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1 Symboler
1.1
1.1.1

Varningssymboler
Typer av varningssymboler

Varningssymbolerna skiljer på olika typer av risker med hjälp av följande nyckelord:
❖ Försiktighet anger eventuell skada på egendom.
❖ Varning varnar för kroppsskada.
❖ Fara varnar för eventuell dödlig skada.
1.1.2

Varningssymbolernas struktur

SIGNALORD!
Typ av och källa till risk!
 Åtgärder för att undvika risken.

1.2
1.2.1

Andra symboler
Instruktioner

Instruktionernas struktur:
❖ Utför detta steg.
Resultat, i förekommande fall.
1.2.2
Listor
Punktlistornas struktur:
◼ Lista nivå 1
◼ Lista nivå 2
De numrerade listornas struktur:
a. Lista nivå 1
b. Lista nivå 1
1. Lista nivå 2
2. Lista nivå 2
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1.3

Symboler på förpackningen

ÖMTÅLIGT, HANTERAS VARSAMT

DENNA SIDA UPP

FÖRVARAS TORRT (SKYDDAS FRÅN FUKT)

PAPPERSÅTERVINNING

ANVÄND INTE MANUELL TRUCK HÄR

STAPLAS EJ VID FÖRVARING

1.4

Symboler och märkningar på produkten (Multicare)

VÄRMESKYDD TILL TRANSFORMATOR
ANMÄRKNING: SE MEDFÖLJANDE
DOKUMENTATION.
ENDAST LÄMPLIG FÖR INOMHUSBRUK
SKYDD MOT ELEKTRISKA STÖTAR – INSTRUMENT
AV TYP B

SKYDDSTRANSFORMATOR

CE-MÄRKNING (MULTICARE MED VÅG)
CE-MÄRKNING (MULTICARE UTAN VÅG, SYMBIOSO,
OPTICARE)
UTTAG FÖR ANSLUTNING AV
POTENTIALUTJÄMNINGSLEDARE

SAFE WORKING LOAD

VARNING FÖR KROSS- ELLER KLÄMSKADA
LÄS BRUKSANVISNINGEN.
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DE FLESTA PÅ MARKNADEN FÖREKOMMANDE
MADRASSER KAN ANVÄNDAS.

PLACERA INGA FÖREMÅL PÅ UNDERREDET

MAXVIKT PATIENT

SÄNGENS VIKT

ANVÄNDNING AV EN NY SJUKHUSSÄNG FÖR
VUXNA

ANTIBAKTERIELL YTBEHANDLING

WEEE-SYMBOL (HANTERAS SOM ELEKTRONISKT
AVFALL, FÅR EJ LÄGGAS TILLSAMMANS MED
HUSHÅLLSAVFALL)

ÅTERVINNINGSSYMBOL

FÖRORENA INTE MILJÖN

MEDICINTEKNISK PRODUKT (KOMPATIBEL MED
FÖRORDNINGEN OM MEDICINTEKNISKA
PRODUKTER)

D9U001MC0-0109_11

8

1.5

Serienummeretiketter med UDI
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Fig. Serienummeretiketter med UDI (Multicare med våg)
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Fig. Serienummeretiketter med UDI (Multicare utan våg)
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Leverantőrsadress
Tillverkningstdatum (År, månad, dag)
Identfikationskod (DI) / GTIN (Global Trade Item Number)
Streckkod GS1-128 serienummer
Symboler
Konfigurationsnummer
Elspecifikation
Serienummer
PI (Product Identifier)
2D Bar Code (GS1 DataMatrix) DI+PI=UDI

Fig. Typmärkning (WS17)
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1.6

Akustisk signalering
LJUD

IHÅLLANDE LJUDSIGNAL

BETYDELSE
överhettning
överström i ackumulator
överbelastning i våg (endast version med våg)
överbelastning i manöverdon

PIP + IHÅLLANDE LJUDSIGNAL

Grindsignal (lateral lutning + huvudgrind eller fotgrind nedåt)

UPPREPAT PIP: ljud i 0,6 s, tyst i 2,6 s

STOP-fel (alla STOP-knappar inaktiverade)

MELODI: 3 pip, paus, 2 pip, längre paus, 3 pip, paus,
2 pip

Uppstigningslarm (endast version med våg)

PIP som varar 0,3 s

bekräftelse
stoppad eller låst funktion
lateral lutning 15° uppnådd
övergång från lutande (lateral lutning, Trendelenburg,
Antitrendelenburg) till horisontellt läge

4 GÅNGER UPPREPAT PIP som varar 0,3 s

urkopplat ur strömförsörjningen
positionering drivs av ackumulatorn

PIP som varar 0,5 s

start eller slut på serviceläge
knappfel (lägesinställning blockeras)

PIP som varar 3 s

systemfel

PIP som varar 5 s

SCU frånkopplad (endast om integrerad madrass används)
vågmodul frånkopplad (endast version med våg)

UPPREPAT PIP i 3 minuter: ljud i 1,1 s, tyst i 1,1 s
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1.7

Visuell signalering
LED FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING

BETYDELSE

lyser

ansluten till strömförsörjningen

blinkar: lyser i 0,6 s, släckt i 0,6 s

tangentbordsfel (blinkar inverterat till lås-LED)
fel (första felet)

blinkar: lyser i 0,1 s, släckt i 0,1 s

serviceläge

lyser ej

urkopplad från nätströmmen
fel vid transformatorväxling

BATTERIINDIKATOR

BETYDELSE

lyser

ackumulator frånkopplad eller defekt

blinkar: lyser i 1,6 s, släckt i 0,2 s

ackumulatorn är djupt urladdad

blinkar: lyser i 0,1 s, släckt i 0,1 s

ackumulatorn är urladdad

blinkar: lyser i 0,2 s, släckt i 1,6 s

ackumulatorn laddas

lyser ej

ackumulatorn är laddad

VISUELL
SIGNALERING

blinkar:
lyser i 0,6 s, släckt i 0,6 s

lyser

lyser ej

LÅS-LED
Lårstöd, underbensstöd
och lås-LED för sängförlängning

låst

låsfel

tangentbordsfel

rörelse blockerad

Lås-LED för ryggstöd

låst

låsfel

tangentbordsfel

rörelse blockerad upplåst

Lås-LED för sänghöjd, lateral lutning samt
Trendelenburg-lutning och
Antitrendelenburg-lutning

låst

låsfel

tangentbordsfel

rörelse blockerad

upplåst

Lås-LED för fotreglage

låst

låsfel

tangentbordsfel

rörelse blockerad

upplåst
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1.8

Definitioner

Grundläggande sängkonfiguration

Modellens konfiguration i prislistan (exkl. madrass).

Sängens vikt

Värdet är beroende av produktens konfiguration, tillbehör eller
kundjusteringar.

Underredets frigång

Avståndet mellan golvet och underredets lägsta punkt mellan hjulen,
för hantering av tillbehör under en bromsad säng i standardläget.

Arbetscykel

Motorns arbetscykel: tid under aktivitet/tid under vila.

Ergoframe

Ergoframe är det kinematiska systemet för justering av
madrassplattformen, vilket eliminerar trycket på patientens buk- och
bäckenområde såväl som friktionskrafter på patientens rygg och ben.

Säker arbetsbelastning

Den högsta tillåtna belastningen på sängen (patient och tillbehör)

Grindens höjd

Avståndet mellan grindarnas övre ribbor eller kanter (inte den översta
punkten på grindens reglage) och madrassen.

Sängens standardläge

- Madrassens höjd över golvet är 400 mm.
- Madrassplattformen, inklusive enskilda delar, måste vara i vågrätt
(nivå – 0°) läge.
- Grindarna är alltid låsta i det översta läget.
- Den inbyggda förlängningens grundläggande läge.

1.9

Förkortningar

AC

Växelström

CE

Europeisk överensstämmelse

CPR

Hjärt-lungräddning

dB

Ljudstyrka

DC

Likström

EMC

Elektromagnetisk kompatibilitet

FET

Fälteffekttransistor

HF

Hög frekvens

ICU

Intensivvårdsavdelning

IV

Intravenös

LED

Lysdioder

ME

Elektrisk medicinteknisk utrustning

OFF

Av

ON

På

SCU

Systemstyrenhet

SWL

Säker arbetsbelastning

UDI

Unikt enhets-ID (för medicintekniska enheter)

USB

Universell seriebuss

WEEE

Waste Electrical and Electronic Equipment (Avfall Elektrisk och
Elektronisk Utrustning)
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2 Säkerhet och risker
VARNING!
Multicare-sängen måste lämnas i det lägsta läget när patienten är utan uppsikt, i syfte att minska risken
för personskador på grund av fall!

VARNING!
Grindarna på Multicare måste vara i det översta läget för att minska risken för att patienten glider eller
rullar av madrassen!

VARNING!
Icke kompatibla grindar och madrasser kan skapa en risk för fastklämning!

VARNING!
Olämplig hantering av strömkabeln, t.ex. som skapar kinkar, skärskador eller andra mekaniska skador är
mycket riskfylld!

VARNING!
Var försiktig vid dragning av kablar från annan utrustning i Multicare-sängen för att undvika att de kläms
fast mellan delar av Multicare-sängen!

VARNING!
Multicare-får ej användas med anordningar för sänglyft!

VARNING!
Sängen är avsedd för vuxna.
❖ Följ anvisningarna i kapitlet Korrekt användning.

VARNING!
Icke-kompatibla madrasser kan skapa risker.

VARNING!
I syfte att undvika risken för elchock får denna utrustning endast anslutas
till ett jordat eluttag.

VARNING!
Modifiering av denna utrustning är ej tillåten.

VARNING!
Denna utrustning får ej modifieras utan godkännande från tillverkaren.
D9U001MC0-0109_11
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VARNING!
Om denna utrustning modifieras måste inspektion och tester utföras för att säkerställa säker användning
av utrustningen.

VARNING!
Ett extra FLERVÄGSUTTAG eller en förlängningssladd får ej anslutas till det MEDICINSKA ELEKTRISKA
SYSTEMET.

VARNING!
Under specifika undersökningar eller behandlingar kan betydande risker för reciprok störning från
medicinsk elektrisk utrustning förekomma.

VARNING!
Alla allvarliga incidenter som har inträffat i samband med enheten ska rapporteras till tillverkaren och
behörig myndighet i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är baserad!

VARNING!
Endast auktoriserad och utbildad personal som använder verktyget får byta säkringar och
strömförsörjningar!

VARNING!
Den här medicintekniska produkten är inte avsedd för syreberikade miljöer!

VARNING!
Den här medicintekniska produkten är inte avsedd att användas med brandfarliga ämnen!

VARNING!
Den här medicintekniska produkten är inte bärbar medicinsk elektrisk utrustning!

VARNING!
Se till att arbetscykeln (2 min PÅ/18 min AV) inte överskrids vid sängpositionering!

VARNING!
Patienten får endast använda valda kontrollelement om sjukhuspersonalen har bedömt att patientens
fysiska och psykiska tillstånd är förenliga med användningen av dessa och endast om
sjukhuspersonalen har utbildat patienten i enlighet med bruksanvisningen!

