hægt er að halda á stjórnborði umönnunaraðila við notkun.
►

Gætið þess að einungis þjálfað hjúkrunarfólk noti stjórnborð umönnunaraðila.

2

1

3

6

5

4

8

7

17
9

10 11 12

13

14

15

16

Mynd Stjórnborð umönnunaraðila
1.
Hnappur til að læsa stillingu á stuðningi undir lærum og kálfum og framlengingu rúms, og LED-ljós sem sýnir
þessa læsingu
2.
Hnappur til að læsa bakstoð og LED-ljós sem sýnir þessa læsingu
3.
Hnappur til að læsa hæðarstillingu rúms, hliðarhalla, Trendelenburg-legu og öfugri Trendelenburg-legu, og LED-ljós sem sýnir þessa læsingu
4.
Hnappur til að stilla stuðning undir kálfum
5.
Hnappur til að stilla framlengingu rúms
6.
Hnappur til að læsa fótrofa og LED-ljós sem sýnir þessa læsingu
7.
Hnappur til að stilla stuðning undir lærum
8.
Hallahnappur
9.
Virkjunarhnappur
10.
Hnappur til að stilla bakstoð
11.
Hnappur fyrir endurlífgunarstöðu
12.
Hnappur til að stilla hæð rúms
13.
LED-ljós fyrir hleðslustöðu rafgeymis
14.
LED-ljós sem sýnir tengingu við rafmagn
15.
Hnappur fyrir trendelenburgarlegu
16.
Hnappur hliðarhalla
17.
Hnappur fyrir sitjandi hjartastöðu
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Virkjar GO-hnapp
Hnappurinn

virkjar lyklaborð á öllum stjórnbúnaði í þrjár mínútur.

Aðgerð virkjunarhnappsins er eins á öllum stjórnbúnaði.
Á þeim tíma er hægt að gera eftirfarandi:
►
Stillið einstaka hluta stoðgrindar dýnunnar með því að ýta á samsvarandi aðgerðarhnappa.
►
Tilteknar aðgerðir gerðar óvirkar með láshnöppunum.
Lyklaborðið verður virkt í þrjár mínútur til viðbótar í hvert sinn sem ýtt er á aðgerðarhnapp.

Aðgerðarhnappar
Frekari upplýsingar um aðgerðarhnappa 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16 og 17 er að finna í kaflanum um stillingar rúmsins.
ATHUGIÐ
Stjórnbúnaðurinn greinir villu ef ýtt er á tvo aðgerðarhnappa samtímis. Stjórnbúnaðurinn stöðvar 		
umsvifalaust allar hreyfingar á rúminu og viðvörun birtist á skjánum.

Læsa

1

2

3

2

3

Gerið eftirfarandi til að læsa stillingu bakstoðar:
►
Ýtið á hnapp 2.
Samsvarandi LED-ljós á stjórnborði umönnunaraðila og Standard iBoard-stjórnborði (5) logar.
Stillingar bakstoðar verða óvirkar á öllum stjórnbúnaði.
Til að læsa stillingu stuðnings undir lærum, kálfum og framlengingu á rúmi:
►
Ýtið á hnapp 1.
Samsvarandi LED-ljós á stjórnborði umönnunaraðila og Standard iBoard-stjórnborði (10) logar.
Stillingar stuðnings undir lærum, kálfum og framlengingu á rúmi verða óvirkar.
Til að læsa hæðarstillingu rúms, hliðarhalla, Trendelenburg-legu og öfugri Trendelenburg-legu:
►
Ýtið á hnapp 3.
Samsvarandi LED-ljós á stjórnborði umönnunaraðila og Standard iBoard-stjórnborði (17) logar.
Hæðarstillingar rúms, stillingar hliðarhalla, Trendelenburg-legu og öfugrar Trendelenburg-legu eru óvirkar.

Taka úr lás

1

Gerið eftirfarandi til að taka stillingu bakstoðar úr lás:
►
Ýtið á hnapp 2.
Samsvarandi LED-ljós á stjórnborði umönnunaraðila og Standard iBoard-stjórnborði (5) logar ekki.
Stilling bakstoðar verður aftur virk.
Til að aflæsa stillingu stuðnings undir lærum, kálfum og framlengingu á rúmi:
►
Ýtið á hnapp 1.
Samsvarandi LED-ljós á stjórnborði umönnunaraðila og Standard iBoard-stjórnborði (10) logar ekki.
Stuðningur undir lærum, kálfum og stillingar á framlengingu rúmsins verða virkar á ný.
Til að aflæsa hæðarstillingu rúms, hliðarhalla, Trendelenburg-legu og öfugri Trendelenburg-legu:
►
Ýtið á hnapp 3.
Samsvarandi LED-ljós á stjórnborði umönnunaraðila og Standard iBoard-stjórnborði (17) logar ekki.
Hæðarstillingar rúms, stillingar hliðarhalla, Trendelenburg-legu og öfugrar Trendelenburg-legu eru virkar á ný.

LED-LJÓS FYRIR RAFMAGN
Staða

Merking

kveikt LED-ljós

tengt við rafveitu

slökkt LED-ljós

úr sambandi við rafmagn

LED-ljós blikkar

kerfisvilla

11.4.4 Fjarstýring (valbúnaður)
Hægt er að fá fjarstýringu með upplýstu lyklaborði.
Ljósið logar í sjö sekúndur ef ýtt var á einhvern hnapp og ljósið logar í þrjár mínútur ef ýtt var á hnappinn GO.
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1 2 3

1. Hnappur til að stilla stuðning undir lærum
2. LED-ljós sem sýnir stuðning undir lærum/baki
3. Hnappur til að stilla stuðning undir baki
4. GO-hnappur
5. Hnappar sem lyfta samtímis undir baki og lærum (Autocontour)
6. Hnappur fyrir vasaljós
7. LED-ljós sem sýnir hæðarlæsingu
8. Hnappar til að stilla hæð rúms

4

8

Aðgerðarhnöppunum 1, 3, 5 og 8 er lýst í kaflanum um stillingar rúmsins.
Til að kveikja á vasaljósi:
►

5

7

Ýtið á hnapp fyrir vasaljós

.

ATHUGIÐ
Hjúkrunarfólk metur hvort sjúklingi er leyfilegt að stilla rúmið, með
hliðsjón af ástandi sjúklingsins.

6

Ef þörf krefur skal koma í veg fyrir að sjúklingur stilli rúmið með eftirfarandi
hætti:
►
Slökkva á aðgerðum.
ATHUGIÐ
Millistykki fyrir fjarstýringuna er fáanlegt. Millistykkið gerir kleift að
setja fjarstýringu upp og fjarlægja hana með skjótum hætti (t.d. þegar skipt er um gallaða fjarstýringu, þegar fjarstýringin er notuð fyrir annað rúm).

Mynd Fjarstýring

11.4.5 Stjórnborð sjúklings

Innbyggð stjórnborð sjúklings í neðri hliðargrindum gera sjúklingnum kleift að stilla stuðning undir baki og lærum, og breyta stillingunni sem lyftir samtímis undir baki og lærum (Autocontour). Stjórnborð sjúklings er valfrjáls aukabúnaður og er á innri hlið efri
hliðargrindarinnar.

1

2

3

4

1. Hnappur til að stilla stuðning undir lærum
2. Hnappur til að stilla bakstoð
3. Virkjunarhnappur
4. Hnappur sem lyftir samtímis undir baki og lærum
(Autocontour)
ATHUGIÐ
Lyklaborðin eru upplýst. Ljósið logar í sjö
sekúndur ef ýtt var á einhvern hnapp og ljósið logar í þrjár
mínútur ef ýtt var á hnappinn GO.
ATHUGIÐ
Aðgerðirnar á stjórnborði sjúklingsins í
neðri hliðargrindum verða óvirkar þegar neðri hliðargrindur
eru niðri.

Mynd Stjórnborð sjúklings í neðri hliðargrind
1. Hnappur til að stilla bakstoð
2. Hnappur til að stilla stuðning undir lærum
3. Hnappur til að lyfta samtímis undir baki og lærum
(hreyfing á stuðningi undir baki og lærum á sama tíma)
4. Virkjunarhnappur

1

2

3

4

Mynd Stjórnborð sjúklings í efri hliðargrind (aukabúnaður)
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11.4.6 Fótrofi fyrir hæðarstillingu á rúmi (aukabúnaður)
Fótrofinn er aukabúnaður og gerir kleift að nota fæturna til að stilla hæð rúmsins.
Stígið tvisvar á valið fótstig innan þriggja sekúndna. Fótstig fyrir hæðarstillingu á rúmi er virkt í 20 sek. eftir þessa aðgerð.

1

4

3

1.
2.
3.
4.

Vörn gegn virkjun í ógáti
Fótstig til að hækka stoðgrind dýnu
Fótstig fyrir skoðunarstöðu
Fótstig til að lækka stoðgrind dýnu

2

Mynd Fótrofi fyrir hæðarstillingu á rúmi
Notkun á fótrofa fyrir hæðarstillingu á rúmi er lýst í kaflanum um stillingar rúmsins.

11.4.7 Fótrofi hliðarhalla (staðalbúnaður)
Fótrofinn gerir kleift að stilla hliðarhalla rúms með fæti.
Stígið á GO-fótstigið til að virkja fótrofann.

1

4

3

1. Vörn gegn virkjun í ógáti
2. Fótstig hliðarhalla til hægri
3. GO-fótstig
4. Fótstig hliðarhalla til vinstri

2

Mynd Fótrofi hliðarhalla
Notkun á fótrofa hliðarhalla er lýst í kaflanum um stillingar rúmsins.
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11.5 Rúmið stillt
11.5.1 Bakstoð

Til að stilla bakstoð:
► Standard iBoard-stjórnborð
► Stjórnborð umönnunaraðila
► Fjarstýring
► Stjórnborð sjúklings (í neðri hliðargrind)
► Stjórnborð sjúklings (í efri hliðargrind)
Halli stuðnings undir baki birtist á skjá Standard iBoard-stjórnborðsins.

Mynd Halli stuðnings undir baki á skjá Standard
iBoard-stjórnborðs

Við samfellda stillingu stöðvast stuðningur undir baki sjálfkrafa við 30 og 45 gráðu halla (hljóðmerkið heyrist). Ýtið aftur á
viðeigandi hnapp til að halda áfram að breyta stöðu.

Standard iBoard-stjórnborð:

1

► Ýtið á hnappinn

1. Bakstoð lyft upp

.

► Ýtið á valinn hluta hnappsins sem stillir stuðning undir baki
þar til æskilegri stöðu er náð.

2. Bakstoð lögð
niður

Stjórnborð sjúklings (í neðri hliðargrind):

2

► Ýtið á hnappinn
Mynd Hnappur til að stilla
stuðning undir baki (Standard
iBoard-stjórnborð, stjórnborð
sjúklings)

.

► Ýtið á valinn hluta hnappsins sem stillir stuðning undir baki
þar til æskilegri stöðu er náð.
Stjórnborð sjúklings (í efri hliðargrind):
► Ýtið á hnappinn

.

► Ýtið á valinn hluta hnappsins sem stillir stuðning undir baki
þar til æskilegri stöðu er náð.
D9U001GE5-0131_01
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1. Bakstoð lyft upp

Stjórnborð umönnunaraðila:

1

► Ýtið á hnappinn

2. Bakstoð lögð
niður

.

► Ýtið á valinn hluta hnappsins sem stillir stuðning undir
baki þar til æskilegri stöðu er náð.

2
Mynd Hnappur til að stilla
bakstoð (stjórnborð umönnunaraðila)

1

Fjarstýring:
► Ýtið á hnappinn

.

► Ýtið á valinn hluta hnappsins sem stillir stuðning undir
baki þar til æskilegri stöðu er náð.

2
Mynd Hnappur til að stilla bakstoð (fjarstýring)

11.5.2 Stuðningur undir læri

Til að stilla stuðning undir lærum:
► Standard iBoard-stjórnborð
► Stjórnborð umönnunaraðila
► Fjarstýring
► Stjórnborð sjúklings (í neðri hliðargrind)
► Stjórnborð sjúklings (í efri hliðargrind)
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1

Standard iBoard-stjórnborð:
► Ýtið á hnappinn

.

► Ýtið á valinn hluta hnappsins sem stillir stuðning undir lærum
þar til æskilegri stöðu er náð.
Stjórnborð sjúklings (í neðri hliðargrind):

2
Mynd Hnappur til að stilla
stuðning undir lærum (Standard
iBoard-stjórnborð, stjórnborð
sjúklings)

► Ýtið á hnappinn

.

► Ýtið á valinn hluta hnappsins sem stillir stuðning undir lærum
þar til æskilegri stöðu er náð.
Stjórnborð sjúklings (í efri hliðargrind):
► Ýtið á hnappinn

.

► Ýtið á valinn hluta hnappsins sem stillir stuðning undir lærum
þar til æskilegri stöðu er náð.

1

1. Stuðningi undir
lærum lyft upp
2. Stuðningur undir
lærum lagður niður

Stjórnborð umönnunaraðila:

2
Mynd Hnappur til að stilla stuðning undir lærum (stjórnborð
umönnunaraðila)

► Ýtið á hnappinn

.

► Ýtið á valinn hluta hnappsins til að stilla stuðning undir lærum
þar til æskilegri stöðu er náð.

1
Fjarstýring:
► Ýtið á hnappinn

2

.

► Ýtið á valinn hluta hnappsins sem stillir stuðning undir lærum
þar til æskilegri stöðu er náð.

Mynd Hnappur til að stilla stuðning undir lærum (fjarstýring)

D9U001GE5-0131_01

51

11.5.3 Stuðningur undir kálfum

Stillið stuðning undir lærum fyrst áður en stuðningur undir kálfum er stilltur.
Til að stilla stuðning undir kálfum:
► Standard iBoard-stjórnborð
► Stjórnborð umönnunaraðila

1

Standard iBoard-stjórnborð:
► Ýtið á hnappinn

.

► Ýtið á valinn hluta hnappsins sem stillir stuðning undir kálfum
þar til æskilegri stöðu er náð.