VARNING!
Sjukhuspersonal får endast använda vägningssystemet (vågar) för vägning av patienter om personalen
har utbildats i enlighet med bruksanvisningen!
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Säkerhetsinstruktioner

2.1
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Följ instruktionerna noggrant.
Använd endast sängen när alla funktioner fungerar.
Om det är nödvändigt, kontrollera sängens funktioner dagligen eller vid personalbyten.
Säkerställ att varje användare har läst och förstått manualen innan de arbetar med sängen.
Använd endast originaldelar.
Säkerställ att endast kvalificerad personal arbetar med sängen.
Säkerställ att patienten (om dennes hälsotillstånd tillåter) har blivit informerad om sängens funktioner och
alla säkerhetsföreskrifter.
Sängen förflyttas lämpligast på hårda underlag.
Byt skadade delar omedelbart och använd endast originaldelar.
Säkerställ att underhåll och installation endast utförs av kvalificerad personal som har certifierats av
leverantören eller tillverkaren.
Vid maximal belastning eller oundvikliga överbelastningar (HLR) sänk sängen till lägsta nivå.
Säkerställ att endast vuxna patienter använder sängen.
Var försiktig vid användning av rörliga delar för att undvika klämrisk.
Vid användning av lyftbåge eller infusionsställ se till att inga delar skadas när sängen flyttas eller justeras.
Lås hjulen när sängen är i bruk.
För att förhindra fall och patientskada rekommenderas att sängen ställs i lägsta läge när vårdpersonal inte
har uppsikt över sängen.
Säkerställ att endast vårdpersonal kan manövrera grindarna om behov föreligger.
Sängen får inte användas i miljöer med explosionsrisk.
Aktivera eller avaktivera funktioner på handkontrollen med hjälp av Supervisorkontrollen, utifrån vad som
passar patientens fysiska och mentala tillstånd. Kontrollera att funktionen har blockerats.
Hantera aldrig nätuttag/kontakter med våta händer.
Koppla bort sängen och/eller madrassen genom att dra ur nätkontakten.
Dra endast i nätkabeln genom att dra i själva kontakten, inte i kabeln.
Placera nätkabeln så att den inte ligger i öglor eller böjd och skydda den från mekaniskt slitage.
Om nätkabeln hanteras på fel sätt finns det risk för elektriska stötar eller skador på sängen och/eller
madrassen.
Säkerställ att den fastställda driftcyklen inte överskrids.
Säkerställ att sängens rörliga delar inte blockeras.
Använd endast tillverkarens originaltillbehör för att förhindra att fel uppstår.
Säkerställ att den fastställda Safe Working Load inte överskrids.
Om patientens tillstånd kan göra att det finns klämrisk, sänk sängen till lägsta nivå när vårdpersonal inte har
uppsikt över sängen.
Vid användande av ALT (automatisk lateral lutning) säkerställ att ingen fallrisk för patienten föreligger eller
att trakeal tuber riskerar att lossna. Vid mer än 15° lutning, ska lateral terapi kuddar användas.
Justera sänghöjden till cirka 20 cm, under maxhöjd vid transport för att undvika eventuella hinder.
Överskrid inte sängförlängningens maxbelastning på 80 kg.
Sängen och dess komponenter får endast ändras efter godkännande från tillverkaren.
Använd endast madrassen enligt föreskrifter och i oskadat skick.
Använd endast madrassen med rätt nätspänning (se Elektriska specifikationer (Symbioso)).
Använd endast madrassen i sitt originalskick och modifiera den inte.
Säkerställ att madrassen endast hanteras av, eller under överseende av, kvalificerad eller utbildad
personal.
Madrassystemet får endast användas med korrekt strömförsörjning (se Elektriska specifikationer
(Symbioso)).
Madrassystemet får endast användas i sitt ursprungliga tillstånd och det får ej modifieras på något sätt.
Se till att madrassystemet endast används av och under tillsyn från utbildade och kvalificerade sköterskor.
Se till att madrassystemet endast underhålls och installeras av kvalificerad personal som har utbildats och
godkänts av tillverkaren.
Den högsta patientvikten får ej överskridas (se Mekaniska specifikationer (OptiCare eller Symbioso)).
Systemstyrenheten (SCU) får ej användas nära antändliga gaser (detta gäller ej syrgasbehållare).
Madrassersättningssystemet får ej användas nära värmeelement eller andra värmekällor.
SCU:n får ej övertäckas när den används.
Service och installation ska endast utföras av kvalificerad och/eller certifierad personal av leverantören eller
tillverkaren.
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖

2.2

Överskrid inte maximal patentviktsgräns (se Mekaniska specifikationer (Symbioso)).
Använd inte utrustningen i närhet av brandfarliga gaser. Detta gäller inte syrgastuber.
Välj en lämplig plats för placering av sängtillbehör och andra föremål för att hindra att knappar och
kontroller aktiveras av misstag. Detta kan leda till att sängens lägen justeras.
Sängen får inte användas om delar har tagits bort (t.ex. sängbottnens delar) om dessa inte är utformade för
att tas bort (t.ex. sängens huvud- och fotgavlar).
Varken tillbehör eller handkontroll får placeras på grindarna i området där den integrerade grindkontrollen
är belägen.
Kontrollera alltid efter en nödsituation att inga sängtillbehör eller madrassen trycker på kontrollerna (i
grindarna, handkontrollen eller supervisorpanelen).
Testa vägningssystemet regelbundet, i enlighet med vederbörande lands metrologiska föreskrifter. All
testning och certifiering ska göras av behörig personal. Sjukvårdsleverantören ansvarar för att
testningsfrekvensen och -förfarandena för vägningssystemet följs.
För att undvika personskada eller klämning, var extra försiktig när du hanterar sängens rörliga delar.
För att undvika oavsiktlig aktivering av sängens rörliga delar under hantering, säkerställ alltid att inte
personer, madrass eller andra föremål av misstag kan komma åt något av sängens styrelement.
Användningsvillkor

FARA!
Risk för skada eller dödsfall på grund av elektrisk chock!
För att försäkra att sängens Klass 1 skydd mot elektrisk chock :
 Säkerställ att elnätet är jordat.
 Utrustningen är endast avsedd för sjukhusbruk eller för sjukhus med godkänd elanslutning.
Multicare och Symbioso är avsedda för användning i rum avsedda för hälso- och sjukvård. Elinstallationer ska därför
överstämma med gällande bestämmelser för elinstallationer.
❖ Under extrema förhållanden bör sängen kopplas bort från strömkällan.
Multicare and Symbioso ska inte användas där det finns:
❖ brandfarliga gaser (undantag syrgas utrustning).

FÖRSIKTIGHET!
Minsta frigång under sängen (i standardutförande med 15 cm hjul) är 4,4 cm!
 Kontrollera körvägen så att inga hinder finns, undvik kollisioner som kan orsaka skador på sängens
underrede.
 Använd inte sänglyft för att lyfta sängen (sänglyftar för patienter får användas, frigång 15 cm).
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3 Avsedd användning
Avsedd användning är sjukhusinläggning av patienten på intensivvårdsavdelningar och akutavdelningar,
vilket omfattar alla följande aspekter:
►
Justering av de specifika positioner som krävs av förebyggande skäl, rutinmässig omvårdnad,
behandlingar, mobilisering, sjukgymnastik, undersökningar, sömn och avslappning. Dessa positioner
specificeras ytterligare och beskrivs i den kliniska utvärderingen av den här enheten tillsammans med
potentiella kliniska resultat och fördelar.
►
Tillhandahållande av en säker miljö för patienten under alla relevanta procedurer. De särskilda kraven på
patientsäkerhet är föremål för den kliniska utvärderingen, däribland utvärdering av risk/nytta-förhållandet.
De relevanta säkerhetsfrågorna ingår i riskhanteringsfilen.
►
Transport av patienten i säng och inomhus ut ur patientrummet.
►
Tillhandahållande av lämpliga arbetsförhållanden för vårdgivarna för utförande av rutinuppgifter och
specifika uppgifter under sjukhusinläggning av patienten.
►
Indikativ mätning av patientens vikt som används som stödfunktion utan direkt diagnostisk effekt. Den
hjälper personalen att bedöma den allmänna patientstatusen samt tillämpa näring och läkemedel (gäller för
versionen av sängar med våg i sängen).

3.1
►
►

3.2
►
►

3.3
►
►

Användarpopulation
Vuxenpatienter (vikt >= 40 kg, längd >= 146 cm, BMI >= 17) på intensivvårdsavdelningar och
akutavdelningar (tillämpningsmiljö 1 och 2 enligt IEC 60601-2-52)
Vårdgivare (sjuksköterskor, läkare, teknisk personal, transportpersonal och städpersonal)

Kontraindikationer
Den medicintekniska produkten är inte avsedd för användning med barnpatienter.
Vissa lägen är inte lämpliga för specifika diagnoser/medicinska tillstånd (till exempel ryggmärgsskador
kontra Fowler-läge, patienter med högre intrakraniellt tryck kontra Trendelenburg). Bedömning av
specialkunnig personal/vårdprövning krävs i alla enskilda fall av kontraindikation.

Operatör
Vårdgivare
Patient (baserat på vårdgivarens bedömning av den enskilda patientens tillstånd kan patienten använda
särskilda enhetsfunktioner)
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4 Leveransomfång och sängvarianter
Leveransomfång

4.1
❖
❖

Vid mottagande: Kontrollera att leveransen är komplett enligt specifikationen på fraktsedeln.
Rapportera omedelbart eventuella defekter eller skador till transportören och leverantören. Gör detta i
skriftlig form eller ange informationen på fraktsedeln.
Ingår vid standardleverans

4.2

◼
◼
◼
◼

Multicare sjukhussäng
Madrass med Dartex överdrag - type B
Pump (SCU System Control Unit) - type B
Användarmanual

s = standard
o = tillval
Extra sängtillbehör:
◼ Sängens underrede
◼ Standardunderrede – fri höjd under benpelaren 44 mm (s)
◼ Högre underreden – fri höjd under benpelaren 69 mm (o)
◼ OptiCare-förberedd säng med SCU
◼ med OptiCare
◼ utan OptiCare
◼ Symbioso
◼ med Symbioso
◼ utan Symbioso
◼ Våg
◼ med våg (med patienturstigningslarm)
◼ utan våg (utan patienturstigningslarm)

◼

Automatisk Lateral Terapi (ALT)
◼ med ALT
◼ utan ALT
◼ Hjul
◼ Tentehjul Integral 150 mm dubbla hjul (s)
◼ Tentehjul Integral 150 mm enkla hjul (o)
◼ infällbart femte hjul (o)
 Kontrollenheter
 Multipanel med LCD-pekskärm i båda grindarna vid huvudändan (s)
 Snabbkontroll i båda grindarna vid huvudändan (s)
 Extra supervisorkontroll (o)
 Handkontroll med adapter för enkel anslutning (plug and play) (o)
 Handkontroll med upplysta knappar och adapter för enkel anslutning (plug and play) (o)
 Fotkontroll för lateral lutning (o)
 Fotkontroll för höjdjustering (o)
 Inbyggda patientkontrollenheter i båda mittgrindarna (s)
 Variant utan integrerade manöverelement för patienten (o)
 Ej upplysta integrerade manöverelement för patienten (o)
 Upplysta integrerade manöverelement för patienten (o)
◼ 1 par Mobi-Lift®-handtag (o)
◼ i-Brake® (o)
◼ Röntgenkassetthållare
◼ Extra adapter för lyftbåge (o)
◼ EMR ready-säng(o)
◼ LAN/Wi-fi modul (o)
◼ Sköterske kontakt (o)
◼ i-Drive Power® (o)
◼ Nurse Call (o)
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5 Ta enheten i bruk
AKTA!
Materiell skada på grund av temperaturskillnad!
 Om det finns en avsevärd temperaturskillnad mellan sängen och det utrymme där den används (efter
transport/förvaring) ska flyttanordningen säng lämnas oansluten under ett dygn så att skillnaden jämnar ut
sig.

VARNING!
Felaktig montering kan leda till skador på sängen!
 Sängen ska vara urkopplad från strömkällan vid montering, demontering och underhåll.
 Hjulen ska vara låsta vid montering, demontering och underhåll .

FÖRSIKTIGHET!
Felaktig montering kan leda till skador på sängen!
 Sängen får endast monteras av servicepersonal eller utbildad sjukhuspersonal.

5.1

Första användningstillfället

Förbered sängen för användning enligt följande:
❖ Anslut sängen till strömkällan.
❖ Ladda batteriet.
❖ Höj och luta sängbottnen till det högsta läget.
❖ Sänk och luta sängbottnen till det lägsta läget.
❖ Kontrollera att hjulen och huvudbromsen fungerar som de ska.
❖ Kontrollera att sängförlängningen fungerar som den ska.
❖ Kontrollera att huvud- och fotgavlarna kan tas bort.
❖ Kontrollera alla funktioner på kontrollenheterna (manöverkontrollen etc.).
❖ Kontrollera att grindarna fungerar som de ska.
❖ Släng allt förpackningsmaterial (se Kassering).

5.2

Transport

Beakta följande för att transporten ska ske så säkert som möjligt:
❖ Se till att inga kablar körs över när sängen flyttas.
❖ Elkabeln ska vara fäst med en krok (vid sängens huvudända).
❖ Kontrollera att hjulen är olåsta innan sängen flyttas vid i- och urlastning (se Bromspedal och sängtransport).
❖ Flytta endast sängen på lämpliga underlag.
Lämpliga underlag:
◼ Kakel/klinkers
◼ Hård linoleum
◼ Gjutna golv
Olämpliga underlag:
◼ Alltför mjuka, otäta eller trasiga golv
◼ Mjuka trägolv
◼ Mjuka och porösa stengolv
◼ Mattklädda golv med underlag
◼ Mjuk linoleum
❖ Vid längre transporter säkerställ att hjulens styrfunktion (huvudstyrenheten) är aktiverad.
❖ Kontrollera att bromsarna är olåsta när sängen flyttas.
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5.3

Installation

Installera sängen enligt följande:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Packa upp sängen.
Kontrollera leveransen (se Leveransomfång och sängvarianter).
Montera utrustning och tillbehör (se Montering).
Om sängen har levererats med demonterade gavlar monterar du huvud- och fotgavlarna (se Montering).
Ställ sängen på ett lämpligt underlag.
Säkerställ att nätkabeln inte stöter emot någonstans eller dras ut när sängen ställs in/justeras. Kontrollera
att kontakten är rätt isatt.
Lämna inte några förlängningssladdar eller grenuttag lösa på golvet.
Se till att alla nödvändiga mekaniska och elektriska skyddsanordningar finns på plats.
Det finns ingen strömbrytare på sängen, dvs. nätkabeln är det enda sättet att koppla bort sängen från
strömkällan.
Se till att nätkabeln alltid är fritt tillgänglig.
Nätkabelns löstagbara kontakt får endast bytas ut och underhållas av behöriga och utbildade
servicetekniker som godkänts av tillverkaren.
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5.4
5.4.1

Aktivering av batteriet
Placering av kontrollsektion

Fig. Placering av kontrollsektion

5.4.2

Borttag av isoleringsfolien

Fig. Isoleringsfolie
För att ta bort isoleringsfolien:
❖ Ta bort isoleringsfolien från kontroll box 1 genom att dra i remmen 2.
❖ Kontrollera att isoleringsfolien är hel och oskadad enligt Fig.
❖ Om isoleringsfolien är trasig, kontakta omedelbart leverantören.
OBS! Vi rekommenderar att man bär handskar vid borttagande av isoleringsfolien.
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5.5

Sänggavlar

Så här tas sänggavlarna bort:
❖
Öppna fästhylsorna.
❖
Dra ut sänggavlarna ur hylsorna.
❖
Stäng fästhylsorna.
Så här monteras sänggavlarna:
❖
Öppna fästhylsorna.
❖
Skjut in sänggavlarna i hylsorna.
❖
Stäng fästhylsorna.

Fig. Lås sänggavlarna

5.6

Potentialutjämning

Sängen är utrustad med en skyddsledare av standardtyp. Ledaren används för potentialutjämning mellan sängen och
eventuella intravaskulära eller intrakardiella enheter som är kopplade till patienten för att skydda honom/ henne
mot elektriska stötar.

Fig. Potentialutjämning
1. Anslutning för potentialutjämnare – honkontakt
2. Anslutning för potentialutjämnare – hankontakt
Använd potentialutjämnaren om:
◼ patienten är ansluten till en intravaskulär eller intrakardiell enhet.
Innan patienten ansluts till en intravaskulär/intrakardiell enhet:
❖ Anslut enhetens jordningskabel till potentialutjämnaruttaget (2) på den säng där patienten ifråga ligger.
❖ Använd en sjukhusanslutning av standardtyp (1).
❖ Kontrollera att anslutningarna passar ihop.
❖ Se till att kontakten inte kan lossna oavsiktligen.
Innan sängen flyttas:
❖ Koppla bort patienten från den intravaskulära eller intrakardiella enheten.
❖ Koppla ur potentialutjämningaranslutningen.

5.7

FAST PROGRAMVARA

Sängen innehåller inbyggd programvara som endast kan uppdateras av en auktoriserad servicetekniker.
Den här inbyggda programvaran skyddas mot obehörig åtkomst genom ett mekaniskt hölje (verktyg krävs för
åtkomst), tätning (komponenter med processor är förseglade), exklusiv kompatibilitet med ett auktoriserat
programvaruverktyg samt kontroll av kompatibiliteten för den nya inbyggda programvaran med sängen.
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6 Produktbeskrivning

Fig. Översikt över Multicare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
OBS!

Löstagbar fotgavel med säkerhetsspärr
Delad grind – mittsektion med inbyggda kontrollpaneler för patienten
Delad grind – huvudsektion
4-delad sängbotten med Ergoframe®
Multipanel med LCD-pekskärm
Snabbkontroll
Borttagbar huvudgavel
HLR-reglage – nedfällning av ryggsektion
Hållare för röntgenkassett
Hållare för mindre tillbehör
Lossningsspak för grind
Tillbehörsskena (båda sidor)
Fotkontroller
Hjul, 150 mm diameter, med pedal
Mobilift® handtag
Avvisarhjul
För en säker och enkel hantering LINET ® rekommenderas att sängen monteras av två personer.
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7 Tekniska specifikationer
7.1

De visade värdenas exakthet

Vikt (inbyggd våg):
◼ 0,5 kg
Lutningsvinkel:
◼ +/-3°
7.2

Mekaniska specifikationer (Multicare)

Mått
Med uppfällda grindar
Förlängning av sängbottnen
Rekommenderad madrasstorlek
Maximal madrasshöjd
Sängens höjd
Grindlängd
Huvudparti
Mittparti
Hjul (diameter)
Maxvinkel på ryggstöd
Maxvinkel på lårbensstöd
Maxvinkel på underbensstöd
Lateral lutning
Trendelenburg
Anti-Trendelenburgläge
Grindhöjd (ovanför sängbottnen)
Vikt (grundutrustning)
Maximal tillåten belastning
Maximal belastning för lyftbåge
Maximal vikt för patienten
Applikationsmiljö 1, 2
Applikationsmiljö 3, 5
Omgivningens förhållanden

Temperatur

Fuktighet

Lufttryck
Omgivningens förhållanden

Temperatur

Fuktighet

Lufttryck

7.2.1

215 cm x 105 cm
0 cm - 22 cm
208 cm x 86 cm
23 cm
44 cm - 82 cm
54 cm
100 cm
15 cm
70°
30°
38°
30°
13°
16°
45 cm
224 kg
250 kg
75 kg
185 kg
215 kg
10°C – 40°C
30% – 75%
795 hPa – 1060 hPa
-20°C — 50°C
20% — 90% (ingen-kondensen)
795 hPa — 1060 hPa

Ergoframe

Ergoframe® är ett kinematiskt system för justering av rygg- och lårbensstödet. Det medför att madrassplattformen
förlängs i bäckenområdet. Ergoframe® minimerar trycket på patientens buk- och bäckenområde och friktionskrafterna
på patientens rygg och ben, vilket ger en betydande minskning av risken för liggsår.
Ergoframe upprätthåller ett stabilt ergonomiskt läge för patientens kropp och ryggrad och begränsar därmed
oönskade patientrörelser uppåt och nedåt i sängen. Förenade rörelser eliminerar patientens förflyttning över
madrassen och upprätthåller därigenom ett enhetligt läge för patientens kropp som inte är bundet till sängdelarnas
läge.
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7.3

Elektriska specifikationer (Multicare)

Ingångsspänning
Maximal in effekt
DIN EN 60529 isolering
Skyddsklass
för
Den elektriska motorns drifttid
Batteri
Säkring

230 V, 50/60 Hz
max. 370 VA
IP X4
Class I
Type B
max. 2 min out of 18 min
Pb ACCU 2 x 12 V / 1,2 Ah / 15A säkring
2x T1.6A L 250 V för version 230 V

NOTE På begäran kan, LINET ® leverera sjukhussängar med elektriska specifikationer som överensstämmer med
lokala standarder (anpassad spänning, olika nätkontakter etc.).
Identifiering av tillämpade delar (typ B):

sängbottnens ram, överdraget och alla rörliga delar

huvud- och fotändan

grindar

Mobilift-handtagen

handkontrollen
7.4

Elektromagnetisk kompatibilitet

Sängen är avsedd att användas på sjukhus, dock med undantag för nära aktiv kirurgisk HF-utrustning och
för det RF-skyddade rummet till ett medicinskt MRT-system, där EM-störningarnas intensitet är hög.
Sängen har inga väsentliga prestanda definierade.

VARNING!
Undvik att använda denna enhet bredvid eller i samband med andra enheter, eftersom det kan leda till
felaktig funktion. Om sådan användning är nödvändig måste denna enhet och övrig utrustning
övervakas för att verifiera korrekt drift.
Förteckning över nödvändiga kablar:
1. Nätströmskabel, max. 6m
2. ACP Supervisor-kontrollpanel, max. 3m
3. Handkontroll, max. 3m

VARNING!
Användning av tillbehör, omvandlare och andra kablar än de som specificeras av tillverkaren av denna
säng kan leda till ökad elektromagnetiska strålning eller minskad elektromagnetisk immunitet i sängen,
vilket i sin tur kan innebära att sängen inte fungerar korrekt.

VARNING!
Mobila RF-kommunikationsenheter (inklusive enheter som antennkablar och externa antenner) får ej
användas på kortare avstånd än 30 cm från någon del av Multicare-sängen, inklusive kablar som
specificeras av tillverkaren. Sådan användning kan leda till försämring av sängens funktioner.

VARNING!
Säkerställ att sängen säkra arbetsbelastning (SWL) inte överskrids, respektera arbetscykeln (INT) och
följ kapitel 23 Underhåll för att upprätthålla grundläggande säkerhet med avseende på elektromagnetiska
störningar under den förväntade livslängden.
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Tillverkarens anvisningar – elektromagnetisk strålning
Strålningstest

Efterlevnad

RF-strålning
CISPR 11

Grupp 1

RF-strålning
CISPR 11

Klass B

Harmonisk utstrålning
IEC 61000-3-2

Klass A

Spänningsfluktuationer/flimmer
IEC 61000-3-3

Uppfyller kraven

Tillverkarens anvisningar – elektromagnetisk känslighet
Efterlevnadsnivå

Immunitetstest
Elektrostatisk urladdning
IEC 61000-4-2

± 8 kV för kontakturladdning
± 15 kV för kontakturladdning

Utstrålad RF
IEC 61000-4-3

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

Närhetsfält från trådlös RFkommunikationsutrustning
IEC 61000-4-3
Snabba transienter/pulsskurar
IEC 61000-4-4

Se tabell 1
± 2 kV för kraftledningar
100 kHz upprepningsfrekvens

Strömsprång
IEC 61000-4-5

± 1 kV linje till linje
± 2 kV linje till jord

Ledningsbunden RF
IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz – 80 MHz)
6 V i ISM-band mellan 0,15 MHz och 80 MHz
80 % AM vid 1 kHz
30 A/m

Magnetfält med kraftfrekvens (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8
Spänningsfall, korta avbrott i inmatningsledningar
IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 cykel
Vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° och 315°
0 % UT; 1 cykel och 70 % UT; 25/30 cykel
Enfas: vid 0°
0 % UT; 250/300 cykel
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Tabell 1 – IMMUNITET mot trådlös RF-kommunikationsutrustning
Testfrekvens
(MHz)

Band (MHz)

Tjänst

385

380–390

TETRA 400

450

430–470

GMRS 460, FRS 460

704–787

LTE-band 13, 17

Pulsmodulation
217 Hz

9

800–960

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

Pulsmodulation
18 Hz

28

1 700–1 990

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

Pulsmodulation
217 Hz

28

2 400–2 570

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

Pulsmodulation
217 Hz

28

5 100–5 800

WLAN 802.11 a/n

Pulsmodulation
217 Hz

9

710
745
780
810
870
930
1 720
1 845
1 970

2 450

5 240
5 500
5 785

Modulation
Pulsmodulation
18 Hz
FM ± 5 kHz
deviation 1 kHz
sinus

Immunitetstestnivå
V/m
27

28

Obs! Inga deviationer appliceras på kraven för IEC 60601-1-2 ed. 4
Obs! Det finns inga kända åtgärder för att upprätthålla grundläggande säkerhet baserat på EMC-fenomen.
Obs! Sängar som är utrustade med kommunikationsmodulen uppfyller standardkraven för IEEE 802.11 b/g/n
(2400,0 MHz – 2483,5 MHz, modulation DSSS (IEEE 802.11 b ), OFDM (IEEE 802.11 g/n) 20MHz bandbredd, EIRP
= 0,34 W)
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8 Batteri
Det batteri som levereras tillsammans med sängen är oladdat. Batteriet fungerar som reservströmkälla vid
strömavbrott eller vid transport av patienten.
För att säkerställa deklarerad livstid för blyinfattade ackumulatorer, se nedan rekomendationer under förvaring:
1)
2)
3)

8.1

För att undvika djupurladdning bör ackumulatorerna regelbundet laddas.
Ackumulatorer bör förvaras tort och svalt, (mellan 10°C to 0°C).
Ackumulatorer bör undanhållas från direkt solljus.

Batteridrift
❖
❖
❖

OBS!

Kontrollera minst en gång i månaden att batterierna fungerar. Följ bruks- och serviceanvisningarna. Byt vid
behov ut batterierna.
Batteriet ska ersättas med ett nytt, av tillverkaren godkänt batteri senast efter fem (5) års användning.
Använd endast batterier som har godkänts av tillverkaren.
Batteriets livstid beror på hur ofta och på vilket sätt det används.

Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador på säng eller batteri som orsakas av:
◼ att du inte följer tillverkarens anvisningar i bruksanvisningen
◼ använder batterier som inte har godkänts av tillverkaren
OBS!

Tillverkaren ger sex månaders garanti för batteriernas funktion.

Ladda batteriet:
❖ Anslut sängen till elnätet.
OBS! Vissa sängjusteringar kan inte göras utan batteri, till exempel justering av höjd då belastningen är över
200 kg.
Lysdioden visar batteriets laddningsstatus:
Gul lysdiod
Lyser inte
Korta blinkningar (korta
upplysta, långa inte upplysta)
(cirka 1,8 sek.)

Batteriets laddningsstatus
Batterikapaciteten är tillräcklig (färdigladdad)
Batteriet laddas. Fortsätt uppladdningen tills lysdioden slocknat. I nödfall kan
batteriet under en kort tid användas som reservströmkälla. Om lysdioden
fortfarande blinkar efter 12 timmars uppladdning eller slutar blinka, men du inte
kan justera sängen, är batteriet defekt eller trasigt. Kontakta tillverkaren.