2
1. Hækka stuðning undir kálfum
2. Lækka stuðning undir kálfum

Mynd Hnappur til að stilla stuðning undir kálfum (Standard
iBoard-stjórnborð)

1
Stjórnborð umönnunaraðila:
► Ýtið á hnappinn

2

.

► Ýtið á valinn hluta hnappsins sem stillir stuðning undir kálfum
þar til æskilegri stöðu er náð.

Mynd Hnappur til að stilla stuðning
undir kálfum (stjórnborð umönnunaraðila)

52

D9U001GE5-0131_01

11.5.4 Hæð rúms

Til að stilla hæð rúms:
► Standard iBoard-stjórnborð
► Stjórnborð umönnunaraðila
► Fjarstýring
► Fótrofi fyrir hæðarstillingu á rúmi
ATHUGIÐ Hægt er að nota hnappinn á Mobi-Lift-búnaðinum (aukabúnaður) til að stilla hæð rúmsins.

1

Standard iBoard-stjórnborð:
► Ýtið á hnappinn

.

► Ýtið á valinn hluta hnappsins sem stillir hæð rúms þar til
æskilegri stöðu er náð.

2
1. Stoðgrind dýnu lyft
upp
2. Lækka stoðgrind
dýnu

Mynd Hnappur til að stilla hæð
rúms (Standard iBoard-stjórnborð)

1

Stjórnborð umönnunaraðila:
► Ýtið á hnappinn

2

.

► Ýtið á valinn hluta hnappsins sem stillir hæð rúms þar til
æskilegri stöðu er náð.

Mynd Hnappur til að stilla hæð rúms
(stjórnborð umönnunaraðila)
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1

1. Stoðgrind dýnu lyft
upp

Fjarstýring:
► Ýtið á hnappinn

.

► Ýtið á valinn hluta hnappsins sem stillir hæð rúms þar til
æskilegri stöðu er náð.

2. Lækka stoðgrind
dýnu

2
Mynd Hnappur til að stilla hæð rúms
(fjarstýring)

2

1
Fótrofi fyrir hæðarstillingu á rúmi:
► Stígið á valið fótstig fyrir hæð rúmsins og sleppið því síðan.
► Stígið aftur á valið fótstig til að stilla hæð á rúmi og haldið því
niðri þar til æskilegri stöðu er náð.

Mynd Fótstig fyrir hæðarstillingu á rúmi (fótrofi fyrir hæðarstillingu á rúmi)

1
2

ATHUGIÐ: Stígið tvisvar á valið fótstig innan þriggja sekúndna.
Fótstig fyrir hæðarstillingu á rúmi er virkt í 20 sek. eftir þessa
aðgerð.

Mobi-Lift:
► Ýtið á hnappinn

.

► Ýtið á valinn hluta Mobi-Lift-hnappsins sem stillir hæð rúms
þar til æskilegri stöðu er náð.

Mynd Mobi-Lift-hnappur til að stilla
hæð rúms

11.5.5 Lyfta samtímis undir baki og lærum (Autocontour)
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Til að stilla lyftu samtímis undir baki og lærum (Autocontour):
► Standard iBoard-stjórnborð
► Fjarstýring
► Stjórnborð sjúklings (í neðri hliðargrind)
► Stjórnborð sjúklings (í efri hliðargrind)
Standard iBoard-stjórnborð:

1

► Ýtið á hnappinn

.

► Ýtið á valinn hluta hnappsins sem lyftir samtímis undir baki
og lærum þar til æskilegri stöðu er náð.
Stjórnborð sjúklings (í neðri hliðargrind):

2
1. Lyfta samtímis undir
baki og lærum

Mynd Hnappur til að lyfta samtímis
undir baki og lærum (Standard
iBoard-stjórnborð, stjórnborð sjúklings)

► Ýtið á hnappinn

► Ýtið á valinn hluta hnappsins sem lyftir samtímis undir baki
og lærum þar til æskilegri stöðu er náð.
Stjórnborð sjúklings (í efri hliðargrind):
► Ýtið á hnappinn

2. Lækka samtímis
undir baki og lærum

.

.

► Ýtið á valinn hluta hnappsins sem lyftir samtímis undir baki

1

og lærum þar til æskilegri stöðu er náð.
Fjarstýring:
► Ýtið á hnappinn

.

► Ýtið á valinn hluta hnappsins sem lyftir samtímis undir baki

2

og lærum þar til æskilegri stöðu er náð.

Mynd Hnappur sem lyftir samtímis
undir baki og lærum (fjarstýring)

11.5.6 Trendelenburg-lega fyrir neyðartilvik

Mynd Trendelenburg-lega
D9U001GE5-0131_01
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Trendelenburg-lega dregur úr áhrifum losts hjá sjúklingi. Á meðan Trendelenburg-lega er stillt er rétt úr halla á stoðgrind
dýnunnar.
Gerið eftirfarandi til að stilla Trendelenburg-legu fyrir neyðartilvik:
► Stjórnborð umönnunaraðila

Stjórnborð umönnunaraðila:
► Ýtið á hnappinn

.

► Ýtið á stöðuhnapp fyrir Trendelenburg-legu þar til æskilegri
stöðu er náð.

Mynd Hnappur fyrir Trendelenburg-legu (stjórnborð umönnunaraðila)

11.5.7 Halli fyrir öfuga Trendelenburg-legu og Trendelenburg-legu

Mynd Öfug Trendelenburg-lega
Til að stilla halla á Trendelenburg-legu eða öfugri Trendelenburg-legu:
► Standard iBoard-stjórnborð
► Stjórnborð umönnunaraðila
Hallinn birtist á skjá Standard iBoard-stjórnborðs
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Mynd Halli á skjá Standard iBoard-stjórnborðs
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Standard iBoard-stjórnborð:
► Ýtið á hnappinn

.

► Ýtið á hallahnapp fyrir Trendelenburg-legu þar til æskilegri
stöðu er náð.

Mynd Hnappur fyrir Trendelenburg-legu (Standard iBoard-stjórnborð)
Standard iBoard-stjórnborð:
► Ýtið á hnappinn

.

► Ýtið á hnapp fyrir öfuga Trendelenburg-legu þar til æskilegri
stöðu er náð.

Mynd Hnappur fyrir öfuga Trendelenburg-legu (Standard iBoard-stjórnborð)

1
1. Öfug Trendelenburg-lega

Stjórnborð umönnunaraðila:
► Ýtið á hnappinn

2. Trendelenburg-lega

2

.

► Ýtið á valinn hluta hnappsins fyrir Trendelenburg-legu og
öfuga Trendelenburg-legu þar til æskilegri stöðu er náð.

Mynd Hnappur fyrir Trendelenburg-legu og öfuga Trendelenburg-legu (stjórnborð umönnunaraðila)

11.5.8 Skoðunarstaða
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Til að stilla skoðunarstöðu:
►

Fótrofi fyrir hæðarstillingu á rúmi

Fótrofi fyrir hæðarstillingu á rúmi:
►
Stígið á fótstigið til að stilla hæð skoðunarstöðu og stígið
síðan af fótstiginu.
►
Stígið aftur á fótstig skoðunarstöðu og haldið því niðri þar til
æskilegri stöðu er náð.
ATHUGIÐ: Fótrofi fyrir hæðarstillingu á rúmi er virkur í 30 sek. eftir
þessa aðgerð.
Mynd Fótstig fyrir skoðunarstöðu (fótrofi fyrir hæðarstillingu
á rúmi)

11.5.9 Framlenging rúms

Til að koma framlengingu á rúmi fyrir:
► Stjórnborð umönnunaraðila

Stjórnborð umönnunaraðila:
► Ýtið á hnappinn

2

1

.

► Ýtið á valinn hluta hnapps til að stilla framlengingu á rúmi
þar til æskilegri stöðu er náð.

Mynd Hnappur til að stilla
framlengingu á rúmi (stjórnborð
umönnunaraðila)
1. Lengri stoðgrind dýnu
2. Styttri stoðgrind dýnu

58

D9U001GE5-0131_01

11.5.10 Endurlífgunarstaða

Stoðgrind dýnunnar liggur flöt þegar rúmið er í endurlífgunarstöðu.
Ef rúmið er búið OptiCare-dýnu er einnig hægt að ýta á endurlífgunarhnappinn til að tæma loft úr dýnunni.
Til að stilla endurlífgunarstöðu:
► Standard iBoard-stjórnborð
► Stjórnborð umönnunaraðila

Standard iBoard-stjórnborð:
► Ýtið á hnappinn fyrir endurlífgunarstöðu þar til æskilegri
stöðu er náð.

Stjórnborð umönnunaraðila:
Mynd Endurlífgunarhnappur (Standard iBoard-stjórnborð, stjórnborð
umönnunaraðila)
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► Ýtið á hnappinn fyrir endurlífgunarstöðu þar til æskilegri
stöðu er náð.
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11.5.11 Sitjandi hjartastaða

Til að stilla sitjandi hjartastöðu:
► Standard iBoard-stjórnborð
► Stjórnborð umönnunaraðila

Standard iBoard-stjórnborð:
► Ýtið á hnappinn

.

► Ýtið á hnapp fyrir sitjandi hjartastöðu þar til æskilegri stöðu er
náð.
Mynd Hnappur fyrir sitjandi
hjartastöðu (Standard
iBoard-stjórnborð)

Stjórnborð umönnunaraðila:
► Ýtið á hnappinn

.

► Ýtið á hnapp fyrir sitjandi hjartastöðu þar til æskilegri stöðu er
náð.
Mynd Hnappur fyrir sitjandi
hjartastöðu (stjórnborð
umönnunaraðila)
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11.5.12 Hliðarhalli

Ekki er hægt að stilla hliðarhalla þegar hliðargrind er niðri án þess að nota aðra aðgerð.
Til að stilla hliðarhalla:
► Standard iBoard-stjórnborð
► Fótrofi hliðarhalla
► Stjórnborð umönnunaraðila
Hliðarhallinn birtist á skjá Standard iBoard-stjórnborðs. Hliðarhalli er að hámarki 15 gráður.

Mynd Hliðarhalli á skjá Standard
iBoard-stjórnborðs

Standard iBoard-stjórnborð:
► Ýtið á hnappinn

2

► Ýtið á hnapp fyrir hliðarhalla þar til æskilegri stöðu er náð.

1

Til að auðvelda hreyfingu sjúklings:

Mynd Hnappur fyrir hliðarhalla (Standard iBoard-stjórnborð)

2

3

.

► Ýtið á hnappinn

1

+

þar til æskilegri stöðu er náð.
Hliðarhalli er stilltur þrátt fyrir að hliðargrind sé niðri.
Fótrofi hliðarhalla:
► Ýtið á hnappinn

eða stígið á GO-fótstigið.

► Stígið á og haldið niðri fótstigi hliðarhalla þar til æskilegri
stöðu er náð.

Mynd Fótstig fyrir hliðarhalla (fótrofi hliðarhalla)
1. Halla til hægri
2. Halla til vinstri
3. GO-fótstig

Stjórnborð umönnunaraðila:

2

1
Mynd Hnappur fyrir hliðarhalla
(stjórnborð umönnunaraðila)
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► Ýtið á hnappinn

.

► Ýtið á valinn hluta hnapps fyrir hliðarhalla þar til æskilegri
stöðu er náð.
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11.5.13 Staða til að auðvelda hreyfingu

Í stöðunni til að auðvelda hreyfingu er rúmið lækkað í neðstu stöðu og bakstoð fer alla leið upp.
Til að stilla stöðu til að auðvelda hreyfingu:
► Standard iBoard-stjórnborð

Standard iBoard-stjórnborð:
► Ýtið á hnappinn

.

► Ýtið á hnappinn til að auðvelda hreyfingu þar til æskilegri
stöðu er náð.

Mynd Hnappur
til að auðvelda
hreyfingu

11.5.14 Ergoframe
Ergoframe® er hreyfifræðilegt kerfi notað til að stilla stuðning undir baki og lærum, og lengir út stoðgrind dýnunnar í sætishluta hennar.
Ergoframe® eykur rýmið fyrir mjaðmasvæðið þegar lyft er undir baki og lærum samtímis. Aukið rými stuðlar að því að dregið er úr
þrýstingi sem getur valdið þrýstingssárum á mjaðmasvæði.
Ergoframe heldur líkama og hrygg sjúklingsins í stöðugri og góðri stöðu og takmarkar þannig óæskilegar hreyfingar sjúklingsins þegar hann færir sig ofar eða neðar í rúminu. Samfelld hreyfing kemur í veg fyrir að sjúklingurinn færist til á dýnunni og heldur líkama
sjúklings í samræmdri stöðu sem ekki er háð staðsetningu einstakra hluta rúmsins.
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12 Stjórnbúnaður vogar (aðeins gerðir með vog)
Notið Standard iBoard-stjórnborð eða Basic iBoard-stjórnborð til að stjórna voginni.

Standard iBoard-stjórnborð

7

8

6

9
10
11
1
2
3

4

5

Mynd Kafli um vog (Standard iBoard-stjórnborð) - skjár og lyklaborð

iBoard Basic

10 7

1

2

5

8

3

1. Hnappur til að skipta milli
NÚLL/T (núllstilling eða tara)
2. Hnappur til að skipta milli ÞYNGDAR/HREINSA (hætta við)
3. Hnappurinn „BIÐ“
4. Minnishnappur (vista eða birta
þyngdargildi)
5. Hnappur til að skipta milli vigtunargilda (0,5 kg/0,1 kg)
6. Gaumljós
7. Þyngdareining (kg)
8. Þyngdargildi
9. Gaumljós fyrir skrá í minni
10. Tákn fyrir vog í jafnvægi
11. Tákn fyrir BIÐ

Mynd Vog (Basic iBoard-stjórnborð) - skjár og lyklaborð

12.1 Undirbúningur
►

Komið dýnunni og aukabúnaði fyrir þannig að rúmið sé tilbúið áður en sjúklingur leggst í það og vogin er notuð.
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VARÚÐ!
Röng notkun vogar vegna ófullnægjandi undirbúnings!
► Tara verður vogina áður en sjúklingur leggst í rúmið.

12.2 Törun
Hægt er að tara á bilinu 5 kg til 249,5 kg. Törun er notuð til að stilla „0“ á skjánum áður en sjúklingi er komið fyrir á rúminu.
Rúmið verður að vera tómt en með dýnu, laki, koddum og nauðsynlegum aukabúnaði þegar törun er framkvæmd. Mælt er með því
að staðsetja stoðgrind dýnunnar u.þ.b. 20 cm fyrir ofan lægstu láréttu stöðu.
Gerið eftirfarandi til að tara:
►

Gætið þess að ekkert og enginn snerti rúmið nema aðilinn sem er að tara vogina.

►

Haldið inni hnappinum

►

Ýtið aftur á hnappinn

þar til gildið (svæði 8) blikkar. Sleppið hnappinum

.

til að staðfesta törun. „0“ birtist á skjánum.

Komið sjúklingnum fyrir í rúminu.
Til að hætta við törun:
►

Ýtið á hnappinn

meðan törun stendur yfir.

12.3 Birting á skjá
Skerðingargildi er 0,5 kg.
►

Ýtið á hnappinn

til að birta gildi með bilinu 0,1 kg í 5 sek.

Þegar þessi stilling er valin blikkar þyngdareiningin (kg) og tugabrotskomman á skjánum.
Á svæði 8 birtist raunverulegt þyngdargildi ef aðrar aðgerðir eru ekki virkar.
ATHUGIÐ

Þyngdargildið hverfur sjálfkrafa eftir eina mínútu. Ýtið á hnappinn

til að birta gildið á ný, ef þess er þörf.

12.4 Biðstilling
Aðeins er hægt að nota biðstillingu þegar vogin hefur náð jafnvægi.
Með henni er hægt að bæta við eða fjarlægja aukabúnað og aðra hluti af rúminu án þess að breyta þyngdargildinu.
Til að kveikja á biðstillingu:
►
Bíðið þar til vogin hefur náð jafnvægi. Táknið
þar til snjókornstáknið

eða

►

Ýtið á hnappinn

►

Bætið við eða fjarlægið nauðsynlegan aukabúnað.

lýsir þegar vogin hefur náð jafnvægi.

birtist á skjánum.

Til að slökkva á biðstillingu:
►
Þegar lokið hefur verið við að bæta við eða fjarlægja nauðsynlegan aukabúnað skal bíða þar til vogin nær jafnvægi (táknið
eða
birtist).
.

►

Ýtið á hnappinn

►

Upprunalegt þyngdargildi birtist á skjánum.

Til að slökkva á biðstillingu án þess að festa þyngdargildið:
►

Ýtið á hnappinn

.

12.5 Minni (aðeins Standard iBoard-stjórnborð)
Vistar þyngd sjúklings

Til að vista þyngd sjúklings:
►

Haldið inni hnappinum

Gildið blikkar áður en það er vistað.
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til að vista gildið.
Mynd Biðstilling (Basic
iBoard-stjórnborð)
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ATHUGIÐ
Endurtakið þetta ferli þegar vista á annað gildi. Endurskrifað er yfir sömu skrána þegar gildi eru endurtekið vistuð
samdægurs. Gaumljós (6) sýnir SAVE (vista) þegar endurskrifað er.
Til að hætta við að vista þyngd sjúklings:
►

Ýtið á hnappinn

ATHUGIÐ
daga.

meðan vistað er.

Hámarksfjöldi vistaðra gilda er 9. Táknið

birtir skrár frá M1 til M9. Slíkt þýðir 9 mismunandi gildi fyrir síðustu 9

ATHUGIÐ
Hvert vistað gildi er tengt við tímann þegar það var vistað. Gildi tengjast deginum í dag (í dag, dagur mínus 1,
dagur mínus 2...).

Að birta vistaða þyngd sjúklings
Til að birta vistaða þyngd sjúklingsins:
►

Ýtið á hnappinn

til að birta gildið.

Gildið birtist í 5 sek. (svæði 8) ásamt upplýsingum um hversu margir dagar eru síðan vistað var síðast (svæði 6) og fjölda birtra
skráa (svæði 9).
ATHUGIÐ

Endurtakið þetta ferli til að birta annað vistað þyngdargildi.

Til að fara aftur í raunverulega þyngd sjúklings:
►

Ýtið á hnappinn

þegar vistað gildi birtist.

Eftir 10 sekúndur birtist raunveruleg þyngd sjúklings í stað vistaðrar skýrslu úr minni.
ATHUGIÐ

Síðasta færslan er vistuð sem sú fyrsta í röðinni (M1) af níu færslum.

ATHUGIÐ

Eftir að ýtt er á hnappinn

er hægt að halda honum inni

til að vista raunverulega þyngd sjúklingsins.

Mynd Fimm skref niðurtalningar

Færslu eytt úr minni
Til að eyða öllum færslum úr minni:
►

Ýtið samtímis á hnappinn

og hnappinn

.

Þegar ýtt er á hnappana birtist „NEW P“ (nýtt P) ásamt niðurtalningu.

12.6 Of mikil þyngd í rúmi
Ef þyngd í rúmi fer yfir 254,5 kg:
►
Skilaboðin „HIGH“ (hátt) birtast á skjánum.
Ef þyngd í rúmi fer yfir 260 kg:
►
Skilaboðin „OVERLOAD“ (of mikil þyngd) birtast á skjánum.
ATHUGIÐ
Ef of mikil þyngd er í rúminu er ekki hægt að stilla rúmið eða eiga við það að öðru
leyti fyrr en umframþyngdin hefur verið fjarlægð. Of mikil þyngd í rúmi hefur ávallt forgang á biðstöðu Mynd Mikil þyngd (Basic
iBoard-stjórnborð)
og törun.

12.7 Of lítil þyngd í rúmi
Ef of lítil þyngd er í rúmi (núllstilling frá verksmiðju er 5 kg):
►
Á skjánum birtist „LOW“ (of lítil þyngd).

12.8 Vigtun í halla
Nákvæmni fer eftir hallamáli sem er staðsett á hægra horninu á höfðalagi rúmsins.
Ef loftbólan er innan auðkennda hringsins er vigtunin nákvæm.

Mynd Of lítil þyngd í rúmi
(Basic iBoard-stjórnborð)
D9U001GE5-0131_01
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12.9 Núllstilling vogar
Einungis er hægt að núllstilla á bilinu ±5 kg miðað við núllstillingu frá verksmiðju. Núllstilling er notuð til að endurstilla þyngdina á
skjánum og núllstilla fyrir sjúkling, og um leið stilla hámarksþyngdarbil vogarinnar. Rúmið verður að vera tómt, án dýnu og aukabúnaðar þegar það er núllstillt. Núllstilling er framkvæmd eftir uppsetningu, sannprófun vigtunar eða viðhald.
Gerið eftirfarandi til að núllstilla vog:
►
Hafið rúmið u.þ.b. 20 cm fyrir ofan lægstu stöðu og látið stoðgrind dýnunnar vera í láréttri stöðu. Gætið þess að ekkert
snerti rúmið nema aðilinn sem er að núllstilla vogina.
►

Haldið inni hnappinum

►

Ýtið á hnappinn

þar til þyngdargildið blikkar.
til að staðfesta núllstillingu.

„0“ birtist á skjánum og hljóðmerki heyrist sem staðfestir núllstillingu.
Til að hætta við núllstillingu:
►

Ýtið á hnappinn

meðan núllstilling fer fram.

13 Eftirlit með því þegar farið er úr rúmi (aðeins gerðir með
vog)
Notið Standard iBoard-stjórnborð eða Basic iBoard-stjórnborð fyrir umsjón með eftirliti með því þegar farið er úr rúmi.
Ef rúmið er búið öryggiseftirlitskerfi (aukabúnaður) er eftirlit með því þegar farið er úr rúmi einn af valkostum þess.

Standard iBoard-stjórnborð

14

13 12 11

10
9
8
7
6
5

Mynd Eftirlit með því þegar farið er úr rúmi (Standard iBoard-stjórnborð) - Skjár og lyklaborð
1. Hnappurinn „Kveikja“
2. Hnappur fyrir innra svæði
3. Hnappur fyrir ytra svæði
4. Hnappur fyrir hljóðstyrk (þrjú stig)
5. Hléhnappur
6. Hnappurinn „Slökkva“
7. Tákn fyrir HLÉ á niðurtalningu (sýnir mínútur sem
eftir eru)
8. Tákn fyrir hljóðstyrk (þrjú stig)

66

1

2

3

4

9. Kveikt á eftirliti með því þegar farið er úr rúmi (ytra
svæði)
10. SLÖKKT (eftirlit með því þegar farið er úr rúmi)
11. KVEIKT (eftirlit með því þegar farið er úr rúmi)
12. Kveikt er á eftirliti með því þegar farið er úr rúmi
(innra svæði)
13. Viðvörunartákn
14. Gaumljós
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iBoard Basic
1. Hnappurinn „Kveikja“
2. Hnappur fyrir innra svæði
3. Hnappur fyrir ytra svæði
4. Hnappur fyrir hljóðstyrk (þrjú
stig)
5. Hléhnappur
6. Hnappurinn „Slökkva“
7. Tákn fyrir HLÉ á niðurtalningu
(sýnir mínútur sem eftir eru)
8. Tákn fyrir hljóðstyrk (þrjú stig)
9. Kveikt á eftirliti með því þegar
farið er úr rúmi (ytra svæði)
10. SLÖKKT (eftirlit með því þegar
farið er úr rúmi)
11. KVEIKT (eftirlit með því þegar
farið er úr rúmi)
12. Kveikt er á eftirliti með því þegar farið er úr rúmi (innra svæði)
13. Viðvörunartákn
14. Gaumljós

8

9

5
4

11
1

2

3

6

Mynd Kafli um eftirlit með því þegar farið er úr rúmi (Basic iBoard-stjórnborð) - skjár og lyklaborð

13.1 Undirbúningur
►

Komið sjúklingnum fyrir á rúminu með hentugri dýnu.

ATHUGIÐ
sem skyldi.

Staðsetja verður sjúklinginn fyrir miðju rúminu til að eftirlit með því þegar farið er úr rúmi á innra svæðinu virki

13.2 Kveikt á eftirliti með því þegar farið er úr rúmi
Sjálfgefið er að SLÖKKT sé á eftirliti með því þegar farið er úr rúmi, og táknið

er sýnt.

Til að kveikja á eftirliti með því þegar farið er úr rúmi:
►

Ýtið á hnappinn

Táknið

.

birtist á skjánum.

Þegar búið er að kveikja á eftirliti með því þegar farið er úr rúmi er innra svæði stillt sjálfgefið. Því birtist táknið
ATHUGIÐ

á skjánum.

Sjúklingur verður að vega a.m.k. 35 kg til að hægt sé að nota eftirlit með því þegar farið er úr rúmi.

13.3 Eftirlitssvæði
Gerið eftirfarandi til að stilla ytra svæði:
►
Táknið

Ýtið á hnappinn

.

birtist á skjánum.

Til að stilla innra svæði:
►
Táknið

Ýtið á hnappinn

.

birtist á skjánum.
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13.4 VIÐVÖRUN
Hljóðviðvörun heyrist þegar sjúklingur fer af völdu eftirlitssvæði eða HLÉ er liðið
og sjúklingurinn er ekki í skilgreindri stöðu.
Til að stöðva viðvörun:
►

Ýtið á hnappinn

.

Slökkt er á eftirliti með því þegar farið er úr rúmi og táknið
Slökkt er á hljóðviðvöruninni.

birtist á skjánum.

Til að gera hlé á viðvörun:
►

Ýtið á hnappinn

eða

.

Svæði 7 birtist á skjánum ásamt 15 mínútna tímaniðurtalningu. Slökkt er á hljóðviðvöruninni.

13.5 Hljóðstyrkur viðvarana
Sjálfgefið er að hljóðstyrkur viðvarana sé stilltur á hæsta styrk.
Hægt er að stilla hljóðstyrkinn fyrir og á meðan viðvörun er í gangi.
Til að lækka hljóðstyrk viðvörunar:
►

Ýtið á hnappinn

Táknið

.

með lægri hljóðstyrk hljóðviðvörunar birtist á skjánum. Hljóðstyrkurinn er lækkaður.

Til að skipta aftur á hæsta hljóðstyrk:
►

Ýtið á hnappinn

Táknið

þegar lágmarks hljóðstyrk hljóðviðvörunar hefur verið náð.

ásamt styrkleikunum þremur birtist á skjánum.

Mynd Sjónmerki fyrir eftirlit
með því að farið er úr rúmi
(Basic iBoard-stjórnborð)

1. Lágmarkshljóðstyrkur
2. Miðlungshljóðstyrkur
3. Hámarkshljóðstyrkur

1 2

3

Mynd Tákn fyrir hljóðstyrk

13.6 HLÉ
Í hléstillingu er eftirlit með því að farið er úr rúmi rofið tímabundið og viðvaranir eru óvirkar.
Til að gera HLÉ á eftirliti með því þegar farið er úr rúmi:
►

Ýtið á hnappinn

eða

.

Táknið 7 birtist á skjánum ásamt 15 mínútna tímaniðurtalningu.
Þegar HLÉ er liðið og sjúklingurinn er í skilgreindri stöðu virkjast eftirlit með því þegar farið er úr rúmi aftur.
Til að lengja hlétímann:
►

Ýtið aftur á hnappinn

til að framlengja tímaniðurtalninguna um aðrar 15 mínútur.

Til að ljúka hlétíma:
►

Ýtið á hnappinn

ATHUGIÐ
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.

Mynd GERA HLÉ á niðurtalningu (sýna mínútur sem
eftir eru)

Þegar eftirlit með ytra svæði er virkt lýkur HLÉI þegar sjúklingurinn kemur til baka í rúmið.
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13.7 Slökkt á eftirliti með því þegar farið er úr rúmi
Til að slökkva á eftirliti með því þegar farið er úr rúmi:
►
Táknið

Ýtið á hnappinn

.

birtist á skjánum.

14 Búnaður
14.1 Grind aukabúnaðar með plastkrókum (valbúnaður)

Mynd SLÖKKT á eftirliti
með því að farið er úr rúmi
(Basic iBoard-stjórnborð)

Grind aukabúnaðar með 2 plastkrókum er ætluð til að hengja upp aukabúnað.
Hún er staðsett á hliðum rúmsins.