Långa blinkningar (långa
upplysta, korta inte upplysta)
(cirka 0,2 sek.)

Låg spänning. Det går inte ens under en kort tid att använda batteriet som
reservströmkälla. Batteriet är helt urladdat eller defekt (om den här typen av
signaler fortsätter måste batteriet bytas ut - service behövs)

Fast ljus i flera timmar (cirka
10 timmar) när sängen är
ansluten till elnätet.

Avsaknad av batteri eller fel (batteriets anslutning är felaktig, sladden mellan
strömkällan och batteriet är trasig eller batteriets säkringar är felaktiga).
Kontakta tillverkarens serviceavdelning om du ser denna signal.

8.1.1

Byta batteri

AKTA!
Skada på sängen på grund av att batteriet byts på fel sätt!
 Endast behörig personal får byta batteriet.
 Använd endast batterier som har godkänts av tillverkaren.
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AKTA!
Materiell skada på grund av överhettning!
Urgasning kan ske om batteriet är defekt. I sällsynta fall kan detta leda till att batterihöljet, kontrollpanelens hölje
eller kabeln deformeras.
 Sluta genast använda sängen (se Ta sängen ur bruk).
 Meddela tillverkarens serviceavdelning.

AKTA!
Risk för minskning av batteriets hållbarhet om det används på fel sätt!
 Använd sängen med batteridrift enbart i nödsituationer (t.ex. vid strömavbrott, komplikationer för patienten
vid transport osv.)
 När sängen åter ansluts till elnätet bör batteriet laddas upp till full kapacitet (se tabellen Batteriets
laddningsstatus).
❖
❖

Endast behörig serviceorganisation får byta batteri.
Om du vill få mer detaljerad information om hur man byter batteri, be tillverkaren om serviceanvisningar.

Status ”Batterifel”
Batteriet betraktas som defekt om minst något av följande föreligger:

◼
◼
◼

Batteriet laddas konstant
Låg batterispänning
Låg laddningsström i batteriet

◼
◼

Denna status indikeras genom att batteristatusindikatorn lyser kontinuerligt.
Dessa statusar sammanfattas och skrivs till Blackbox.

Så här återställs statusen:
❖ Tryck på stoppknappen.
Status ”Urladdat batteri”
Batteriet betraktas som urladdat om följande föreligger:
◼ Definierad spänningsminskning på grund av urladdning

◼
◼
◼

Denna status indikeras genom att batteristatusindikatorn blinkar intensivt.
Det elektriska HLR-läget är det enda möjliga läget.
Den här statusen återställs automatiskt när sängen sätts i sovläge.

Så här återställs statusen:
❖ Tryck på stoppknappen.

8.2

Ta sängen ur bruk

Gör följande när sängen ska tas ur bruk:
❖ Koppla bort sängen från strömkällan.
❖ Koppla ur jordningskabeln.
❖ Inaktivera batteriet.
❖ Ta bort alla tillbehör.
För att förhindra skador under förvaring:
❖ Packa ihop eller täck över sängen och tillbehören.
❖ Se till att förvaringsförhållandena är desamma som driftförhållandena.
8.2.1

Inaktivera batteriet

För att förhindra skador på sängen eller utrymmet under förvaring:
❖ Inaktivera batteriet på supervisorkontrollen.
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Så här inaktiverar du batteriet på supervisorkontrollen:
❖ Koppla bort sängen från strömkällan.
❖ Koppla ur jordningskabeln.
❖ Aktivera knappsatsen genom att trycka på aktiveringsknappen GO på supervisorkontrollen.
❖ Tryck på knapparna Lårsektion upp + Lårsektion ner + Chockläge samtidigt och håll dem nedtryckta i tre
sekunder.
Batteriet inaktiveras.

9 Kontroll system (Multicare)
VARNING!
Risk of injury when adjusting the bed!
 Säkerställ att inga klämskador kan uppstå mellan madrass underredet och säng underredet vid justering av
säng.
 Säkerställ att inga lösa föremål ligger under sängbottens ram innan sängen justeras.
 Fäst eller ta bort eventuella föremål på sängen.
Den här sängen har olika kontrollenheter.
Kontrollenheter beroende på modell:
◼ Multiboard med LCD pekskärm, både i huvudändan och på sidogrindarna
◼ Snabb val i både huvudändan och på sidogrindarna
◼ Ordinarie handkontroll
◼ Handkontroll
◼ Handkontroll med adapter med snabbkoppling (Plug and Play)
◼ Handkontroll med upplyst display
◼ Fot kontroll för lateral lutning
◼ Fot kontroll för höjdjustering
◼ Patienthandkontroll integrerad i båda mittsektionerna på sidogrindarna
Inaktivering av individuella funktioner på Mulitboard styr alla övriga kontrollenheter.
Om sängen inte svarar på inaktivering via Multiboard:
Kontrollera att funktionen inte är inaktiverad på Supervisorpanelen.
9.1

Multiboard med LCD-pekskärm i båda huvudsektionerna

Multiboard är den viktigaste kontrollenheten. Den sitter på utsidan av båda grindarna vid huvudändan.
❖ Multiboard får endast användas av vårdpersonal utbildad för intensivvård.

D9U001MC0-0109_11

30

3

4

5

2

6

1

Fig. Multiboard

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

12

11

10

9

8

7

Justeringsknappar för underbensstödet
Justeringsknapp för lårbensstödet
Justeringsknapp för ryggstödet
LCD-pekskärm
Knappar för förlängning av madrassplattformen
Knappar för längsgående lutningsjustering
LED för batteriladdningsstatus
LED för nätanslutning
Knapp för läge som stol för hjärtpatienter
Knapp för HLR-läge (återupplivning)
Central stoppknapp
Startknapp

9.1.1
Central stoppknapp
Den centrala stoppknappen avbryter omedelbart alla sängrörelser vid en felaktig sängjustering eller ett elektriskt fel.
När den centrala stoppknappen trycks ned avbryts alla sängrörelser omedelbart.
9.1.2
Aktiveringsknappen GO
Aktiveringsknappen GO aktiverar knappsatsen eller pekskärmen på alla kontrollenheter.
Aktiveringsknappen GO finns på flera olika kontrollenheter. Knappens funktion är identisk på alla kontrollenheter.
När aktiveringsknappen GO har tryckts ned är knappsatsen eller pekskärmen aktiv i 3 minuter.
Under denna tid kan du:
◼ justera sängbottnens delar genom att trycka på motsvarande funktionsknappar
◼ blockera enskilda funktioner med låsknapparna.
Varje gång du trycker på en funktionsknapp aktiveras knappsatsen i ytterligare 3 minuter.
9.1.3
Funktionsknappar
Med funktionsknapparna 1, 2, 3, 5 och 6 justeras ryggsektionens, lårsektionens och vadsektionens position samt
sängbottnens lutning och längd. Knapparna 9 och 10 styr HLR- och hjärtstolsfunktionerna.
OBS! Om du trycker på två funktionsknappar samtidigt betraktar kontrollen detta som ett fel och alla sängrörelser
avbryts omedelbart.
Så här ställer du in sängens position/läge:
❖ Aktivera knappsatsen genom att trycka på aktiveringsknappen GO.
❖ Tryck på och håll ned funktionsknappen tills sängen har nått önskat läge.
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9.1.4
Status

Betydelse

tänd LED

anslutet till strömförsörjningen

släckt LED

urkopplat ur strömförsörjningen

blinkande LED

systemfel

9.2
LCD-pekskärm
LCD-pekskärmen är en del av den Multiboard som är integrerad på huvudgrinden. Beroende på aktuell funktion,
visar LCD-pekskärmen olika skärmar. Varje skärm har ett statusfält längst upp och ett menyfält längst ned. I
statusfältet visas datum och tid. På menyfältet kan du välja andra skärmbilder. Gröna ränder ovanför enskilda ikoner
i menyfältet visar den aktuella funktionen för respektive skärm.
9.2.1

Ikoner i menyfältet

Ikon för positioneringsskärmen

Ikon för låsskärmen

Ikon för vågskärmen

Ikon för skärmen för övervakning av uppstigning

Ikon för transportlägesskärmen

Ikon för skärmen för automatisk lateral behandling
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Ikon för madrasskärmen (Symbioso- eller OptiCare-integrerade madrasser)

Ikon för hjälpskärm (skärm med användaranvisningar)
Hjälpskärmen visar instruktioner angående ett skärmval som angetts innan hjälpskärmsikonen
har tryckts in.
Om inställningsskärmen valdes innan hjälpskärmen visas en introduktion av hjälpskärmen.
Använd pilarna för att flytta mellan sidorna på hjälpskärmen.

Ikon för inställningsskärmen

9.2.2
Visningsläge: Position
I positionsläget kan du ställa in olika speciallägen på sängen samt se sängens lutningsvinkel. Sängen kontinuerliga
lägesinställning justeras med stativ.
1

5

2 3

6

1.
7

8

9

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

11

Ikon för historik över
ryggstödsjustering
Ikon för mobiliseringsläge
Meddelande om att
serviceperioden upphört
Ikon för lateral lutning
Ikon för Trendelenburg-läge
Datum
Indikator för ryggstödets vinkel
Ikoner för automatisk kontur
Indikator för längsgående
lutningsvinkel
Ikon för inställningsskärmen
Indikator för lateral lutningsvinkel

10

Fig. Visningsläge: Position
Ställa in position:
❖ Aktivera pekskärmen genom att trycka på aktiveringsknappen GO.
❖ Tryck på och håll ned den aktuella knappen tills önskat läge har uppnåtts.
Indikatorerna anger lutningsvinkeln respektive ryggsektionsvinkeln.

D9U001MC0-0109_11

33

VARNING!
Risk för skada eller att patienten faller ur sängen vid lateral lutning!
 Kontrollera att grindarna på den aktuella sidan är uppfällda.
 Kontrollera att patienten inte kan falla ur sängen.
OBS!

Lateral lutning är endast möjlig om grinden på den aktuella sidan är uppfälld.

Möjliga positioner:
◼ Lateral lutning
◼ Används för att optimera lungfunktionen.
◼ Motverkar trycksår.
◼ Sängbottnen lutas åt vänster eller höger.
Samtidig tillbakagång av rygg- och bendel
◼ Rygg- och lårsektionerna höjs eller sänks.
◼ Mobiliseringsläge
◼ Gör det lättare för patienten att komma ur sängen.
◼ Ryggsektionen upprätt
◼ Sängbottnen i lägsta läget
◼ Chockläge
◼ Patienten placeras i chockläge
◼ Ryggsektion i 30° lutning
◼ Ger bästa möjliga andningsförutsättningar för patienten.
Obs! Under kontinuerlig lägesinställning stoppas ryggstödet automatiskt i 30 och 45 graders vinkel. Tryck en gång
till på den motsvarande knappen för att fortsätta lägesinställning.
Meddelande om att tidsfristen för service löpt ut:
De blinkande symbolerna ”Timmar och åtdragningsnyckel“ i övre vänstra hörnet betyder att tidsfristen för
säkerhetsbesiktning har löpt ut. Kontakta service och planera nästa säkerhetskontroll.
En graf över historiken för positioneringen av ryggdelen anger:
◼ datum
◼ tid tillbringad i positionen åtminstone 30° under de senaste 24 timmarna
◼ tid tillbringad i positionen åtminstone 45° under de senaste 24 timmarna
9.2.3
Låsskärm
Lås möjliggör låsning av alla eller enskilda positioneringsfunktioner.
1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.

5
Fig. Låsskärmen

Låsikon för lårbensstödet
Låsikon för höjd och vinkel
Låsikon för ryggstödet
Låsikon för fotpedalen
Ikon för centralt lås

4

Blockering av enskilda funktioner:
❖ Aktivera pekskärmen genom att trycka på aktiveringsknappen GO.
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❖ Tryck på knappen/symbolerna för den/de funktion(er) som ska låsas.
De valda funktionerna blockeras. Symbolerna för de blockerade funktionerna blir gula.
En ljusgrön linje visas ovanför funktionsblockeringssymbolen på menyraden.
Blockera alla funktioner:
❖ Aktivera pekskärmen genom att trycka på aktiveringsknappen GO.
❖ Tryck på knapp 5.
Alla funktioner blockeras.
9.2.4

Inställningsskärmen

På inställningsskärmen kan du ställa in följande parametrar: Datum, år, tid, språk, viktenhet (lb/kg), ny patient
1

2

3

4

5

6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11

10

9

8

7

Fig. Inställningsskärmen
Ställa in datum, år eller tid:
❖ Tryck på motsvarande ikon (2 eller 3 eller 4 eller 5 eller 6).

8.
9.
10.
11.

Ikon för att dölja viktvärde (PÅ/AV)
Ikoner för att ställa in dag
Ikoner för att ställa in månad
Ikoner för att ställa in år
Ikoner för att ställa in timme
Ikoner för att ställa in minut
Format för datum och tid (24 timmar:
minuter + dag. Månad. År ELLER 24
timmar: minuter + månad. Dag. År ELLER
12 timmar: minuter (med AM eller PM) +
månad. Dag. År)
Språkikon (språk för hjälpskärmen)
Ikon för madrass AV (för utloggning av en
integrerad madrass)
Ikon för ny patient
Ikon för pekskärmens ljudrespons (PÅ/AV)

Ställa in språk för hjälpskärmen:
❖ Tryck på ikonen 8 upprepade gånger tills önskat språk visas.
Ny patient:
Det rekommenderas att använda Ny patient-funktionen vid byte av patienter. Ny patient-funktionen är aktiverad när
sängen är laddad med minst 35 kg.
Knappen utför följande funktioner:
◼ Tarering av våg (endast om vågen är stabiliserad)
◼ Tar bort våghistorik
◼ Tar bort ALT-historik
◼ Tar bort historik över justering av ryggstöd
◼ Ställer in CLP med nivå 2 (endast Symbioso)
◼ Tar bort Pressure Comfort-inställningen (endast OptiCare)
◼ Slår PÅ MCM
◼ Slår PÅ Fowler Boost-funktionen (endast Symbioso)
◼ Stänger AV sovläget (endast Symbioso)
◼ Ställer in MCM med HÖG nivå (endast OptiCare)
Använd funktionen på följande sätt:
❖ Vikta till vikterna har stabiliserats.
❖ Tryck på GO-knappen.
❖ Tryck in och hall nere “Ny patient” tills det gula statusfältet sjunker.
❖ Displayen Våg visas på LCD-skärmen.
Vikt har tarerats, historiken raderats och det går nu bra att placera en ny patient i sängen.
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Byte av madrass:
Vid byte av Symbioso madrassen till en standard madrass är det nödvändigt att logga ur Symbioso.
❖
❖
OBS
9.2.5

Tryck och håll madrass knappen tills ett lodrätt sträck går till 0 och ikonen försvinner.
Ta bort madrassen.
Utloggning av Symbioso medför att den manuella funktionen HLR pop-ut menyn inte fungerar.
Hjälpskärm

På hjälpskärmen visas användaranvisningar.
Hjälpskärmen finns tillgänglig på tjeckiska, engelska, italienska, franska, spanska, svenska, nederländska,
brasiliansk portugisiska, finska, danska och tyska. Använd inställningsskärmen för att ställa in önskat språk.

9.2.6

Pop-Up meddelande
Popup
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Betydelse

Nödvändig åtgärd

Funktionen är låst.

Lås upp funktionen vid behov!

Felaktigt insatt röntgenkassetthållare.

Sätt i röntgenkassetthållaren korrekt!

GO-knappen (START) har inte aktiverats.

Tryck på GO-knappen (START)!

Lateral lutning när grinden är nedfälld.

Höj grinden för att aktivera ytterligare
lateral lutning.

Positionering blockerad för att undvika
kollision mellan säng och golv eller
kollision mellan säng och sängutrustning.

Fortsätt med positioneringen genom att
justera sängen så att det inte finns
någon kollision.

Vågrätt läge nåddes under lutningen.

Tryck på motsvarande knapp för att
fortsätta med lägesinställningen.

Lateral lutning stoppas vid 15° när
patientförflyttningsläget aktiveras.

Endast information.

Maximal lateral lutning justerades med
fotkontroll (15°).

Endast information.
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Lateral lutning begränsas till 15 grader
när ryggstödets vinkel är 30 grader eller
mer.

Sänk ryggstödet för att fortsätta i lateral
lutning.

Säker driftsbelastning har överskridits
(mer än 10 kg över säker
driftsbelastning).

Ta bort lasten!

Maximal lateral lutning är 15 grader
(högre belastning än 150 kg).

Ta bort lasten för att återaktivera lateral
lutning!

Lateral lutning inaktiverad (högre
belastning än 200 kg).

Ta bort lasten för att återaktivera lateral
lutning!

Systemets styrenhet (OptiCare eller
Symbioso) är frånkopplad.

Kontrollera att sängen är ansluten till
nätström och kontakta en
serviceorganisation som har godkänts
av tillverkaren om sängen med
integrerad Symbioso-madrass är
ansluten till nätströmmen och denna
popup kvarstår.

Madrassen kunde inte tömmas på luft.

Använd manuell CPR! (Systemets
styrenhet för den integrerade
madrassen är frånkopplad.)

Allvarligt systemfel.

Kontakta en serviceorganisation som
har godkänts av tillverkaren

Bekräftelse av överskrivning/bekräftelse
av ändringar av inställningar.

Välj bocktecknet (✓) för ”ja” eller
krysset () för ”nej”.

Vågmodul urkopplad och övervakning av
uppstigning avstängd.

Kontakta en serviceorganisation som
har godkänts av tillverkaren

Anti-Trendelenburg-lutning och
Trendelenburg-lutning inaktiverade under
lateral lutning.

Ångra den laterala lutningen för att
fortsätta med Anti-Trendelenburglutning och Trendelenburg-lutning.

ALT kan inte köras från batteriet.

Anslut sängen till nätström.

ALT-fel.

Kontakta en serviceorganisation som
har godkänts av tillverkaren
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9.3

Fel i kolumnenhet.

Kontakta en serviceorganisation som
har godkänts av tillverkaren

Madrassen kunde inte tömmas på luft.

Öppna manuell HLR för att tömma
madrassen! (Automatisk tömning är
inte tillgänglig.)

Extra supervisorkontroll

Den extra supervisorkontrollen är en kontrollenhet som kan införskaffas som tillval. Den extra supervisorkontrollen kan hängas på fotgaveln vid behov. Under användning kan den extra supervisorkontrollen hållas i handen.

Fig. Extra supervisorkontroll
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Knapp och lysdiod för låsning av lårsektion, vadsektion och sängförlängning
Justeringsknapp för lårsektion
Knapp och lysdiod för låsning av ryggsektion
Justeringsknapp för ryggsektion
Knapp och lysdiod för låsning av höjd/lutning
Knappar för höjdinställning
Justeringsknappar för vadsektion
Knappar för förlängning/förkortning av sängbotten
Knapp och lysdiod för låsning av fotkontroll
Knappar för lutning i längdled
Knapp för hjärtstolsläge
Knappar för lateral lutning
Knapp för chockläge
Lysdiod för strömanslutning
Batteriindikator
Knapp för HLR-läge (återupplivning)
Aktiveringsknappen GO

Ställa in sängen:
❖ Aktivera knappsatsen genom att trycka på aktiveringsknappen GO.
❖ Tryck på och håll ned den aktuella knappen tills önskat läge har nåtts.
D9U001MC0-0109_11

38

LED FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING

9.3.1
Status

Betydelse

tänd LED

anslutet till strömförsörjningen

släckt LED

urkopplat ur strömförsörjningen

blinkande LED

systemfel

9.4

Handkontroll

En handkontroll till sängen finns som tillval. Handkontrollens placering beror på patientens tillstånd. Handkontrollen
kan fås med eller utan upplysta knappar. Belysningen aktiveras under sju sekunder när en knapp trycks in och den
förblir aktiv under tre minuter om startknappen trycks in. Funktionerna på de båda handkontrollerna är identiska.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Justeringsknappar för lårsektion
Lysdiod för låsning av lårsektion/ryggsektion
Justeringsknapp för ryggsektion
Aktiveringsknappen GO
Knapp för Autocontour
Knapp för ficklampsfunktion
Lysdiod för låsning av sängens höjd
Knappar för höjdinställning

Så här tänder du ficklampan:
❖ Tryck på ficklampsknappen 6.
Så här ställer du in sängens position/läge:
❖ Aktivera knappsatsen genom att trycka på
aktiveringsknappen GO.
❖ Tryck på och håll ned funktionsknappen tills sängen har
nått önskat läge.
OBS!

Vårdpersonalen ska avgöra om patienten kan justera/styra sängen själv.

Om patientens tillstånd kräver det kan han/hon hindras att själv styra sängen
genom att:
❖ funktioner blockeras.
Fig. Handkontroll
OBS! Det finns en adapter till handkontrollen. Adaptern möjliggör snabb montering och demontering (t.ex. byte
av en defekt handkontroll eller användning av handkontrollen med en annan säng).

9.5

Patientkontrollpaneler

Patientkontrollpanelerna som är inbyggda i fotgrindarna ger patienten möjlighet att justera lägena för ryggstödet,
lårbensstödet och automatisk kontur.

1

2

3

4

5

2

6

7

Fig. Patientkontrollpaneler i fotgrindarna
1. Justeringsknapp för automatisk kontur (samtidig justering av rygg- och lårbensstöd) – NED
2. GO-knapp (aktivering av kontrollpanelen)
3. Justeringsknappar för automatisk kontur (samtidig justering av rygg- och lårbensstöd) – UPP
D9U001MC0-0109_11

39

4. Justeringsknapp för ryggstödet – UPP
5. Justeringsknapp för ryggstödet – NED
6. Justeringsknapp för lårbensstödet – UPP
7. Justeringsknapp för lårbensstödet – NED
OBS! Tangentbordet kan, om så önskas, lysa upp. Belysningen aktiveras under sju sekunder när en knapp trycks in
och den förblir aktiv under tre minuter om startknappen trycks in.
OBS! Funktionerna på patientkontrollpanelerna i fotgrindarna avaktiveras när fotgrinden är i det nedre läget.

9.6

Fotkontroll för justering av sänghöjd

Fotkontrollen är ett tillval som gör att du kan justera sängens höjd med foten.

1.
2.
3.
4.

Skyddsram mot oönskad aktivering
Fotkontroll för höjning av sängbotten
Fotkontroll för undersökningsläge
Fotkontroll för sänkning av sängbotten

Så här ställer du in sängens position/läge:
❖ Tryck på fotkontrollen 2, 3 eller 4 för att aktivera fotreglaget.
❖ Tryck på och håll ned fotkontrollen tills sängen har nått önskat
läge.
OBS! Man kan aktivera fotreglaget genom att tryck på GO-knappen på
sängens styrelement och man behöver då inte aktivera fotreglaget.

Fig. Fotkontroll för justering av sänghöjd

9.7

Fotkontroll för lateral lutning

Fotkontrollen är ett tillval som gör att du kan justera sängens laterala lutning med foten.
1.
2.
3.
4.

Skyddsram mot oönskad aktivering
Fotkontroll för lutning åt höger
Aktiveringsknappen GO
Fotkontroll för lutning åt vänster

Så här ställer du in sängens position/läge:
❖
Aktivera knappsatsen genom att trycka på aktiveringsknappen
GO.
❖
Tryck på och håll ned fotkontrollen tills sängen har nått önskat
läge.

Fig. Fotkontroll för lateral lutning
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9.8

Snabbkontroller

På snabbkontrollerna i grindarna vid huvudändan kan vårdpersonalen och patienten justera sängens höjd.

1.
2.

Knappar för höjdinställning
Aktiveringsknappen GO

Så här ställer du in sängens position/läge:
❖
Aktivera knappsatsen genom att trycka på aktiveringsknappen GO.
❖
Tryck på och håll ned funktionsknappen tills sängen har nått önskat läge.

Fig. Snabbkontroll
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10 Patient vägning
10.1

1

Vågskärmen (WS17)

2

4

3

5

6

7

1.

Ikon för underskärmen med
historik

2.

Ikon för stabiliserad vågstatus

3.

Display – Current Weight
(Visning av aktuell vikt)

4.

Ikon för att spara viktvärde

5.

Ikon för indikerat värde

6.

ZERO/T-ikon (nollställ eller
tarera vågen)

7.

HOLD-ikon

8.

WEIGHT/CLEAR-ikon

8

Fig. Vågskärmen
10.2

Förberedelser

Installera madrassen och tillbehör för att förbereda sängen innan patienten skrivs in och vågen används.

VAR FÖRSIKTIG!
Felaktig användning av vågen på grund av ofullständiga förberedelser!
 Tarera vågen före varje inläggning av en patient.

10.3

Tarering

Tareringen kan utföras med ett intervall på 5 till 249,5 kg. Tarering används för att ställa in ”0” på skärmen innan
patienten placeras på sängen.
Tarering måste utföras med en obelastad säng, med madrass, lakan, kuddar och nödvändiga tillbehör, men utan
patienten. Vi rekommenderar att madrassplattformen placeras ca 20 cm ovanför det lägsta vågräta läget.
Så här tarerar du vikten:
❖ Se till att ingenting och ingen annan än du själv vidrör sängen.
❖ Tryck på och håll ikonen 6 (Zero/T) tills viktvärdet börjar blinka.
❖ Släpp ikonen 6.
❖ Tryck på ikonen 6 för att bekräfta tareringen. ”0” visas på skärmen.
Placera patienten på sängen.
Så här avbryter du tareringen:
❖ Tryck på ikonen 8 under tareringen.
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10.4

Visning

Fältet 3 visar normalt patientens faktiska vikt.
Intervallet för verifiering av vågen är 0,5 kg.
Tryck på ikonen 5 för att visa värdet med faktiskt skalintervall på 0,1 kg under 5 sekunder. Det visade viktvärdet döljs
automatiskt efter en minut. Denna funktion kan aktiveras eller avaktiveras på inställningsskärmen.