14.2 Hemlahljóðmerki (valbúnaður)
Ef rúmið er útbúið með hemlahljóðmerki og er tengt við rafmagn heyrist hemlahljóðmerkið þegar hemill hefur ekki verið settur á
rúmið.

14.3 i-Brake® (valbúnaður)
Hægt er að koma sjálfvirkum hjólahemli fyrir á rúminu. Sjálfvirkur hjólahemill kemur í veg fyrir meiðsli hjá sjúklingum og starfsfólki
af völdum rúms sem hemill hefur ekki verið settur á. Hemillinn virkjast sjálfkrafa 60 sekúndum eftir að rúmið er sett í samband við
rafmagn og 60 sekúndum eftir að hann hefur verið losaður þegar ekki er verið að færa rúmið. Einnig er hægt að virkja hemilinn
handvirkt.

14.4 Inndraganlegt fimmta hjól (valbúnaður)
Hægt er að koma fimmta hjólinu fyrir á miðjum undirvagni rúmsins. Fimmta hjólið hjálpar til við að stýra og færa rúmið á löngum
göngum og í litlum herbergjum. Fimmta hjólið dregst inn ef rúmið er í sambandi við rafmagn. Þegar fimmta hjólið er inndregið hindrar það ekki aðgang að neinum tækjum undir undirvagninum.
Til að virkja i-Drive® fyrir fimmta hjólið:
►
Takið rúmið úr sambandi við rafmagn.
►
Stillið stjórnbúnað hjólsins þannig að græna stöngin vísi niður.

D9U001GE5-0131_01

69

14.5 i-Drive-aflstilling (valbúnaður)
i-Drive-aflkerfi - grunnlýsing
Hægt er að koma i-Drive-aflhjóli fyrir á rúminu. i-Drive-aflkerfið aðstoðar starfsfólk sjúkrahúss við að flytja rúmið með sjúklingi í
þegar mönnun er í lágmarki.
i-Drive-hjólið er staðsett á miðju rúminu undir undirvagninum. i-Drive-kerfið er með eigin rafgeymi og hleðslutæki þannig að það er
óháð virkni rúmsins. Ef engin hleðsla er á rúminu er samt hægt að nota aðgerðir rúmsins. Einn i-Drive-stjórnbúnaður er á rúminu og
snýr í sömu átt og rúmið.

Öryggisleiðbeiningar fyrir i-Drive-aflkerfið
►
Fylgið leiðbeiningunum vandlega.
►
Gætið þess að einungis þjálfað starfsfólk noti rúmið.
►
Gætið þess að hliðargrindurnar séu uppi við flutning.
►
Notið aldrei hnappa fyrir stillingar rúms meðan á flutningi stendur.
►
Ýtið aldrei á hröðunarhnappinn þegar farið er niður halla. Ráðlagt er að nota hröðunarhnappinn þegar farið er upp halla til
að gera flutninginn skilvirkari.
►
Gæta skal sérstakrar varúðar þegar farið er aftur á bak. Haldið ávallt fjarlægð frá rúminu og notið aldrei 			
bakkhnappinn þegar farið er upp eða niður halla.
►
Notið ekki Free Drive í meira en einnar gráðu halla nema nægilega margir starfsmenn séu til taks til að stjórna rúminu á
öruggan hátt.
►
Nægilega margir starfsmenn verða að vera til taks þegar farið er niður halla sem er meiri en sex gráður.
►
Aldrei skal skilja rúmið eftir með i-Drive-aflkerfið í gangi nema undir eftirliti þjálfaðra starfsmanna.
►
Notið ávallt hefðbundna vélræna hemlakerfið til að stöðva rúmið og koma því í jafnvægi.
►
Viðhafið gát þegar i-Drive-aflkerfið er notað til að flytja rúmið. Gætið að nálægu fólki og hlutum og 		
forðist að
rekast á þá. Ýtið rúminu varlega og stjórnið hraðanum með viðeigandi hætti.
►
Gangið úr skugga um að rúmið sé ekki í sambandi við rafmagn og hemlar rúmsins séu ekki á áður en i-Drive-aflkerfið er
notað.
►
Ýtið á neyðarhnappinn ef þörf er á að stöðva umsvifalaust hreyfingu rúmsins (t.d. til að koma í veg fyrir árekstur við 		
fólk eða hluti).
►
Dragið i-Drive-aflhjólið inn í undirvagninn þegar rúminu er lagt. Það kemur í veg fyrir ranga notkun þegar hemill er tekinn af
eða settur á rúmið.
►
Rafsegulknúni hemill i-Drive-aflkerfisins er aðeins til að stöðva rúmið tímabundið en ekki til að leggja rúminu varanlega.
►
Slökkvið á rafgeymi i-Drive áður en rúmið er sett í geymslu til lengri tíma eða þegar rúmið er flutt.
►
Ýtið á neyðarhnappinn undir hlíf undirvagnsins til að draga inn i-Drive-aflhjólið
►
við kerfisbilun i-Drive-aflkerfisins. Þá er hægt að færa rúmið handvirkt á öruggt svæði án þess að nota i-Drive-		
aflkerfið.
►
Dragið i-Drive-aflhjólið inn í undirvagninn í hvert sinn sem færa þarf rúmið til hliðar.
►
Fylgist vel með LED-gaumljósi rafgeymisins og skipuleggið flutning með i-Drive-aflkerfinu samkvæmt því. Ef afkastageta
rafgeymis er ófullnægjandi getur það valdið óvæntum vandkvæðum og áhættu við flutninginn.
►
Stingið rúminu ávallt í samband við rafmagn þegar flutningi er lokið til að endurhlaða rafgeyminn og til að rúmið sé ávallt
reiðubúið til flutnings með i-Drive-aflkerfinu.
►
Skipta verður um rafgeymi i-Drive-aflkerfisins á tveggja ára fresti til að það starfi sem skyldi.

Tilgreind notkun
VIÐVÖRUN!
Hætta á meiðslum vegna ógætilegs flutnings!
► Flytjið rúmið ávallt með öryggi og varkárni í fyrirrúmi.
► Fylgist vel með hindrunum á leiðinni og forðist árekstra við flutninginn.
► Gætið þess að ekkert fólk sé fyrir við flutninginn.
► Akið rúminu varlega til að rekast ekki í starfsfólk né sjúklinga.
VARÚÐ!
Hámarksfríhæð undir rúminu er 11,3 cm!
► Fylgist vel með hindrunum á leiðinni og forðist árekstra við flutninginn.
Fyrirhuguð notkun:
►
starfsfólk sjúkrahúss annast flutning á rúmi (með eða án sjúklings)
Röng notkun:
►
annar aðili en sjúklingur situr eða liggur í rúmi við flutning
►
önnur notkun en kemur fram í notkunarleiðbeiningunum
►
annar aðili en þjálfað starfsfólk annast flutning á rúmi
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ATHUGIÐ
Einungis er hægt að flytja einn sjúkling í hverju rúmi fyrir sig og ekki má nota rúmið til að flytja aðra hluti (fyrir utan
aukabúnað rúms, svo framarlega sem hann er vel festur).
ATHUGIÐ
Hafið samband við LINET ® til að fá frekari upplýsingar varðandi aðra notkun en þá sem tilgreind er í kaflanum
„Tilgreind notkun“ hér á undan.

1

Meðhöndlun
VARÚÐ!
Skemmdir á snúru aðalstjórnborðs
i-Drive-aflkerfisins vegna rangra
skipta á snúru!
► Gætið þess að tengisnúra
aðalstjórnborðsins sé rétt tengd.

2

VARÚÐ!
Efnislegar skemmdir vegna rangrar
notkunar!
► Hengið ekkert á aðalstjórnborðið og
tengisnúru þess!

1. Safety Sense (snertiskynjari)
2. Aðalstjórnborð
3. Tengisnúra aðalstjórnborðs – rétt tenging
snúru
4. Virkjunarborð

4

Mynd Staðsetning aðalstjórnborðs

5

6

5. Hnappurinn „Kveikja“ (virkjunarhnappur i-Drive-aflhjóls)
6. Hnappurinn „Slökkva“ (hnappur
til að draga inn i-Drive-aflhjól
og gera það óvirkt)
7. HRÖÐUNARHNAPPUR
8. STÖÐVUNARHNAPPUR
9. LED-LJÓS FYRIR KVEIKT
10. LED-ljós fyrir rafmagnstengingu (rúm tengt við rafveitu eða með
hemli á)
11. LED-ljós fyrir bilun
12. LED-ljós fyrir hleðslustöðu og
bilun
13. ÁFRAMHNAPPUR
14. BAKKHNAPPUR

Mynd Virkjunarborð (4)

7

9 10 11 12

8

13

3

14

Mynd Aðalstjórnborð (2)
ATHUGIÐ
únaði rúmsins.

Ekki er hægt að nota stjórnbúnað i-Drive-aflkerfisins til að breyta stillingum rúmsins. Stjórnið rúminu með stjórnb-

ATHUGIÐ
Aðalstjórnborðið er búið snertiskynjara (1), hönd notanda verður ávallt að snerta stjórnborð i-Drive-aflkerfisins til
að nota stillingarnar. i-Drive-aflkerfið stöðvast um leið og höndin er tekin af skynjaranum.
D9U001GE5-0131_01
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ATHUGIÐ

Virkjunarborð i-Drive er notað til að hækka og lækka i-Drive-hjólið með rafrænum hætti.

14.5.1 Kveikt eða slökkt á i-Drive-aflkerfinu
Til að kveikja á i-Drive-aflkerfinu:
1.
Athugið hvort kveikt sé á aflrofa i-Drive-aflkerfisins.
2.

Ýtið á virkjunarhnappinn

á virkjunarborðinu. i-Drive-hjólið fer niður og græna gaumljósið blikkar.

Til að slökkva á i-Drive-aflkerfinu:
1.

Dragið i-Drive-hjólið inn með því að ýta á hnappinn

2.

Slökkvið á i-Drive með aflrofanum.

á virkjunarborðinu.

i-Drive-aflhjólið dregið inn í neyðartilvikum:
1.

Ýtið á hvaða hnapp sem er

á rúminu.

2.
3.

Slökkvið á i-Drive með aflrofanum.
Ýtið á neyðarhnappinn til að draga inn i-Drive-hjólið sem er staðsettur neðan á undirvagninum undir merkimiðanum.

ATHUGIÐ
Ýtið á neyðarhnappinn til að draga inn hjólið ef afhleðsla verður í rafgeyminum eða bilun verður í drifbúnaðinum,
til að hægt sé að færa rúmið handvirkt á öruggt svæði án þess að nota i-Drive-aflkerfið.

1
Mynd Aflrofi i-Drive ásamt merkingu

2

1. Aflrofi i-Drive
2. Neyðarhnappur til að draga inn i-Drive-hjól

Mynd Merkimiði fyrir neyðarhnapp til að draga inn i-Drive-hjól

14.5.2 Flutningur með afldrifi
VARÚÐ!
Efnislegar skemmdir vegna rangs flutnings og hreyfinga fyrir slysni!
► Gætið þess að taka rúmið úr sambandi við rafmagn áður en það er flutt.
► Gætið þess að taka viðbótarrafmagnsklóna (ef til staðar) úr sambandi við rafmagn áður en rúmið er flutt.
► Gætið þess að læsa hjólunum áður en hlutar rúms eru settir saman, teknir sundur eða unnið að viðhaldi þeirra
(t.d.: viðhald i-Drive-aflkerfis).
► Gætið þess að hjólin séu læst þegar sjúklingur er í rúminu.
► Hengið rafmagnssnúruna á viðeigandi krók á rúminu meðan á flutningi þess stendur.
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1.

Athugið hvort kveikt sé á aflrofa i-Drive-aflkerfisins.

2.

Ýtið á hnappinn

3.

Notandi skal setja hönd á Safety Sense-snertiskynjarann (1) og ýta á hnappinn

á virkjunarborðinu. i-Drive-hjólið fer niður og LED-ljósið

blikkar.
, hnappinn

eða hnappinn

. Notandi verður að setja hönd á Safety Sense-skynjarann til að nota i-Drive-aflkerfið, i-Drive-aflkerfið stöðvast um leið og
höndin er tekin af skynjaranum.
4.
Mótor i-Drive-aflkerfisins stöðvast umsvifalaust og rafmagnsknúni hemillinn fer á þegar ýtt er á rauða hnappinn
þegar hemlað er eða í neyðartilvikum.
5.

Slökkt er sjálfkrafa á i-Drive-aflkerfinu og rafmagnsknúni hemillinn fer á ef engin i-Drive-stilling er í notkun í þrjár mínútur.

Græna LED-ljósið

gefur slíkt til kynna og það slokknar á því eftir þrjár mínútur.

ATHUGIÐ
i-Drive-aflkerfið ræður ekki við flutning upp eða niður meiri halla en sem nemur 6°, né heldur við vegalengd yfir 20
metra. Kalla verður annað starfsfólk til aðstoðar þegar farið er upp eða niður halla með mestu öruggu þyngd í rúmi.
ATHUGIÐ

Ekki er hægt að hreyfa rúmið til hliðanna eftir að i-Drive-hjólið hefur verið sett niður. Ýtið á hnappinn

til að

draga inn hjólið, stillið hjólin í hlutlausa stöðu og færið síðan rúmið í þá átt sem óskað er.

14.5.3 Hemlun
1.
-eða-

Haldið inni hnappinum

til að hemla umsvifalaust.

2.

Haldið inni hnappinum

til að hemla varlega (ýtið á hnappinn

-eða3.

Lyftið höndinni af snertiskynjaranum og þá hemlar i-Drive-aflkerfið sjálfkrafa.

til að hemla þegar farið er aftur á bak).

ATHUGIÐ
Notið ávallt stjórnstöng hjólanna til að stöðva rúmið þegar lokið er við flutning eða þegar stöðvað er meðan á
flutningi stendur. Rafsegulknúni hemill i-Drive-aflkerfisins er ekki hannaður sem varanlegur hemill fyrir rúmið.
ATHUGIÐ
Í neyðartilvikum (t.d. við mikla hröðun þegar farið er niður bratta brekku) kemur tvöfalt hemlakerfi i-Drive-aflkerfisins í veg fyrir hröðun og hægir á ferð rúmsins. Hins vegar er engin trygging fyrir því að rúmið stöðvist án inngripa frá starfsfólki (með
því að nota hnappinn
ATHUGIÐ

og stjórnstöng hjólanna).

Þegar farið er niður halla er hægt að hemla á virkan hátt með því að ýta á hnappinn fyrir gagnstæða átt til að

hægja á ferðinni.

14.5.4 Snúningshraðastýring
i-Drive-mótorinn er búinn snúningshraðastýringu sem verður virk um leið og ýtt er á hnappana til að aka áfram (
aftur á bak (

eða

)

) (þar til notandinn kemur við svæði snertiskynjarans).

Þegar skipt er um átt er slökkt á snúningshraðastýringunni og hemillinn fer á. Þessi eiginleiki er
ætlaður til að draga úr áhættu þegar farið er niður halla.

Rafgeymir
Hleðslustaða rafgeymis:
1.
Þegar þetta gaumljós blikkar er mikil afhleðsla á rafgeyminum. (LED-ljós 1)
2.
50% (LED-ljós 2)
3.
75% (LED-ljós 3)
4.
100% - rafgeymirinn er fullhlaðinn (LED-ljós 4)

1 2 3 4
Mynd Hleðslustaða rafgeymis

Til að hlaða rafgeyminn:
►
Stingið aðalrafmagnssnúru rúmsins í samband við rafmagn.
►
i-Drive-aflkerfið er hlaðið (hleðsla getur tekið allt að 9 klukkustundir ef rafgeymirinn er tómur).
ATHUGIÐ
Hleðslugildi rafgeymisins eru aðeins til hliðsjónar.
Ef rafgeymirinn er látinn afhlaðast að fullu styttir það endingartíma hans.
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Merki um bilun
Kerfið er varið gegn bilunum. Vörnin felur í sér að stöðva og hemla aflkerfið og senda viðeigandi merki. Bilanagaumljósið blikkar
stuttlega og gaumljós rafgeymisins sýnir bilun. Sumar bilanir eru leiðréttar sjálfkrafa (t.d. ofhitun á drifi). Þegar drifið eða rafbúnaður
ofhitnar heyrist stutt hljóðmerki áður en lokað er fyrir drifið.
Villa

LED1

LED2

LED3

LED4

Ofhitun drifs

OFF (slökkt)

OFF (slökkt)

OFF (slökkt)

ON (kveikt)

Ofhitun rafbúnaðar

OFF (slökkt)

OFF (slökkt)

ON (kveikt)

OFF (slökkt)

Villa við hemlun

OFF (slökkt)

OFF (slökkt)

ON (kveikt)

ON (kveikt)

Inndrátti ólokið

OFF (slökkt)

ON (kveikt)

OFF (slökkt)

OFF (slökkt)

Innri kerfisvilla

OFF (slökkt)

ON (kveikt)

OFF (slökkt)

ON (kveikt)

Gegnumbrot á loki
sviðshrifatransistors

OFF (slökkt)

ON (kveikt)

ON (kveikt)

OFF (slökkt)

Ofhitun í stjórnrásum

OFF (slökkt)

ON (kveikt)

ON (kveikt)

ON (kveikt)

Villa í stjórnrás

ON (kveikt)

OFF (slökkt)

OFF (slökkt)

OFF (slökkt)

Virkjunarhnappur fastur

ON (kveikt)

OFF (slökkt)

OFF (slökkt)

ON (kveikt)

Inndráttarhnappur fastur

ON (kveikt)

OFF (slökkt)

ON (kveikt)

OFF (slökkt)

Hnappur virkur eftir ræsingu

ON (kveikt)

OFF (slökkt)

ON (kveikt)

ON (kveikt)

Gaumljós
Gaumljós

Merking

Gaumljós virkjunarhnapps
►
Logar stöðugt
►
Blikkar

Hönd á snertiskynjara; aflhjól er tilbúið til notkunar.
Hönd er ekki á snertiskynjara; i-Drive er ekki tilbúið til notkunar.

Bilanagaumljós
►
►

Logar stöðugt
Blikkar

Ekki er hægt að virkja i-Drive (i-Drive-hjólið fer ekki niður, hemill
á stjórnstöng hjóls, rúm er tengt við rafveitu).
Kerfisbilun (gefin til kynna með stöðuvísi fyrir hleðslustöðu
rafhlöðu)
-eðaHitavörn í rafmagnshólfi i-Drive er virk

Tæknilýsing
Breyta

Gildi

Þvermál i-Drive-aflhjóls

8,27 tommur

Hámarkshröðun (flatt yfirborð, með sjúkling í rúmi)

4,43 km/klst. (±15%)

Hámarkshraði áfram (flatt yfirborð, með sjúkling í rúmi)

2,16 km/klst. (±15%)

Hámarkshraði aftur á bak (flatt yfirborð, með sjúkling í rúmi)

2,16 km/klst. (±15%)

Hámarkshalli upp á við

6°

Hávaðastig (þegar aflhjólið er dregið inn)

65 dB

Tæknilýsing rafkerfis
Breyta

Gildi

Inntaksspenna, tíðni

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

Rafgeymisspenna

36 V DC, afköst: 12 Ah

Hámarksaflinntak

300 W
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Öryggi
230 V útgáfa
127 V útgáfa
120 V útgáfa
110 V útgáfa
100 V útgáfa

2 x T1,6A L 250V
2 x T3,15A L 250V
2 x T3,15A L 250V
2 x T3,15A L 250V
2 x T3,15A L 250V

Viðhald i-Drive-aflkerfis
Reglulegt viðhald i-Drive-aflkerfisins verður að vera á höndum þjálfaðs tæknimanns eða viðurkennds fyrirtækis og skal fara fram að
minnsta kosti árlega. Sjá frekari upplýsingar um viðhald í viðhaldskaflanum.
Tæknimaður verður að kanna eftirfarandi atriði:
►
staða rafgeymisins og nauðsynleg skipti á rafgeymi (eftir að hámarki þriggja ára notkun)
►
pumpa – skiptið um eftir þörfum (eftir að hámarki þriggja ára notkun)
►
i-Drive-aflhjól – skiptið um eftir þörfum
►
lyftibúnaður – smyrjið eftir þörfum
►
snúrur, stjórnbúnaður – skiptið um eftir þörfum
►
i-Drive-aflstilling

14.6 Mobi-Lift® (aukabúnaður)
Mobi-Lift® er valbúnaður. Það er ætlað sem stuðningshandfang til að auka
öryggi sjúklinga þegar staðið er upp. Mobi-Lift® er stuðningshandfang með
innbyggðum hæðarstillingarhnappi. Það gerir sjúklingnum kleift að hækka eða
lækka stoðgrind dýnunnar.

Notkun á stuðningshandföngum
Til að stilla stuðningshandfangið:
►
Lyftið handfanginu upp í áttina að rúminu.
►
Ýtið handfanginu inn í slífina eins langt og það kemst.
Til að stilla hæðina á stoðgrind dýnunnar:
►

Ýtið á hnappinn

á hvaða stjórnbúnaði sem er.

►

Ýtið á hnappinn til að stilla hæð rúmsins.

Mynd Mobi-Lift-handfang
VIÐVÖRUN!
Hætta á meiðslum þegar runnið er til eða við fall þegar staðið er upp!
► Gætið þess að stuðningshandföngin séu sett alla leið inn í slífarnar.
► Gætið þess að sængurfatnaður festist ekki milli slífarinnar og stuðningshandfangsins.

14.7 Safestop (örugg stöðvun) (valbúnaður)
Safestop kemur í veg fyrir að notandi rúmsins kremjist þegar stoðgrind dýnunnar er lækkuð.
Ef vart verður við hindrun á niðurleið undirvagnsins og stoðgrindar dýnunnar er hreyfingin stöðvuð sjálfkrafa.
Skjár Standard iBoard-stjórnborðs sýnir SAFE STOP (örugg stöðvun) og

hljóðviðvörun heyrist.

14.8 Röntgenmyndataka af lungum (aukabúnaður)
Hægt er að velja um að hafa bakstoð rúmsins úr HPL-hlutum sem eru gegnsæir á röntgenmyndum. Rúmið er með hólfi fyrir röntgenfilmu sem staðsett er vinstra megin undir bakstoðinni. Með því er hægt að taka röntgenmynd af lungum sjúklings án þess að
færa þurfi sjúklinginn.
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Nauðsynleg skref fyrir myndatöku
►
Gætið þess að sjúklingur sé fyrir rúminu miðju.
►
Gætið þess að stuðningur undir baki sé í lægstu
stöðu og hliðargrindurnar séu uppi.
►
Togið út hólfið fyrir röntgenfilmu.
►
Komið fyrir röntgenfilmu (í stærðinni 43×35 cm
16,93 tom. x 13,78 tom.) í láréttri stöðu.
►
Stingið hólfinu með röntgenfilmunni aftur í þannig
að merkingin fyrir miðju filmunnar sé beint undir brún stoðgrindar dýnunnar dýnunnar.
►
Rétt staða á hólfi fyrir röntgenfilmu þegar tennti
búnaðurinn er notaður þannig að efri brún röntgenfilmunnar
sé nákvæmlega undir öxl sjúklingsins. Þegar finna á rétta
átt skal nota mælikvarðann á merkingunni. Tilgreinið
axlarstöðu sjúklingsins með því að nota tölurnar á merkingunni. Færið hólfið fyrir röntgenfilmuna í stöðu þannig að
miðja hliðargrindarinnar liggi við viðkomandi tölu á merkingunni.
►
Stillið röntgentækið og takið myndina.
ATHUGIÐ
Þetta verklag hentar sérstaklega fyrir
sjúklinga sem ekki er hægt að hreyfa vegna lífshættulegs ástands (t.d. innri blæðinga) eða sjúklinga sem eru í
óstöðugu ástandi.

Mynd Hólf fyrir röntgenfilmu

14.9 Bjöllukerfi
VIÐVÖRUN!
Eiginleikar bjöllukerfis taka mið af því upplýsingakerfi sem er til staðar á viðkomandi sjúkrahúsi!
► Gætið þess að bjöllukerfi sé samhæft við upplýsingakerfið sem er til staðar á viðkomandi sjúkrahúsi!

VARÚÐ!
Geta til að nota bjöllukerfi með réttum hætti eykur öryggi sjúklingsins!
► Starfsfólk sjúkrahússins skal kenna sjúklingnum hvernig nota á bjöllukerfið!
Fyrirhuguð notkun
Hlutverk bjöllukerfis er að senda boð frá rúmi til starfsfólks.
Bæði starfsfólk og sjúklingur geta notað bjöllukerfið.
Staðsetning stjórnbúnaðar bjöllukerfis
Hnappar til að virkja bjöllukerfi eru á innri og ytri hliðum efri hliðargrinda. Hátalarar og hljóðnemar eru á innri hlið efri hliðargrinda.
Til að nota bjöllukerfi:
►
Ýtið á bjölluhnapp (1).
Sjúklingurinn getur talað í hljóðnemann (2) sem er á innri hlið efri hliðargrinda.
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2

1

1
Mynd Stjórnbúnaður bjöllukerfis (á ytri hlið efri hliðargrinda)
1. Bjölluhnappur
2. Hátalari og hljóðnemi

Mynd Stjórnbúnaður bjöllukerfis (á innri hlið efri hliðargrinda) - útgáfa 1

14.10 USB-tengi
VIÐVÖRUN!
Hætta á meiðslum ef varan er notuð með röngum hætti.
► Gætið þess að aukabúnaðurinn sem er tengdur við USB-tengið sé í fullkomnu ásigkomulagi!
Notandi rúmsins ber ábyrgð á því að þetta sé í lagi.
VARÚÐ!
Hætta á efnislegum skemmdum vegna rangrar notkunar!
► Ekki tengja hitabúnað við USB-tengi!
Notandi rúmsins ber ábyrgð á því að þetta sé í lagi.
USB-tengi eru báðum megin á bakstoðinni og ætluð til að hlaða
farsíma og spjaldtölvur.
ATHUGIÐ

Hámarksstraumur fyrir þetta tæki er 2 A.

Mynd USB-tengi á hægri hlið stuðnings undir
baki

14.11 Handföng (valbúnaður)
VIÐVÖRUN!
Handföng samræmast ekki i-Drive-aflkerfinu!
►
Ekki nota handföngin til að ýta rúmi sem er búið i-Drive-aflkerfi!
VARÚÐ!
Fylgið þessum leiðbeiningum þegar handföngum er komið fyrir á þverslá höfðagaflsins:
►
Tæknimaður sjúkrahússins skal koma handföngunum fyrir á réttum stað samkvæmt þessum notkunarleiðbeiningum!
►
Handföngunum má einungis koma fyrir á þverslá höfðagaflsins!
►
Staðsetningar handfanganna er hægt að skoða á myndinni hér að neðan!
►
Fjarlægðin á milli festingarinnar og stangarinnar sem er í réttu horni miðað við þverslána á höfðagaflinum er 12
mm.
►
Snúa verður róm á boltum inn á við!
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Tvö handföng eru til að færa rúmið.
Handföng henta ekki fyrir höfðagafl.
Handföngin eru á þverslá höfðagaflsins.

12 mm
Mynd Fjarlægð á milli festingarinnar og stangarinnar sem er í réttu horni miðað við þverslána á
höfðagaflinum

Mynd Handföngum komið fyrir á þverslá höfðagaflsins (staðsetningar á róm)

Handföng tekin af festingunum:
►
Togið bæði handföngin út úr áfestu festingunum á þverslá höfðagaflsins.
Handföng sett inn í áfestar festingar:
►
Stingið báðum handföngum í viðeigandi
áfestar festingar á þverslá höfðagaflsins.