10.5

Hålläge

Hålläget får endast användas när vågen är stabiliserad (ikonen 2 visas på skärmen). Detta gör det möjligt att lägga
till eller ta bort tillbehör utan att viktvärdet ändras.
Så här aktiverar du hålläget:
❖ Vänta tills vågen har stabiliserats. Ikonen 2 tänds när vågen är stabiliserad.
❖ Tryck på ikonen 7.
❖ ”HOLD” (håll) visas på skärmen.
❖ Lägg till eller ta bort nödvändiga tillbehör.
Så här avaktiverar du hålläget:
❖ Vänta tills vågen har stabiliserats när du har lagt till eller tagit bort tillbehör. Ikonen 2 tänds när vågen är
stabiliserad.
❖ Tryck på ikonen 7.
❖ Den ursprungliga vikten visas på skärmen.
Så här avaktiverar du hålläget utan att fixera viktvärdet:
❖ Tryck på ikonen 8.

10.6

Spara patientens vikt

Ikonen 4 gör det möjligt att spara ett visst viktvärde för en patient varje dag. Det sparade värdet visas på
underskärmen med historik.
Så här sparar du patientens vikt:
Första gången på dagen du sparar:
❖ Tryck på ikonen 4.
Andra gången (och alla efterföljande) på dagen du sparar:
❖ Tryck på ikonen 4.
❖ Bekräfta att vikten ska sparas genom att trycka på det gröna bocktecknet.
– eller –
❖ Undvik att spara vikten genom att trycka på det röda krysset.

Fig. Popup (bekräfta eller
avvisa spara)
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10.7

Underskärmen med historik

Så här öppnar du underskärmen med historik:
❖ Tryck på ikonen 1
1. Ikon för viktenhet (kg)
2. Ikon för vågskärmen
3. Diagram med vägningshistorik
Så här går du tillbaka till vågskärmen:
❖ Tryck på ikonen 2.

Fig. Underskärmen med historik
10.8

Överbelastning av sängen

Om sängens belastning är högre än 254,5 kg:
❖ Ikonen ”Hi” (hög) visas på skärmen.
Obs!
Om sängen är överbelastad är det inte möjligt att positionera eller manövrera sängen förrän
överbelastningen har avlägsnats.
Obs!

10.9

Överbelastning har alltid högre prioritet än hålläget och tareringsfunktionen.

Underbelastning av sängen

Om sängen är underbelastad (noll från fabrik – 5 kg):
❖ Ikonen ”Lo” (låg) visas på skärmen.

10.10 Vägning med lutning
Sängen kan vägas medan den lutas. Noggrannheten garanteras av vattenpasset som sitter under gaveln vid
sängens huvudända. Vikten är korrekt om bubblan befinner sig innanför den markerade cirkeln.

10.11 Nollställa vågen
Nollställning är endast möjlig i ett intervall på ±5 kg. Nollställning används för att återställa vikten på skärmen och
ställa in användarens noll, vilket anger vågsystemets maximala viktintervall.
Nollställningen måste utföras med en tom, obelastad säng, utan madrass och tillbehör. Nollställningen görs efter
installation, viktverifiering eller service.
Så här nollställer du vågen:
❖ Ta bort alla tillbehör och madrassen från sängen. Positionera sängen ca 20 cm ovanför det lägsta
läget och madrassens plattform i det vågräta läget. Se till att ingenting och ingen annan än du själv vidrör
sängen.
❖ Tryck på och håll ikonen 6 (Zero/T) tills viktvärdet börjar blinka.
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❖ Tryck på ikonen 6 för att bekräfta nollställningen.
”0” visas på skärmen och en ljudsignal bekräftar nollställningen.
Så här avbryter du nollställningen:
Tryck på ikonen 8 under nollställningen.
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11 ALT (Automatisk Lateral Terapi)
VARNING!
Skaderisk på grund lateral lutning!
 Se till att lutningen av sängen i sidled inte stör funktionen för kanyler, intubationsrör etc.
 Kontrollera att sängen inte går emot något föremål när den lutas.
 Avbryt omedelbart ALT-funktionen om patientens tillstånd försämras, någon av anordningarna på sängen
skadas eller patienten utsätts för någon typ av risk.
Med ALT-funktionen kan sängbottnen lutas på så sätt att patientens lungfunktion optimeras och trycksår förhindras.
ALT-cykelns hastighet minimerar stöteffekten och ger patienten god komfort.
Innan du startar ALT:
❖ Kontrollera att grindarna är uppfällda.
❖ Använd alltid Linets stabiliserande ALT-kuddar så att patienten ligger i mitten av sängen (se Stabiliserande
ALT-kuddar)
❖ Använd alltid Linets respiratorslanghållare för att förhindra intubation (se Hållare för respiratorslang).
❖ Kontrollera att intravenösa slangar, respiratorslangar etc. inte blockeras och fungerar som de ska.
❖ Återställ sängen till utgångsläget.

11.1

Återställa sängen till ursprungsläget

Återställning av sängen till ursprungsläget hjälper till att undvika att rörliga sängdelar slår i varandra.

Fig. Skärmen för ursprungsläget
För att justera sängen till utgångsläget:
❖ Aktivera pekskärmen genom att trycka på GO-knappen.
❖ Håll den enda ikonen på skärmen intryckt tills utgångsläget har nåtts.
När utgångsläget har nåtts stannar sängen automatiskt.
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1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

Ikon för ALT-historik
Ikoner för cykelinställningar – tid
Ikoner för cykelinställningar – vinkel
Cykelräknare
Testikon (aktivering)
Indikator för ryggstödets vinkel (över
30°)

3

4

6

5
Fig. ALT-skärmen – definition och test av cykelvärden
Ange värden för ALT-cykeln:
❖ Aktivera pekskärmen genom att trycka på aktiveringsknappen GO.
❖ Ange tidsvärde genom att trycka på och hålla ned någon av knapparna 2 tills önskat tidsvärde har nåtts.
❖ Ange vinkel genom att trycka på och hålla ned någon av knapparna 1 tills önskad vinkel har nåtts.
OBS!
Tidsvärdena kan ändras i 5-minuterssteg upp till 30 minuter.
Vinkelvärdena kan ändras steglöst upp till 30 grader.

11.2

Testa ALT-cykeln

ALT-testcykeln är obligatorisk och syftar till att förebygga risker som kollisioner mellan rörliga sängdelar,
intubation av patienten eller frånkoppling av andningssystem eller kanyler.
Under testcykeln går sängen igenom varje angiven ALT-vinkel och stannar upp vid varje definierad vinkelnivå.
Genomföra en ALT-testcykel:
❖ Starta testcykeln genom att trycka på knapp 3.
❖ Håll ned knapp 3 tills testcykeln är klar.
En ljudsignal avges.
En startsymbol visas istället för testsymbolen 3.

11.3

ALT-cykel

Efter att testet har utförts ändras testikonen till aktiveringsikonen för att starta ALT-cykeln.
Under en pågående ALT-cykel ändras aktiveringsikonen till stoppikonen för att stoppa den pågående ALTcykeln.
Under den pågående ALT-cykeln visas en nedräkning till nästa ALT-rörelse på vänster sida om stoppikonen.
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För att stoppa cykeln:
❖
Tryck på stoppikonen.
Cykeln stoppas.
ALT-nedräkning:
ALT-funktionen kommer med en automatisk
nedräkning av återstående tid till nästa laterala
sängrörelse. Detta är användbart för planering av
nödvändiga aktiviteter med patienten.

Fig. ALT-skärmen – Stoppikon

Visa ALT-protokoll:
❖ Tryck på REC.

Fig. ALT-protokoll
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12 Övervakning av uppstigning
Multicare-sängen är utrustad med ett övervakningssystem för uppstigning som övervakar patientens närvaro i
sängen och utlöser ett larm när patienten inte är i sängen i det bestämda läget. Använd Multiboard-skärmen för att
styra övervakningen av uppstigning.

Förberedelser

12.1
❖
❖

12.2

Placera patienten på sängen med en lämplig madrass.
Placera patienten mot mitten av sängen för rätt användning av systemet för övervakning av uppstigning i
den inre zonen.

Aktivering

1
1.
2.
3.

Meddelande om ej laddad säng
PÅ-ikon (aktivering)
Ikon för skärmen för övervakning
av uppstigning

2

3
Fig. Skärmen för övervakning av uppstigning (AV)
Om du vill gå till skärmen för övervakning av uppstigning:
❖ Tryck på ikonen för skärmen för övervakning av uppstigning (3).
Så här aktiverar du övervakning av uppstigning:
❖ Tryck på PÅ-ikonen när patienten befinner sig i sängen.
Skärmen för övervakning av uppstigning visas med en sängbild och en patientbild.
Om du trycker på PÅ-ikonen när ingen patient befinner sig i sängen visas ett meddelande om ej laddad säng (1) och
övervakning av uppstigning aktiveras ej. Den lägsta patientviken för övervakning av uppstigning är 35 kg.
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12.3

Styrning av övervakning av uppstigning

9
1

8
2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sängbild
Ikon för inre zon
Ikon för yttre zon
PÅ-ikon (aktivering)
AV-ikon (inaktivering)
Pausikon
Volymikon
Volymnivåer (3 nivåer)
Patientbild

7

Fig. Skärmen för övervakning av uppstigning (PÅ)
12.4

Övervakad zon

Övervakning av uppstigning tillhandahåller övervakning av den inre zonen eller övervakning av den yttre zonen.
Den inre zonen inkluderar madrasstödsplattformen utan marginaler kring sidogrindar samt sänggavlar vid huvud och
fötter.
Den yttre zonen inkluderar madrasstödsplattformen upp till marginalerna.
Övervakning av den inre zonen är inställt som standard.
För att ställa in övervakning av den yttre zonen:
❖ Tryck på ikonen för den yttre zonen (3).
För att ställa in övervakning av den inre zonen:
❖ Tryck på ikonen för den inre zonen (2).

12.5

PAUS

Under pausläge avbryts övervakningen av uppstigning temporärt och då aktiveras inga larm.
„Pause“ stängs automatiskt och „Bed Exit monitoring“ återaktiveras igen när patienten kommer tillbaka till den
aktuella zonen.
Så här pausar du övervakning av uppstigning:
❖ Tryck på pausikonen (6).
Pausikonen blir gul och en nedräkningstimer (15 min) visas på skärmen ovanför pausikonen.
När pausperioden har löpt ut och patienten är i det bestämda läget aktiveras övervakningen av uppstigning igen.
Så här förlänger du pausperioden:
❖ Tryck en gång till på pausikonen (6) för att förlänga nedräkningen med en ny period på 15 minuter.
Så här stänger du av pausperioden:
❖ Tryck på PÅ-ikonen (4).
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12.6

LARM

Ljud larmet sätts igång när patienten lämnar den valda manövrereade zonen eller när “Pause“ stängs av och
patienten inte befinner sig i den aktuella zonen. Under larmet visas texten ”UPPSTIGNINGSLARM” i en röd
rektangel på skärmen för övervakning av uppstigning. En röd rand visas ovanför ikonen för övervakning av
uppstigning under larmet.
Så här stoppar du larmet:
❖ Tryck på AV-ikonen (5).
Övervakningen av uppstigning inaktiveras och texten
”UPPSTIGNING ÄR AV” visas i ett gult fält på skärmen.
Ljudlarmet stängs av.
Så här skjuter du upp larmet:
❖ Tryck på pausikonen (6).
En nedräkningstimer (15 min) visas på skärmen ovanför den gula
Fig. Uppstigningslarmet (varning)
pausikonen. Ljudlarmet stängs av.
Om ljudlarmet för uppstigning är pausat går det inte att återställa
övervakning av uppstigning med PÅ-ikonen (4). Om PÅ-ikonen trycks ned ljuder en lång pipsignal och pausperioden
fortsätter.
1

2

3

12.6.1 Larmvolym
Larmvolymen kan ställas in före och under aktivering av ljudlarmet.
Larmet är som standard inställt med den högsta ljudvolymen.
Det går inte att helt stänga av ljudlarmet med denna volyminställning.
Så här minskar du larmets ljudvolym:
❖ Tryck på volymikonen (7).
Bild med en lägre larmvolymnivå (8) visas på skärmen. Ljudvolymen minskas.
Så här återgår du till högsta ljudvolym för larmet:
❖ Tryck på volymikonen (7) när du har nått den lägsta ljudvolymen.
Bild med de 3 volymnivåerna visas på skärmen.