Mynd Handföng á Eleganza 5 rúminu
78
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15 Dýna
Eleganza 5 rúmið er hannað fyrir óvirkar og virkar dýnur úr vörulínu LINET.
VARÚÐ!
Ósamhæfi dýnu við rúm vegna rangrar dýnustærðar!
► Kannið samþykkt hámarksmál á dýnu (málin koma fram í kaflanum um tæknilýsingu).
Framleiðandinn mælir með því að nota dýnur af eftirfarandi gerðum í Eleganza 5-rúminu:
ÓVIRKAR DÝNUR
■
■
■

VIRKAR DÝNUR

CliniCare 10
CliniCare 20
CliniCare 30

■
■

Virtuoso (ekki innbyggð)
OptiCare (innbyggð)

15.1 Óvirk dýna

1
1

FÓTALAG

HÖFÐALAG

Ráðlagðar óvirkar dýnur eru búnar ólum (1) til að festa dýnuna á stoðgrind dýnunnar.

1

Mynd Botn á óvirkri dýnu

15.1.1 Ólar með losunarsylgjum á hlið
Gerið eftirfarandi til að festa dýnuna við stoðgrindina:
►
►
►

Þræðið ólarnar þrjár gegnum götin þrjú á hlífum stoðgrindar dýnunnar.
Þræðið ólarnar þrjár undir slárnar á stoðgrind dýnunnar.
Festið sylgjurnar þrjár saman með því að tengja karl- og kventengi þeirra saman.

Gerið eftirfarandi til að taka dýnuna úr stoðgrind dýnunnar:
►
►
►

Losið sylgjurnar þrjár með því að ýta á báðar hliðar þeirra og aftengja karl- og kventengi þeirra.
Togið ólarnar þrjár úr stoðgrind dýnunnar.
Fjarlægið dýnuna úr stoðgrind dýnunnar.
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Mynd Festing óvirkrar dýnu með ólum á stoðgrind dýnu á Eleganza 5 rúmi

15.2 Virk dýna (ekki innbyggð)
VIÐVÖRUN!
Fylgið notkunarleiðbeiningum samhæfrar virkrar dýnu vandlega!

VARÚÐ!
Hætta er á eignatjóni ef samhæfð, virk dýna er fest með röngum hætti á stoðgrind dýnunnar!
► Stillið rúmið í hæstu sitjandi hjartastöðu áður en allar ólar uppblásnu dýnunnar eru festar við stoðgrind dýnunnar!
Leiðbeiningar um uppsetningu:
► Fjarlægið dýnur sem kunna að vera til staðar.
► Hugið að stærð dýnunnar og hvernig hún snýr áður en hún er sett á stoðgrind dýnunnar.
► Komið stjórneiningunni fyrir á fótagafli rúmsins eða á gólfinu.

1

1

1

1

1

1

Mynd Botn virkrar dýnu (ekki innbyggð)
80
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15.3 OptiCare (innbyggð dýna)
VIÐVÖRUN!
Fylgið vandlega notkunarleiðbeiningunum þegar skipt er um innbyggða OptiCare dýnukerfið!

VARÚÐ!
Hætta er á eignatjóni ef samhæfð, innbyggð dýna er fest með röngum hætti á stoðgrind dýnunnar!
► Stillið rúmið í hæstu sitjandi hjartastöðu áður en allar ólar uppblásnu dýnunnar eru festar við stoðgrind dýnunnar!

VIÐVÖRUN!
OptiCare-dýnan er aðeins samhæf við stjórneiningu frá framleiðanda!
► Ekki nota aðrar gerðir af stjórneiningum með OptiCare-dýnu!
VARÚÐ!
Hugsanlegt eignatjón vegna rangrar uppsetningar á stjórneiningu!
► Ef stjórneiningin er ekki uppsett í verksmiðju skal tæknimaður sem vottaður hefur verið af LINET ® sjá um uppsetningu hennar.

15.3.1 Skjár dýnu

13

12 11 10
9

14

8

15

1

2

3

Mynd Skjár og lyklaborð dýnu (Standard iBoard-stjórnborð)
1.
OPT-stillingarhnappur
2.
MÍNUSHNAPPUR
3.
PLÚSHNAPPUR
4.
Hnappur til að auka ÞÆGINDI
5.
Hnappur til að TAKA HLJÓÐ AF (ýtið á til að taka hljóð
af stjórneiningu).
6.
STILLINGARHNAPPUR
7.
MCM-hnappur
8.
Tákn fyrir MCM-stillingu (LÁG/HÁ/SLÖKKT)
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

4

5 6 7
Stillingartákn ásamt heiti stillingar
Viðvörunartákn fyrir endurlífgun á dýnu
Viðvörunartákn
Dýnutákn
Gaumljós
Tákn fyrir HLJÓÐ AF
Tákn fyrir þrýstingsstig
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16 Aukabúnaður
VIÐVÖRUN!
Hætta á meiðslum vegna ósamhæfs aukabúnaðar!
► Notið eingöngu upprunalegan aukabúnað frá
framleiðanda. Framleiðandi ber enga ábyrgð á notkun
ósamþykkts aukabúnaðar.

1. Lyftistöng
2. Innrennslisstöng
3. Festing fyrir súrefniskút
4. Festing fyrir slöngu öndunarvélar

1

4

VIÐVÖRUN!
Hætta á meiðslum vegna skemmds aukabúnaðar!
► Notið eingöngu aukabúnað sem er í fullkomnu
ásigkomulagi.

2
Aukabúnaður

höfðalag

Lyftistöng

a

með þríhyrningslaga gripi

a

með festingu fyrir innrennslisstöng

a

Innrennslisstöng

a

með festingu

a

með körfu fyrir innrennslisflösku

a

fótalag

Hilla til að skrifa á

a

Skjáhilla

a

Áhaldahilla

a

Festing fyrir hækjur

a

a

Festing fyrir nafnspjald

a

a

Lárétt festing fyrir súrefniskút

a

Lóðrétt festing fyrir súrefniskút

a

með millistykki

a

Festing fyrir slöngu öndunarvélar

a

Festing fyrir þvagpoka

á
hliðum

3
Mynd Aukabúnaður

a

Hagræðingarpúði

a

a

a

Strekkingargrind

a

a

a

Byltuvarnarbelti

a

SafetyMonitor (öryggiseftirlitskerfi)
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16.1 Lyftistöng
Gerið eftirfarandi til að tryggja örugga notkun lyftistangarinnar:
►
Farið aldrei yfir hámarksþyngd, sem er 75 kg.
►
Aldrei skal nota lyftistöngina til æfinga við endurhæfingu.
►
Til að koma í veg fyrir að rúmið velti skal gæta þess að lyftistöngin skagi ekki út frá rúminu.
►
Skiptið um plasthandfangið á fjögurra ára fresti.
Til að setja upp lyftistöngina:
►
Stingið lyftistöng í viðeigandi slífarfestingu á millistykki fyrir aukabúnað við höfðagafl.
►
Gætið þess að öryggispinninn læsist á réttum stað.
►
Festið plasthandfang með stillanlegri ól við lyftistöngina.
ATHUGIÐ
Framleiðsludagsetningin er tilgreind á handfanginu. LINET® mælir með
því að skipta um griphandfangið á fjögurra ára fresti.

Mynd Staðir fyrir lyftistöng (slífarfestingar á millistykki fyrir aukabúnað)

16.2 Innrennslisstöng

Mynd Lyftistöng

VIÐVÖRUN!
Hætta á meiðslum við notkun á röngum aukabúnaði eða vegna rangrar notkunar!
Eingöngu má nota innrennslisstangir í fyrirhuguðum tilgangi. Lesið ávallt notkunarleiðbeiningarnar!
► Festið innrennslisdælu eingöngu við lægri (breiðari) hluta útdraganlegrar innrennslisstangar fyrir ofan höfðagafl/
fótagafl.
► Aldrei skal festa innrennslisdælu við efri (mjórri) hluta útdraganlegrar innrennslisstangar.
► Gætið þess að innrennslisdælan rekist ekki í hreyfanlega hluta rúmsins (sér í lagi stuðning undir baki) eða í
sjúklinginn. Ganga verður úr skugga um þetta við uppsetningu.
► Ekki herða klemmur innrennslisdælunnar of fast við uppsetningu hennar. Ef hert er of fast getur það skemmt
innrennslisstöngina.
► Aðeins er hægt að nota innrennslisdælu ef innrennslisstönginni er komið fyrir í festingu fyrir aukabúnað í höfðagafli undirvagns rúmsins.
► Ekki nota innrennslisstöngina til að aka/ýta rúminu við flutning.
VARÚÐ!
Hætta á að rekast í festingu fyrir súrefniskút á rúmgafli vegna ósamrýmanleika!
► Notið samanfellanlegu innrennslisstöngina ásamt millistykki til að koma í veg fyrir árekstur.
Innrennslisstöng er til að festa innrennslisdælur eða dælur með sprautu á, og til að hengja
poka eða flöskur með innrennslisvökva á.
Hægt er að festa innrennslisstangir á höfða- og fótalag rúmsins, annaðhvort með festingu í viðkomandi tengi sem eru uppsett á
rúminu eða í önnur tengi fyrir aukabúnað á höfðalagi undirvagnsins.
►
►
►
►
►

Notið eingöngu innrennslisstangir með krókum til að hengja á innrennslispoka eða annars konar innrennsli.
Gætið þess að fara ekki yfir örugga hámarksþyngd sem hver krókur á innrennslisstöng fyrir sig þolir, sem er 2 kg.
Burðargeta hvers króks fyrir sig: 2 kg
Gætið þess að fara ekki yfir örugga hámarksþyngd sem innrennslisstöngin þolir, sem er 20 kg.
Upplýsingar um gerðir innrennslisstanga er að finna í gildandi verðlista.
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Mynd Staðir fyrir innrennslisstöng (slífarfestingar á millistykki fyrir
aukabúnað)

Mynd Innrennslisstöng

16.3 Festing fyrir súrefniskút
VIÐVÖRUN!
Hætta er á að festing fyrir súrefniskút valdi meiðslum ef notkun er með röngum hætti eða ef ekki er farið varlega við flutning!
► Gætið þess að festingunni fyrir súrefniskúta sé komið rétt fyrir og á réttum stað.
► Koma verður festingu fyrir súrefniskúta (með eða án súrefniskúts) fyrir áður en rúmið er flutt til, til að tryggja öryggi.
► Verið vakandi fyrir fólki eða hlutum í næsta nágrenni þegar rúminu er ekið eða þegar rúm með áfastri 		
festingu fyrir súrefniskút er hreyft til.
► Notið gúmmíteygju til að festa súrefniskúta og koma í veg fyrir að þeir falli til jarðar eða hreyfist til fyrir slysni.
► Komið festingu fyrir súrefniskúta fyrir á rúminu samkvæmt leiðbeiningunum hér á eftir.
► Gætið þess að loki súrefniskútsins verði ekki fyrir skemmdum vegna ógætilegrar eða rangrar notkunar eða staðsetningar.
Festingar fyrir súrefniskúta henta til að flytja súrefniskúta sem eru allt að 15 kg og 5 lítrar.
Lárétt útgáfa (höfðalag)
►
Setjið festingu fyrir súrefniskúta á þverslána fyrir aftan höfðagaflinn.

Mynd Festing fyrir súrefniskút (á höfðalagi)
84
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Lóðrétt útgáfa (með millistykki)
Á eftirfarandi myndum má sjá fjórar staðsetningar á festingu fyrir súrefniskút með millistykki.
►
►

Stingið festingunni í slífarfestingar fjölnota millistykkisins fyrir aukabúnað á höfðagaflinum.
Gætið þess að láspinninn fyrir lóðréttan súrefniskút sé festur í slífarfestingunni.

Mynd Festing fyrir súrefniskút í millistykki
(staða 1)

Mynd Festing fyrir súrefniskút í millistykki
(staða 2)

Mynd Festing fyrir súrefniskút í millistykki
(staða 3)

Mynd Festing fyrir súrefniskút í millistykki
(staða 4)

16.4 Festing fyrir slöngu öndunarvélar
Festing fyrir slöngu öndunarvélar kemur í veg fyrir að barkaslanga losni úr öndunarvegi hjá
sjúklingum sem tengdir eru
við öndunarvél.
►
Ávallt skal nota festingu fyrir slöngu öndunarvélar frá LINET ® til að koma í veg fyrir
að barkaslanga losni úr öndunarvegi sjúklings við aðgerðir.
Festing fyrir slöngu öndunarvélar sett á:
►
Stingið festingu fyrir slöngu öndunarvélar í opið hægra eða vinstra megin við grind
stuðnings undir baki.
►
Notið meðfylgjandi vængjaskrúfu til að festa festinguna fyrir slöngu öndunarvélar.
►
Stingið barkaslöngunni gegnum plasthausinn á festingu fyrir slöngu öndunarvélar.
►
Hallið stoðgrind dýnunnar um 15° til vinstri og hægri til að athuga hvort barkaslangan
er fest með öruggum hætti. Festingin er örugg ef engir hlutar slöngu öndunarvélarinnar losna.
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Mynd Festing fyrir slöngu öndunarvélar
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16.5 Hilla til að skrifa á
Hillan til að skrifa á er ætluð fyrir hjúkrunarfólk til að skrifa
á.
Hún er sett á handföngin á fótagaflinum (eins og á myndinni).

Mynd Hilla til að skrifa á

16.6 Skjáhilla
Skjáhillan hentar til þess að flytja skjái sem eru allt að 15 kg.
Til að setja upp skjáhillu:
►
Komið skjáhillunni fyrir á fótagaflinum.
►
Festið skjáinn með öryggisólum til að koma í veg fyrir skemmdir við flutning.

Mynd Skjáhilla

16.7 Byltuvarnarbelti
VIÐVÖRUN!
Hætta á meiðslum ef sjúklingurinn dettur úr rúminu!
► Gætið þess að byltuvarnarbeltið sé kyrfilega fest.
► Gætið þess ávallt að hliðargrindurnar séu læstar „uppi“.
► Gangið úr skugga um að byltumat hafi verið framkvæmt með viðeigandi hætti áður en byltuvarnarbelti er notað.
Byltuvarnarbelti er valfrjáls aukabúnaður fyrir Eleganza 5 rúmið. Aðaltilgangur byltuvarnarbeltis er að draga úr hættunni á byltum,
sér í lagi hjá sjúklingum í mikilli hættu (ringluðum, eirðarlausum sjúklingum). Hægt er að nota byltuvarnarbelti á stækkanleg og
venjuleg rúm.
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Mynd Staðsetning byltuvarnarbeltis

Staðsetning
Notið eftirfarandi aðferð við að festa byltuvarnarbeltið við rúmið:
►
Stingið pinna byltuvarnarbeltisins í hlíf öryggishringsins við
hornið á fótagafli rúmsins.
►
Gætið þess að festingin liggi þétt að útdraganlega rammanum á framlengingu rúmsins.
Fjarlægið byltuvarnarbeltið af rúminu á eftirfarandi hátt:
►
Grípið í efri hluta byltuvarnarbeltisins.
►
Fjarlægið byltuvarnarbeltið úr hlífinni.

Mynd Festing á útdraganlega rammanum á útvíkkun
rúmsins
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16.8 Festing fyrir þvagpoka
Festing fyrir þvagpoka eru í boði fyrir báðar hliðar
rúmsins á svæði stuðnings undir baki.

Mynd Staðsetning festingar fyrir þvagpoka

16.9 Strekkingargrind
VIÐVÖRUN!
Hætta á meiðslum ef varan er notuð með röngum hætti.
► Sjúklingur má ekki liggja í rúminu meðan strekkingargrindin er sett upp!
► Gætið þess að strekkingargrindin og rúmið rekist ekki saman (fótagafl, stuðningur undir baki og hliðarhalli) meðan
rúmið er stillt!
► Komið í veg fyrir að strekkingargrindin og aukabúnaður rekist saman!
► Farið varlega yfir þröskulda þegar rúmið er flutt með áfastri strekkingargrind!
► Heimilt er að flytja sjúkling í rúminu ásamt strekkingargrind í neyðartilvikum og með mikilli gát!
► Virðið örugga hámarksþyngd rúmsins og strekkingargrindarinnar, sem og meðfylgjandi króka og trissa!
► Fjarlægið strekkingargrindina af rúminu ef hennar er ekki þörf!
Fyrirhuguð notkun
Strekkingargrindin er stoðgrind til að festa, toga og létta undir útlimum, hrygg og mjaðmagrind.
Strekkingargrind er ætluð bæklunarlækningadeildum, skurðdeildum, slysadeildum og gjörgæsludeildum.
Staðsetning
Strekkingargrindin er fest í opin á millistykkinu fyrir aukabúnað við höfðagaflinn og í opin á festingunni fyrir strekkingargrind við
fótagaflinn.

Mynd Örugg hámarksþyngd krókanna (festing fyrir innrennslisstöng)

Mynd Örugg hámarksþyngd trissunnar

Mynd Eleganza 5 ásamt strekkingargrind (séð frá hlið)

88

D9U001GE5-0131_01

Mynd Eleganza 5 ásamt strekkingargrind (séð að ofan)

Mynd Staðir þar sem koma skal strekkingargrind fyrir (undirvagn Eleganza 5)

16.10 SafetyMonitor (öryggiseftirlitskerfi)
VIÐVÖRUN!
Lesið notkunarleiðbeiningar öryggiseftirlitskerfisins vel og vandlega áður en Eleganza 5 rúmið er notað ásamt
öryggiseftirlitskerfi!
Fyrirhuguð notkun
Öryggiseftirlitskerfi er kerfi sem hefur eftirlit með stöðu Eleganza 5 rúmsins: hemlastöðu (læst hjól/ólæst hjól), stöðu hliðargrinda
(hliðargrindur uppi/hliðargrindur niðri), hæð rúms (rúm í lægstu stöðu/rúm ekki í lægstu stöðu), halla stuðnings undir baki (halli
stuðnings undir baki er meiri en 30°/halli stuðnings undir baki er minni en 30°), nærveru sjúklings (sjúklingur í rúm/sjúklingur ekki
í rúmi) og staðsetningu rúms (hvar rúmið er staðsett). Öruggar stöður eru: rúm í hemlastöðu, hliðargrindur uppi og læstar, rúm í
lægstu stöðu, halli bakstoðar er meiri en 30° og sjúklingur í rúmi. Kerfið sendir tilkynningar (tilkynningar um óöruggar stöður) og
viðvaranir (viðvörunarmerki um að sjúklingur sé ekki í rúmi). Tilkynningar og viðvaranir eru sendar sjálfkrafa áfram í upplýsingakerfi
sjúkrahússins og birtar á skjá í aðstöðu hjúkrunarfræðinga og á snjallsíma eða spjaldtölvu. Upplýsingarnar eru sendar með LANeða Wi-Fi-tengingu. Viðvörun (viðvörun um að farið er úr rúmi) heyrist aðeins frá rúminu. Þannig fær heilbrigðisstarfsfólk tímanlega
upplýsingar um hvers kyns öryggisáhættu og sparar sér um leið tíma sem fer í umsýslu.
Íhlutir kerfisins
Öryggiseftirlitskerfið samanstendur af uppsettum netþjóni, öruggri tengingu við innra net (Wi-Fi eða LAN), skjá í aðstöðu hjúkrunarfræðinga (í PC-tölvu, spjaldtölvu eða snjallsíma), merkingu á vegg, Eleganza 5 rúmi í kyrrstöðu sem er reiðubúið fyrir rafræna
sjúkraskrá ásamt Standard iBoard-stjórnborði eða Basic iBoard-stjórnborði, innbyggðri einingu, staðbundnum móttökubúnaði, LAN-tengi og LAN-snúru.
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Standard iBoard-stjórnborð (kafli um öryggiseftirlitskerfi)

17

16

15 14 13

12
11
10
9
8
7
6
5

Mynd Kafli um öryggiseftirlitskerfi (Standard iBoard-stjórnborð) - skjár
og lyklaborð
1. Hnappurinn „Kveikja“ (KEYRA)
2. Hnappur fyrir innra svæði (eftirlit með því þegar farið er úr
rúmi)
3. Hnappur fyrir ytra svæði (eftirlit með því þegar farið er úr
rúmi)
4. Hnappur fyrir hljóðstyrk (þrjú hljóðstyrksstig)
5. Hnappurinn „Slökkva“
6. Hléhnappur
7. Tákn fyrir rúm með stöðum rúms
8. Stöðuvísir fyrir SafetyMonitor (öryggiseftirlitskerfi) (KVEIKT/SLÖKKT/HLÉ)
9. GERA HLÉ á niðurtalningu (sýna mínútur sem eftir eru)

1

2
3

1

2

3

4

10. Vísir fyrir hljóðstyrk (þrjú hljóðstyrksstig)
11. Eftirlit með því þegar farið er úr rúmi virkjað (eftirlit með
ytra svæði)
12. SLÖKKT er á eftirliti með því þegar farið er úr rúmi
13. KVEIKT er á eftirliti með því þegar farið er úr rúmi
14. Kveikt er á eftirliti með því þegar farið er úr rúmi (innra
eftirlitssvæði)
15. VIÐVÖRUNARTÁKN
16. Lýsing á stöðu rúms
17. Tákn fyrir tengingu við þjón (aðeins örvar – tengt, örvar
með krossi – ótengt)

1. Staða hliðargrindar (appelsínugul - hliðargrind niðri)
2. Halli bakstoðar (appelsínugul - halli bakstoðar er minni
en 30°)
3. Hæð rúms (appelsínugult - rúm er ekki í lægstu stöðu)
4. Hemlastaða (appelsínugul - ólæst hjól)

4
Mynd Tákn fyrir rúm með stöðum rúms (appelsínugult - tilkynningar/óöruggar stöður)
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Basic iBoard-stjórnborð (kafli um öryggiseftirlitskerfi)

10 9

8 7

11
6

12

5
1

2

3

4

Mynd Kafli um öryggiseftirlitskerfi (Basic iBoard-stjórnborð) - skjár og lyklaborð
1. Hnappurinn „Kveikja“ (KEYRA)
2. Hnappur fyrir innra svæði (eftirlit með því þegar farið er úr rúmi)
3. Hnappur fyrir ytra svæði (eftirlit með því þegar farið er úr rúmi)
4. Hnappurinn „Slökkva“
5. Hnappur fyrir hljóðstyrk (þrjú hljóðstyrksstig)
6. Hléhnappur
7. Kveikt er á eftirliti með því þegar farið er úr rúmi (innra eftirlitssvæði)
8. Tákn fyrir sjúkling (sjúklingur er í rúminu)
9. Vísir fyrir hljóðstyrk (þrjú hljóðstyrksstig)
10. Tákn fyrir tengingu við þjón (aðeins örvar – tengt, örvar með krossi – ótengt)
11. Tákn fyrir rúm með stöðum rúms
12. Stöðuvísir fyrir SafetyMonitor (öryggiseftirlitskerfi) (KVEIKT/SLÖKKT/HLÉ)

1

2

3

1. Staða hliðargrindar (appelsínugul - hliðargrind niðri)
2. Halli bakstoðar (appelsínugul - halli bakstoðar er minni en 30°)
3. Hæð rúms (appelsínugult - rúm er ekki í lægstu stöðu)
4. Hemlastaða (appelsínugul - ólæst hjól)

4
Mynd Tákn fyrir rúm með stöðum
rúms (appelsínugult - tilkynningar/
óöruggar stöður)
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17 Þrif/sótthreinsun
VIÐVÖRUN!
Hætta á meiðslum vegna hreyfingar rúms fyrir slysni!
► Ávallt skal slökkva á aðgerðarhnöppum þegar þrifið er á milli undirvagns og stoðgrindar dýnunnar.
VARÚÐ!
Efnislegar skemmdir vegna rangra þrifa/sótthreinsunar!
► Setjið ekki í þvottavél.
► Notið ekki háþrýsti- eða gufuhreinsitæki.
► Fylgið leiðbeiningunum og kynnið ykkur ráðlagða skammta frá framleiðanda.
► Gætið þess að einungis til þess bærir sérfræðingar velji og noti sótthreinsiefni.
► Athugið hvort þau hreinsiefni og sótthreinsiefni sem eru notuð séu samhæf við efni vörunnar! Frekari
upplýsingar má finna í eftirfarandi töflu.
ÍHLUTIR RÚMS SEM MÁ ÞRÍFA
Þrífið ekki aðra hluti en þá sem eru tilgreindir í
þessum dálki!

EFNI (YFIRBORÐSFLETIR TILGREINDRA ÍHLUTA RÚMS)
Hæfur notandi ber ábyrgð á að athuga hvort þau hreinsiefni og
sótthreinsiefni sem eru notuð séu samhæf við tilgreind efni!

Höfðagafl og fótagafl

Pólýprópýlen (PP)

Efri og neðri hliðargrindur

Pólýprópýlen (PP)

Hlífar fyrir stoðgrind dýnu (bakstoð)

Pólýprópýlen (PP)

Hlífar fyrir stoðgrind dýnu (stuðningur undir lærum,
stuðningur undir kálfum)

Pólýprópýlen (PP)

Sætishluti

Lakkað stál

Hjól

Pólýúretan (PUR) + pólýprópýlen (PP)

Stjórnstangir fyrir hjól

Pólýamíð (PA6) + lakkað stál

Stoðgrind dýnunnar

Lakkað stál

Súlur

Oxað álblendi

Hlíf á undirvagni

Akrýlnítrílbútadíenstýren (ABS)

Hornhlífar

Pólýprópýlen (PP)

Högghlífar á hornum

Pólýprópýlen (PP)

Lyklaborð (stjórnborð umönnunaraðila, fjarstýring,
stjórnbúnaður innbyggður í hliðargrindur)

Pólýetýlentereþalat (PET)

Stjórnstangir fyrir endurlífgunarstillingu

Lakkað stál

Merkimiðar

Pólýetýlentereþalat (PET)

Grind aukabúnaðar

Pólýoxýmetýlen (POM) + lakkað stál

Rafhreyfar

Pólýamíð (PA6) + ál (Al)

Skreytingar (höfðagafl, fótagafl, efri hliðargrindur, neðri
hliðargrindur)

Akrýlnítrílbútadíenstýren (ABS)

Mobi-Lift®-handföng

Pólýamíð (PA66) + lakkað stál

Fótrofar

Akrýlnítrílbútadíenstýren (ABS) + gúmmí + lakkað stál

útgáfa með hólfi fyrir röntgenfilmu: Efni
sem límt hefur verið saman undir miklum
þrýstingi (HPL)

Fyrir örugga og milda hreinsun:
►
Ekki má nota sterkar sýrur eða basa (ákjósanlegt pH-bil er 6-8).
►
Notið eingöngu hreinsiefni sem henta til þrifa á lækningatækjum.
►
Notið ekki slípandi efni, stálull, eða önnur efni og hreinsiefni sem gætu valdið skemmdum á loftdýnukerfinu.
►
Aldrei má nota ætandi eða mjög ertandi hreinsiefni.
►
Aldrei má nota hreinsiefni sem skilja eftir sig kalsíumkarbónat.
►
Aldrei má nota hreinsiefni sem innihalda leysiefni sem gætu haft áhrif á byggingu og þéttleika plastefnanna (bensen, tólúen, aseton o.s.frv.).
►
Þrífið rafmagnsíhluti varlega og leyfið þeim að þorna alveg.
►
Ekki dýfa stjórneiningunni í vatn eða gufuhreinsa hana.
►
Fylgið gildandi reglugerðum um sýkingavarnir.
►
Gætið þess að allt hreinsiefni sé samþykkt til notkunar af:
■
stofnuninni þar sem skiptikerfi dýnunnar verður notað.
■
af umhverfisstofnun þess lands þar sem skiptikerfi dýnunnar er notað.
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17.1 Þrif (Eleganza 5)
Undirbúið fyrir þrif með eftirfarandi hætti:
►
Setjið stoðgrind dýnunnar í hæstu stöðu.
►
Stillið stuðning undir baki og stuðning undir lærum þannig að bakhliðar þeirra séu aðgengilegar.
►
Notið stjórnborð umönnunaraðila til að gera hnappa stjórnbúnaðarins óvirka.
►
Notið stjórnborð umönnunaraðila til að gera fótrofa óvirka.
►
Takið rúmið úr sambandi við rafmagn.
►
Færið rúmið þangað sem á að þrífa það.
►
Læsið hemlunum á rúminu.