Fig. Volymikonen med
3 volymnivåer

1.
2.
3.
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12.7

Inaktivering

Så här avaktiverar du övervakning av uppstigning:
❖ Tryck på AV-ikonen (5).
Texten ”UPPSTIGNING ÄR AV” visas i ett gult fält på skärmen.

Felstatus (ej ansluten till elnätet)
Om sängen inte är ansluten till elnätet fungerar inte systemet för övervakning av uppstigning. Om övervakning av
uppstigning är avstängd och sängen inte är ansluten till elnätet dyker en felstatus upp med texten ”UPPSTIGNING
ÄR AV” i en röd rektangel. Vid denna felstatus ljuder en pipsignal i 30 sekunder och sedan ett högre ljudlarm.
För att stänga av ljudlarmet:
❖ Tryck på ikonen till höger om den röda rektangeln som visas under denna felstatus.
Om du vill ta bort denna felstatus:
❖ Anslut sängen till elnätet igen.

Fig. Uppstigning är AV (ej ansluten till elnätet)
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13 Förflyttning av patienter
I det här läget kan patienten flyttas från sängen till en transportvagn eller en annan säng genom att sängen lutas i
sidled med grindarna nedfällda.
Aktivera patientförflyttningsläget:
❖
Tryck på knapp
.
Inaktivera patientförflyttningsläget:
❖
Tryck på knapp
.
Flytta en patient:
❖ Fäll ned grinden.
❖ Placera transportvagnen eller den andra
sängen bredvid sängen.
❖ Skjut in en glidbräda eller något annat
förflyttningshjälpmedel under patienten.
❖ Aktivera patientförflyttningsläget.
❖ Flytta patienten från sängen till
transportvagnen eller den andra sängen.

Fig. Skärmen för patientöverföring

OBS!

Patientförflyttningsläget inaktiveras automatiskt efter 3 min men kan återaktiveras.

14 Fälla ryggsektionen vid HLR
VARNING!
Om ryggsektionen fälls ned för snabbt kan patienten skadas!
 Se till att grindarna är i det lägsta läget.
 Kontrollera att inga kroppsdelar ligger mellan grindarna och ryggsektionen.
 Fäll ned ryggsektionen endast med hjälp av madrasshandtaget.
I en eventuell nödsituation kan sängens ryggsektion fällas ned manuellt och snabbt så att HLR (återupplivning) kan
utföras på patienten.

1.

Låshandtag

Så här ställer du in sängens position/läge:
❖
Dra ut och håll fast låshandtaget 1.
❖
Tryck ner ryggsektionen.

Fig. Fälla ned ryggsektionen
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15 Grindar
VARNING!
Risk för person- eller materiella skador eller för att sängen oavsiktligt rör sig på grund av placeringen av
tillbehör eller handkontroll!
 Varken tillbehör eller handkontroll får placeras på grindarna i området där den integrerade grindkontrollen är
belägen.
Sängen har delade grindar som standard. Grindarna justeras med hjälp av en gasfjäder. Vårdpersonalen är ansvarig
för att grindarna är uppfällda när en patient befinner sig i sängen. Handkontrollens korrekta placering visas på bilden.
Fälla upp grinden:
❖
Dra grinden uppåt tills den låses på plats.
Fälla ned grinden:
❖
Tryck grindens övre del inåt.
❖
Lås upp grinden genom att dra ut
låshandtaget.
❖
Fäll ned grinden långsamt.

Fig. Uppfällning av delad grind
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16 Bromspedal och sängtransport
FÖRSIKTIGHET!
Risk för egendomsskador vid inkorrekt transport och oavsiktliga rörelser!
 Kontrollera att sängen är bortkopplad från strömkällan innan den flyttas.
 Hjulen ska vara låsta vid montering, demontering och underhåll.
 Kontrollera att hjulen är låsta när någon befinner sig i sängen.
 Häng nätkabeln på den avsedda kroken på sängen under transport.
 Vid transport av säng, rekommenderas att det utförs av 2 personer.
Bromspedal
Reglagen sitter på underredets fyra hörn.
Bromspedalens lägen:
1.
Förflyttning framåt
Främre vänster hjul är bromsat. Sängen rör sig rakt
fram. Om sängen har ett femte hjul styr detta
rörelseriktningen.
2.
Fri rörelse
Alla hjul är olåsta.
3.
Bromsad
Alla hjul är bromsade.

Fig. Bromspedalens lägen
Sängtransport:

Flytta sängen:
❖
Ställ in sänghöjden till minst 20 cm under maxhöjden.
❖
Skjut sängen med handtagen i huvud- eller fotändan.

Fig. Sängtransport
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17 Utrustning
17.1

i-Brake® (tillval)

Sängen kan utrustas med en automatisk hjulbroms. Den automatiska hjulbromsen förhindrar att patienten eller
vårdpersonalen skadas på grund av en obromsad säng.
Bromsarna aktiveras automatiskt 60 sekunder efter att sängen har kopplats in och 60 sekunder efter att de har
lossats om sängen inte flyttas.
Bromsarna kan även aktiveras manuellt.

17.2

Infällbart 5:e hjul i-Drive® (tillval)

Sängen kan utrustas med ett femte hjul på sängramens mitt. Det femte hjulet gör det lättare att styra sängen i
långa korridorer och små utrymmen.
Om sängen kopplas in fälls det femte hjulet automatiskt in. På så sätt hindrar det femte hjulet inte åtkomsten till
enheterna under sängramen.
Aktivera det femte hjulet, i-Drive®:
❖ Koppla bort sängen från strömkällan.
❖ Tryck på bromspedalen så att den gröna spaken pekar nedåt.
17.3

Mobi-Lift®
Mobi-Lift® är tillval. Den fungerar som ett stödhandtag för att öka patientens säkerhet
vid uppresning. Mobi-Lift® har inbyggd knapp för höjdjustering. Vilket tillåter patienten
att höja och sänka sängbottnen

Fig. Mobi-Lift® uppresningsstöd.
17.3.1

Använda uppresningsstöden

VARNING!
Skaderisk om patienten halkar eller faller när han/hon reser sig upp!
 Kontrollera att uppresningsstöden är helt inskjutna i hylsorna.
 Kontrollera att inga sängkläder fastnar mellan hylsorna och uppresningsstöden.
Justera uppresningsstöden:
❖ Dra upp stödet mot sängen.
❖ Tryck in stödet i hylsan så långt det går.
Justera sängbottnens höjd:
❖ Tryck på aktiveringsknappen GO på valfri kontrollenhet.
❖ Tryck på höjdjusteringsknappen.
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Tillbehörsskenor

17.4

Belastningskapacitet:
◼
Maxbelastning: 5 kg utan hävstångsverkan
◼
Maxbelastning per krokpar: 10 kg
Tillbehör att hänga på tillbehörsskenan:
◼
Hållare för urinpåse
◼
Hållare för dräneringsflaska
◼
Skenor av rostfritt stål

Fig. Tillbehörsskena

17.5

Nattbelysning

Nattbelysningen hjälper vårdpersonalen och patienten att orientera sig nattetid.
OBS!

Nattbelysningen släcks vid batteridrift.

Lungröntgen

17.6

Fig. Lungröntgen
Sängens ryggsektion består av HPL och är röntgentransparent. Sängen har en hållare för röntgenkassetter med 2 Uprofiler under ryggsektionen. Denna konstruktion gör det möjligt att ta röntgenbilder av patientens lungor utan att
han/hon behöver flyttas.
17.6.1
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Nödvändiga förberedelser
Se till att patienten ligger i mitten av sängen.
Kontrollera att ryggsektionen är i det lägsta läget och att grindarna är uppfällda.
Dra ut röntgenkassetthållaren.
Sätt i en röntgenkassett (format: 43 x 35 cm).
Tryck in röntgenkassetthållaren så att kassettens mittmarkering är precis under sängbottnens kant.
Korrigera hållaren för röntgenkassetten med hjälp av kuggmekanismen så att röntgenkassettens övre
kant ligger precis under patientens axel.
Justera röntgenutrustningens parametrar.

OBS! Detta förfarande är lämpligt för patienter som inte kan flyttas på grund av att deras tillstånd är kritiska (på
Grund av t.ex. inre blödningar).
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17.7

Undersökning med C-båge

Sängens ryggsektion och sits är röntgentransparenta. Sängen har kolumnkonstruktion. Detta möjliggör ingrepp
med C-båge (främst kardiologiska ingrepp som temporär yttre hjärtstimulering) utan att patienten flyttas. Cbågens röntgenrör sitter mellan underredet och sängbottnen.
17.7.1 Nödvändiga förberedelser
❖ Kontrollera att ryggsektionen är i det högsta lägsta läget och att grindarna är uppfällda.
❖ Placera C-bågens övre del (sensorn och indikatorn) ovanför patientens bröstkorg.

18 Tillbehör
VARNING!
Om inkompatibla tillbehör används kan patienten skadas!
 Använd endast originaltillbehör från tillverkaren.
OBS! Tillverkaren ansvarar inte för användning av ej godkända tillbehör.

18.1

Lyftbåge

Säker användning av lyftbåge:
❖ Överskrid aldrig maxbelastningen på 75 kg.
❖ Använd aldrig lyftbågen till rehabiliteringsövningar.
❖ För att sängen inte ska välta får lyftbågen inte skjuta ut från sängen.
❖ Byt ut plasthandtaget vart fjärde år.
Så här monterar du lyftbågen:
❖ För in lyftbågen i avsedd hylsa på lyftbågsfästet vid sängens huvudända.
❖ Kontrollera att sprinten låses fast.
Lyftbågen ska vara utrustad med ett griphandtag i plast med justerbart band.
OBS!

Lyftbågsadaptern är ett tillval. Detta tillbehör måste anges specifikt i beställningen.

OBS! Tillverkningsdatumet anges på griphandtaget. LINET ® rekommenderar att griphandtaget byts ut vart
fjärde år.
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18.2

Infusionsstativ

WARNING!
Risk för skada pga. inkorrekta tillbehör eller pga. inkorrekt användning!
Infusionsstativ får endast användas för avsedd användning. Läs alltid instruktionerna innan användning!
 Fäst bara en infusionspump vid den lägre (bredare) teleskopiska sektionen av ett infusionsstativ ovanför
huvud-/fotändans sänggavel.
 Fäst aldrig en infusionspump vid den övre (tunnare) teleskopiska sektionen på en hållare för infusionspumpar.
 Säkerställ att infusionspumpen inte krockar med några av sängens rörliga delar (särskilt ryggstödet) eller
med patienten. Detta måste kontrolleras efter montering.
 Fäst inte klämmorna till infusionspumpen för hårt. Om de fästs för hårt kan detta skada droppställningen.
 Infusionspump kan endast användas om droppställningen är placerad i tillbehörshållaren i huvudändan på
sängens underrede.
Infusionsstativ kan monteras vid huvud- och fotändan av sängen genom att antingen placeras i dropp/infusionshållarna på sängen eller genom att använda andra tillbehörshållare i huvudändan av sängens underrede.
❖
❖
❖

Använd endast Infusionsstativ med 4 krokar för att hänga droppåsar eller korgar för intravenösa lösningar.
Säkerställ att infusionsstativ krokars individuella arbetsbelastning på max 2 kg inte överskrids.
◼ Kapacitet per krok: 2 kg
Säkerställ att infusionsstativ arbetsbelastning på 20 kg inte överskrids.
◼ Total maximal belastning av dropp-/infusionsställningarna får inte överskrida 20 kg.

Fig. Infusionsstativ
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18.3

Stabiliserande ALT-kuddar

De stabiliserande kuddarna stabiliserar patientens position under ALT för att förhindra intubation av patienten eller
att intravenösa slangar eller annan utrustning kopplas ur.
Stabiliserande kuddset:
◼ 2 sidokuddar för armarna
◼ 2 sidokuddar för benen
◼ 2 huvudkuddar
◼ 1 kudde som placeras mellan benen
❖ Använd alltid Linets stabiliserande ALT-kuddar så att patienten ligger i
mitten av sängen under ALT.

Placering av kuddar:
❖ Se till att patienten ligger i mitten av sängen.
❖ Placera sidokuddarna mellan patienten och grindarna.
❖ Fäst huvudkuddarna på armkuddarna med kardborre.
❖ Lägg den trekantiga kudden mellan patientens ben.
❖ Luta sängbottnen 30° åt vänster och höger för att kontrollera att
patientens position är stabil.
❖ Positionen är stabil om patienten varken ändrar ställning eller lutas.
Fig. Stabiliserande kuddar

18.4

Hållare för respiratorslang

Hållaren förhindrar att respiratorslangen dras ut (intubation).
❖ Använd alltid Linets respiratorslanghållare för att förhindra intubation under ALT.

Fästa respiratorslanghållaren:
❖
Sätt respiratorslanghållaren i hålet på huvudändans högereller vänstersida.
❖
Fäst respiratorslanghållaren med den medföljande
vingskruven.
❖
För intubationsröret genom slanghållarens plastkrona.
❖
Luta sängbottnen 30° åt vänster och höger för att kontrollera
att intubationsröret sitter fast ordentligt.
Fästanordningen är säker om inga delar av respiratorslangen
lossnar.