17.1.1 Dagleg þrif
Hreinsið eftirfarandi rúmhluta:
■
Allur stjórnbúnaður til að stilla rúmið
■
Öll handföng
■
Losunarhandfang endurlífgunar
■
Höfðagafl og fótagafl
■
Hliðargrindur (í efstu stöðu)
■
Þeir yfirborðsfletir dýnu sem gott aðgengi er að
■
Mobi-Lift®
■
Grindur aukabúnaðar

17.1.2 Þrif milli sjúklinga
Hreinsið eftirfarandi rúmhluta:
■
Allur stjórnbúnaður til að stilla rúmið
■
Öll handföng
■
Losunarhandfang endurlífgunar
■
Höfðagafl og fótagafl
■
Hliðargrindur (í efstu stöðu)
■
Þeir yfirborðsfletir dýnu sem gott aðgengi er að
■
Mobi-Lift®
■
Grindur aukabúnaðar
■
Allar plasthlífar fyrir stoðgrind dýnu
■
Plasthlífar á undirvagni
■
Útdraganlegar súlur
■
Allar hliðar dýnu
■
Þeir málmíhlutir stoðgrindar dýnunnar sem gott aðgengi er að
■
Kapalstokkar
■
Slífarfesting lyftistangar
■
Slífarfesting fyrir innrennslisstöng
■
Högghlífar
■
Hjól
■
Hemlar

17.1.3 Ítarleg hreinsun og sótthreinsun
Hreinsið eftirfarandi rúmhluta:
■
Allur stjórnbúnaður til að stilla rúmið
■
Öll handföng
■
Losunarhandfang endurlífgunar
■
Höfðagafl og fótagafl
■
Hliðargrindur (í efstu stöðu)
■
Þeir yfirborðsfletir dýnu sem gott aðgengi er að
■
Mobi-Lift®
■
Grindur aukabúnaðar
■
Allar plasthlífar fyrir stoðgrind dýnu
■
Plasthlífar á undirvagni
■
Útdraganlegar súlur
■
Dýna á öllum hliðum
■
Þeir málmíhlutir stoðgrindar dýnunnar sem gott aðgengi er að
■
Kapalstokkar
■
Slífarfesting lyftistangar
■
Slífarfesting fyrir innrennslisstöng
■
Högghlífar
■
Hjól
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■
■

Hemlar
Íhlutir að innanverðu (aðgengi fæst með því að fjarlægja hlífarnar á stoðgrind dýnunnar)

18 Úrræðaleit
HÆTTA!
Lífshætta vegna raflosts!
► Kallið til hæft starfsfólk til að lagfæra rafmagnsmótorinn, aflhólfið eða annan rafbúnað ef bilun verður.
► Ekki opna hlífarnar á rafmótornum eða aflhólfinu.

Villa/vandamál
Stillingar rúms með stöðuhnöppum
virka
ekki

Stilling til að breyta hæð/halla á
gallaðri stoðgrind dýnu

Orsök

Lausn

Ekki var ýtt á virkjunarhnappinn

Ýtið á virkjunarhnappinn.

Aðgerð gerð óvirk á stjórnborði umönnunaraðila

Virkið aðgerðina sem var gerð óvirk.

Ekkert afl í rafhreyfum
Gallaðir rafhreyfar
Gallaður rafgeymir

Athugið rafmagnstenginguna.
Hafið samband við þjónustudeild
framleiðanda.

Rafmagnskló hefur ekki verið sett í samband
með réttum hætti.

Setjið rafmagnskló í samband með
réttum hætti.

Bilun í aflgjafa

Hafið samband við þjónustudeild
framleiðanda.

Bilun í stjórnbúnaði

Hafið samband við þjónustudeild
framleiðanda.

Hindrun á hlíf undirvagns

Fjarlægið fyrirstöðuna.

Aðgerð gerð óvirk á stjórnborði umönnunaraðila

Virkið aðgerðina sem var gerð óvirk.

Ekkert afl í rafhreyfum
Gallaðir rafhreyfar
Gallaður rafgeymir

Athugið rafmagnstenginguna.
Hafið samband við þjónustudeild
framleiðanda.

Rafmagnskló hefur ekki verið sett í samband
með réttum hætti.

Setjið rafmagnskló í samband með
réttum hætti.

Bilun í aflgjafa.

Hafið samband við þjónustudeild
framleiðanda.

Bilun í stjórnbúnaði.

Hafið samband við þjónustudeild
framleiðanda.

Ekki er hægt að lækka bakstoð úr
uppréttri stöðu

Hindrun undir bakstoðinni eða í drifbúnaði.

Fjarlægið hindrunina

Bilun í losunarhandfangi endurlífgunar

Hafið samband við þjónustudeild
framleiðanda.

Ekki er hægt að stilla hliðargrindur

Hindrun í losunarbúnaði hliðargrindar

Fjarlægið fyrirstöðuna.

Bilun í losunarbúnaði hliðargrindar.

Hafið samband við þjónustudeild
framleiðanda.

Hindrun í vegi hemla

Fjarlægið fyrirstöðuna.

Hemlabúnaður er bilaður

Hafið samband við þjónustudeild
framleiðanda

Hemlabilun
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19 Viðhald
VIÐVÖRUN!
Hætta á meiðslum þegar unnið er við rúmið!
► Gætið þess að taka rúmið úr sambandi við rafmagn áður en það er sett upp, tekið í notkun, við viðhaldsvinnu og
þegar það er tekið úr notkun.
► Gætið þess að hjólin séu læst áður en uppsetning fer fram, þegar rúmið er tekið í notkun, við viðhaldsvinnu og
þegar rúmið er tekið úr notkun.
VIÐVÖRUN!
Hætta á meiðslum vegna bilunar í rúmi!
► Lagfæra verður skemmt rúm umsvifalaust.
► Ekki skal nota rúmið ef ekki er hægt að lagfæra bilunina.
VARÚÐ!
Efnislegar skemmdir af völdum rangs viðhalds!
► Gætið þess að viðhald sé einungis í höndum þjónustudeildar framleiðanda eða framkvæmt af viðurkenndum
þjónustuaðila sem vottaður er af framleiðanda.
► Ekki skal nota rúmið ef ekki er hægt að laga bilunina.
LINET ® mælir með því að hengja viðgerðaspjald við rúmið.

19.1 Reglulegt viðhald
►
Kannið reglulega slit á hreyfanlegum íhlutum.
►
Framkvæmið reglulega sjónræna athugun á vörunni (ásamt afhendingarseðli ef þörf krefur).
►
Biðjið þjónustudeild framleiðanda um upprunalega íhluti ef tiltekna íhluti vörunnar vantar.
►
Biðjið þjónustudeild framleiðanda um upprunalega íhluti í stað skemmdra íhluta.
►
Gangið úr skugga um að rafgeymirinn starfi rétt. Takið rúmið úr sambandi við rafmagn til að lesa úr merkjum gaumljóss
rafgeymis samkvæmt notkunarleiðbeiningum.
►
Látið skipta um rafgeyminn ef svo er ekki.
►
Athugið reglulega hvort allur aukabúnaður starfi rétt.
►
Skiptið umsvifalaust um skemmdan aukabúnað.

19.2 Varahlutir
Merkingu með raðnúmeri er að finna á stoðgrind dýnunnar. Á merkingunni er að finna upplýsingar fyrir kröfur og pantanir á varahlutum.
Upplýsingar um varahluti eru fáanlegar hjá:
■
Þjónustudeild framleiðanda
■
Söludeild

19.3 Tæknilegar öryggisprófanir
VIÐVÖRUN!
Hætta á meiðslum ef tæknilegar öryggisprófanir eru ekki rétt framkvæmdar!
► Gætið þess að tæknilegar öryggisprófanir séu í höndum þjónustudeildar framleiðanda eða framkvæmdar af viðurkenndum þjónustuaðila sem vottaður er af framleiðanda.
► Gætið þess að tæknilegar öryggisprófanir séu skráðar í þjónustu- og viðhaldsbók.
Öryggisprófun á sjúkrarúminu ætti að fara fram með a.m.k. 12 mánaða millibili.
Greint er frá reglum um framkvæmd öryggisprófunar í EN 62353:2014.
ATHUGIÐ
Framleiðandi útvegar þjónustuaðilum fylgiskjöl samkvæmt beiðni (t.d. rafrásarteikningar, lista yfir íhluti, lýsingar,
kvörðunarleiðbeiningar o.s.frv.) til viðgerða á lækningabúnaði sem framleiðandinn telur að þjónustuaðili sé fær um að lagfæra.
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20 Förgun
20.1 Umhverfisvernd
Fyrirtækið LINET® gerir sér grein fyrir mikilvægi umhverfisverndar fyrir komandi kynslóðir. Innan þessa fyrirtækis er umhverfisstjórnunarkerfinu framfylgt í samræmi við alþjóðlega staðalinn ISO 14001. Fyrirtæki með tilskildar heimildir framkvæmir sjálfstæða,
árlega úttekt til að tryggja að skilyrði þessa staðals séu uppfyllt. Samkvæmt tilskipun nr. 2002/96/EB (tilskipun WEEE - Raf- og
rafeindabúnaðarúrgangur) er fyrirtækið LINET, s. r. o. skráð sem framleiðandi raf- og rafeindabúnaðar (Seznam výrobců elektrozařízení) hjá umhverfisráðuneyti Tékklands (Ministerstvo životního prostředí).
Efni sem notuð eru í þessari vöru eru ekki hættuleg umhverfinu. Vörur frá LINET® uppfylla kröfur gildandi löggjafar og Evrópulöggjafar hvað varðar takmarkanir hættulegra efna (RoHS) og REACH, og innihalda því ekki óleyfileg efni í miklu magni.
Engir viðarhlutir eru gerðir úr hitabeltisvið (svo sem mahóní, rósavið, íbenholti, tekk o.s.frv.) eða úr timbri frá Amazon-svæðinu eða
slíkum regnskógum. Hljóðstig vöru (hljóðþrýstistig) uppfyllir kröfur um vernd gegn óæskilegum áhrifum vegna hávaða eða titrings á
vörðum svæðum innanhúss (samkvæmt IEC staðal 60601-2-52). Umbúðaefni er í samræmi við ákvæði laga um umbúðir (Zákon o
obalech).
Hafið samband við sölufulltrúa eða þjónustuver framleiðanda eftir uppsetningu búnaðar til að fá upplýsingar um förgun umbúðaefna
og möguleikann á ókeypis endursendingu umbúða með viðurkenndu fyrirtæki (frekari upplýsingar er að finna á www.linet.cz).

20.2 Förgun
Meginmarkmið þessara skylda á grundvelli Evróputilskipunar nr. 2012/19/ESB um raf- og rafeindabúnaðarúrgang (framfylgt í hverju
landi fyrir sig samkvæmt 185/2001 Coll. með áorðnum breytingum. Um úrgang og samkvæmt úrskurði Umhverfisráðuneytisins nr.
352/2005 Coll. með áorðnum breytingum), á að auka endurnotkun, endurnýtingu og nýtingu á raf- og rafeindabúnaði með tilskildum
hætti og þar með forðast framleiðslu á úrgangi og þau mögulegu skaðlegu áhrif sem hættulegu efni í raf- og rafeindabúnaði geta
haft á heilbrigði manna og umhverfið. LINET® raf- og rafeindabúnaður með innbyggðum rafgeymi eða rafhlöðu er hannaður með
þeim hætti að aðeins viðurkenndir tæknimenn frá LINET® geti fjarlægt notaða rafgeyma eða rafhlöður með öruggum hætti. Finna
má upplýsingar um þessa gerð á innbyggðu rafhlöðunni eða rafgeyminum.

20.2.1 Innan Evrópu
Hvernig farga á raf- og rafeindabúnaði:
►
►

Ekki skal farga raf- og rafeindabúnaði með heimilissorpi.
Fargið þessum búnaði á móttökustöðvum eða endurvinnslustöðvum.

Hvernig farga á öðrum búnaði:
►
►

Óheimilt er að farga búnaðinum með heimilissorpi.
Fargið þessum búnaði á móttökustöðvum eða endurvinnslustöðvum.

LINET® er í samstarfi við móttökufyrirtækið REMA System (sjá www.remasystem.cz/sberna-mista/).
Með því að skila raf- og rafeindabúnaði á endurvinnslustöðvar getur þú tekið þátt í endurvinnslu og bjargað upprunalegu hráefni á
meðan þú verð umhverfi þitt fyrir áhrifum óábyrgrar förgunar.

20.2.2 Utan Evrópu
►
►
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Fargið vörunni og íhlutum hennar samkvæmt gildandi lögum og reglum!
Fáið viðurkennt sorphirðufyrirtæki til að farga búnaðinum!
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21 Ábyrgð
LINET ® ber einungis ábyrgð á öryggi og áreiðanleika vöru ef tryggt er að viðkomandi vara fái reglulegt viðhald og að hún sé aðeins notuð í samræmi við öryggisreglur.
Ef upp kemur alvarleg bilun sem ekki er hægt að gera við:
►
Ekki halda áfram að nota rúmið.
Þessi vara er með 24 mánaða ábyrgð frá og með kaupdegi. Ábyrgðin nær yfir alla efnislega galla og framleiðslugalla. Ábyrgðin nær
ekki yfir bilanir sem verða vegna rangrar notkunar og ytri áhrifa. Gert verður við alla galla sem ábyrgðin nær yfir á ábyrgðartímabilinu án endurgjalds. Ef þörf er á þjónustu sem fellur undir ábyrgð ber að framvísa kvittun þar sem fram kemur kaupdagsetning.
Hefðbundnir skilmálar gilda.

22 Staðlar og reglugerðir
Hagnýtar reglur er að finna í samræmisyfirlýsingu.
Framleiðandinn fylgir vottuðu gæðastjórnunarkerfi sem samrýmist eftirfarandi stöðlum:
■
ISO 9001
■
ISO 14001
■
ISO 13485
■
MDSAP (áætlun um staka öryggisúttekt lækningatækja)
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