Fig. Stabiliserande kuddar
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18.5

Monitorhylla

Monitorhyllan är avsedd för förflyttning av skärmar med en vikt på upp till 15 kg.
Montera monitorhyllan:
❖ För in de två vertikala rören för monitorhyllan i hörnhylsorna vid
sängens fotända.
❖ Fäst övervakningsutrustningen med säkerhetsremmar så att
inga skador uppstår under förflyttning.

Fig. Monitorhylla

18.6

Hållare för syrebehållare

VARNING!
Risk för skada med hållare till syrebehållare pga. inkorrekt eller oförsiktig användning!
 Säkerställ att syrebehållaren är korrekt monterad på rätt plats.
 Hållaren till syrebehållaren (med eller utan syrebehållare) måste monteras innan transport för att kunna fixeras
under transport.
 Ta hänsyn till personer eller föremål i närheten när sängen som utrustats med hållare för syrebehållare körs
eller manövreras.
 Säkra syrebehållarna med gummiband så att de inte faller eller flyttas av misstag.
 Placera hållaren till syrebehållaren på sängen enligt instruktionerna i följande text.
 Säkerställ att syrebehållarens ventil inte kan skadas av oaktsam eller felaktig användning eller placering.
Hållarna till syrebehållarna passar för transport av syrebehållare som väger upp till 15 kg och innehåller 5 liter.
Version A
❖
Placera hållaren på den tvärgående profilen bakom huvudändan.
OBS! Det går inte att använda hållare 4MAR2010PC004 om sängen inte har
utrustats med en extra adapter för lyftbåge.

Fig. Hållare för syrgastub A
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Version B
❖ Placera hållaren på fästena i multifunktionsadaptern för tillbehör på sängens underrede.
❖ Säkerställ att syrebehållarens låssprint B är låst i fästet.

Fig. Hållare till syrebehållare
– korrekt placering

Fig. Hållare till syrebehållare B – inkorrekt placering

Version C
❖ Placera hållaren på alla sängramens fyra tillbehörsadaptrar.

Fig. Hållare för syrgastub C

18.7

Protektor

VARNING!
Risk för skador om patienten faller ur sängen!
 Se till att Protektor är säkert installerad.
 Kontrollera alltid att grindarna är ordentligt låsta.

Protektor är en valfri utrustning för sängarna Multicare. Huvudsyftet med Protektor är att minska risken för att
patienten faller ur sängen.
Sängarna är inte standardutrustade med Protektor utan den måste beställas separat. Protektor kan användas med
en förlängd eller icke-förlängd säng.
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Fig. Protektor
1.
2.
3.
4.

Placeringen av Protektor i hylsan för de skyddande hörnhjulen
Protektor isatt i hylsan
Fixeringselement för fästning på sängförlängningens teleskopprofil
Protektor fäst på sängen Multicare (Protektor kan användas på utvidgade.)

Protektorn fästs vid sängen på följande sätt:
❖ Sätt i Protektorns tapp i hylsan vid det skyddande hörnhjulet i sängens bengavel (1).
❖ Se till att fixeringselementet är fäst i teleskopprofilen för sängens förlängning (3).
Protektorn tas ur sängen på följande sätt:
❖ Ta tag i Protektorns övre ända.
❖ Dra ut Protektorn från hylsan.
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19 Användning av OptiCare eller Symbioso
19.1

Förberedelser av sängen före användning

FARA!
Risk för kvävning på grund av lufttät madrass skydd!
 Använd madrassöverdraget rätt.
 Vårdpersonal är ansvarig för patientsäkerheten vid användning av madrassöverdrag.

VARNING!
Risk för skada när patienten läggs i säng!
Innan patienten läggs i säng:
 Säkerställ att madrassen är helt uppblåst och på rätt sätt.
 Säkerställ att madrassen är korrekt säkrad med säkerhetsrem.

FÖRSIKTIGHET!
Material skada beroende av fukt eller smuts!
 Säkerställ att madrassöverdraget är helt torrt efter tvätt och rengöring (se Rengöring/Desinficering).
19.1.1 Förberedelse
❖ Blås upp madrassen (se Inställning).
❖ Lägg ett lakan på madrassen om inget annat är ordinerat av kvalificerad personal.
19.1.2 Placering av patient i säng
❖ Lägg patienten på madrassen.
19.1.3 För optimal liggställning:
❖ Om ytterligare lakan eller filtar använd, säkerställ att det inte hindrar patientens rörelsefrihet i sängen.
❖ Säkerställ att filtar, lakan eller kläder inte orsakar trycksår (p.g.a. veck eller sömmar etc.).
Placera inte extra lakan, filtar etc. mellan madrass och patient.
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20 i-Drive Power (tillval)
i-Drive Power System – Grundläggande beskrivning

20.1

Det är möjligt att utrusta sängen med en elektrisk motor som driver sängen framåt och bakåt. Funktionen hjälper till
vid förflyttning med minimal arbetskraft.
Drivhjulet är placerat i mitten av sängens underrede. Motorn är utrustad med eget batteri och laddare, och är därför
inte beroende av att sängen fungerar. Sängen är utrustad med körhandtag.

Säkerhetsinstruktioner för i-Drive Power

20.2
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

20.3

Följ instruktionerna noggrant.
Säkerställ att sängen endast hanteras av behörig personal.
Säkerställ att sidogrinar är uppfällda vid transport.
Använd aldrig sängen positioneringsknapparna under transport.
Använd aldrig snabbframåtknappen vid nedgång. Snabbframåtknappen rekommenderas för användning vid
uppstigning eftersom det är mer effektivt.
Särskild försiktighet måste beaktas vid backning. Håll alltid avstånd från sängen och använd aldrig höj- och
sänkknapparna vid backning.
Använd inte i-Drive för att transportera sängen upp eller ner om lutningen är mer är 6 grader.
Lämna aldrig sängen med i-Drive aktiverad om inte personal finns tillgänglig.
Använd alltid mekaniska bromssystemet för att bromsa och stabilisera sängen.
Ha ökad uppmärksamhet vid körning sängen med hjälp av i- Drive. Var uppmärksam på människor och
föremål i närheten för att undvika kollision.
Se till att sängen är urkopplad och sängbromsarna släpps innan du använder i- Drive.
Använd nödstoppknappen för omedelbart stopp.
Höj upp hjulet då sängen står parkerad genom att tycka på off knappen.
5:e hjulets broms är till för tillfälliga stopp inte vid längre stopp.
Stäng av i-Drive batteriet vid långvarig förvaring eller transport (se avsnitt 6.1)
Tryck på akut knappen under chassit locket för att dra in det 5:e hjulet om ett systemfel inträffar. Detta gör
det möjligt att flytta sängen till ett säkert område manuellt utan att använda i-Drive.
Höj upp hjulet på underredet för att flytta sängen i sidled.
Var uppmärksam på LED-indikator för batteristatus för planering av ev. förflyttning av säng. Otillräcklig
batterikapacitet kan orsaka oväntade komplikationer och risker.
Anslut alltid sängen till strömkälla efter förflyttning för att ladda batteriet.
Batteriet måste bytas efter 2 år för att säkerställa funktionen.

Specifikationer för användning

Användningsområde:
❖ sängtransport (med eller utan patient)
Oavsiktlig användning:
❖ annan användning än den i användar manual

VARNING!
Risk för skada på grund av oförsiktig körning!
 Kör alltid säkert och försiktigt.
 Undvik ev hinder för att undvika kollision.
 Säkerställ att inga personer finns i vägen.
 Manövrera sängen försiktigt för att förhindra personskador.
OBS
Varje säng kan endast transportera en patient I taget och ska inte användas för andra ändamål. (säkra
tillbehör vid förflyttning.
OBS
För information om andra användningsområden än de som beskrivs i "Specifikationer för användning" ovan
användningsområden, kontakta LINET ®.
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20.4

Instruktion

Fig.i-Drive Power kontroller
Funktionsknappar:
1. Säkerhets senor (rörelse sensor)
2. Huvud kontroll panel
3. Start panel
4. GO knappen
5. Fel indikator
6. Stopp knapp
7. Snabbframåtknappen
8. Framåt knappen
9. Bakåt knappen
10. Batteri status och nivå indikator
11. i-Drive hjul aktiverings knapp
12. i-Drive hjul avstängningsknap
13. Huvudkontroll panel kabel – rätt placerad

FÖRSIKTIGHET!
Skada på i-Drive Power huvudkontroll panelens kabel pga. felaktig placering!
 Säkerställ att huvdpanelens kabel är rätt placerad (13).

FÖRSIKTIGHET!
Materiella skador på grund av felaktig användning!
 Häng inte något på supervisorkontrollen eller dess kabel!
OBS

i-Drive Power kontrollen kan inte kontrollera säng funktionerna. Dessa kontroller handhas via sängpaneler.

OBS

Huvudkontrollpanelen är förstärkt med en trycksensor (1); en hand måste alltid vara i kontakt med panelen för
att fungera. Om handen tas bort stannar funktionen.

OBS

Ned och uppfällning av 5:e hjulet handhas via -Drive kontrollpanel.
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20.4.1

Transport

FÖRSIKTIGHET!
Materiella skador på grund av felaktig transport och oavsiktliga rörelser!
 Före transport, säkerställ att sängen är bortkopplad från strömkälla.
 Säkerställ att hjulen är låsta före montering, demontering och underhåll.
 Säkerställ att hjulen är låsta när sängen är upptagen.
 Fäst nätkabeln på lämplig krok på sängen under transport.
1.

Kontrollera att strömbrytaren på i-Drive Power är aktiverad.

2.
3.

Tryck på ON knappen (11) på aktiveringspanelen. i-Drive hjulen sänks och GO indikatorn (4) blinkar.
Placera en hand på panelen (1) och tryck på knapparna 7 och 8 för att köra framåt, eller 9 för motsatt hall. En
hand måste hållas på panelen för att i-Drive ska fungera. Om handen tas bort stannar funktionen.
i-Drive funktionen stannar och den elektriska bromsen aktiveras vid tryck på den röda (6) vid inbromsning
eller i nödsituation.
i-Drive funktionen stängs av automatiskt och den elektriska bromsen aktiveras om den inte används under 3 minuter.
Detta indikeras med gröna (4) som släcks efter 3 minuter.

4.
5.

OBS

En hand måste placeras på panelen för att i-Drive funktionen ska fungera.

OBS
i-Drive systemet är inte anpassat för stigande eller fallande lutning större än 6°. För stigande lutning
måste personal trycka på sidan om SWL är maximal.
OBS

i-Drive hjulen har en elektromagnetisk broms för akut eller normalt stop av sängen. Vid parkering är det alltid nödvändigt, av
säkerhetsskäl, att använda sängbromsarna (se avsnitt: Hjul kontroll och sängtransport) som bromsar alla fyra
sänghjulen.

OBS

När i-Drive är aktiverat är det inte möjligt att flytta sängen I sidled. Tryck på OFF-knappen för att hissa upp hjulet och
sedan flytta sängen till önskat läge.

20.4.2
1.
-eller2.
-eller3.

För att bromsa
Tryck och håll in stoppknappen (6) för att stanna.
Tryck och håll in backknappen (9) för att bromsa långsamt (Tryck på knappen REV )
Släpp handen från panelen (1) så slutar i-Drive automatiskt att fungera.

OBS

Bromsa alltid sängen med när den inte transporteras. i-Drive funktionen är inte anpassad för att
bromsa sängen under länge perioder.

OBS

Vid lutning, är det möjligt att bromsa med hjälp av bakåt knappen.

20.4.3

i-Drive Av och På

Fig. i-Drive huvudströmbrytare
Aktivering av i-Drive funktionen:
1. Kontrollera att huvudströmbrytaren är påslagen (1).
2. Tryck på ON knappen som är placerad vid aktiveringspanelen. i-Drive hjulet sänkts och en grön lampa
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blinkar.
Avvaktivering av i-Drive funktionen:
1. För att lyfta upp i-Drive hjulet tryck på OFF knappen på aktiveringspanelen.
2. Avvaktivera i-Drive funktionen genom att trycka på huvudströmbrytaren (1).
Nödstopp läge för hjul uppdragning:
1. Tryck på någon GO knapp på sängen.
2. Avaktivera i-Drive funktionen genom att trycka på huvudströmbrytaren (1).
3. Tryck på nödavstängningsknappen (2).
NOTE

Använd nödavstängningsknappen vid batteriurladdning eller drivfel vid förflyttning om inte i-Drive fungerar.

20.4.4 Frigång
i-Drive funktionen är utrustad med frigång som aktiveras efter att man tyck på knapparna för framåt (7 or 8) och bakåt (9)
(tills användaren rör vid aktiveringspanelen).
Frigångsläget avaktiveras och bromsen aktiveras när rörelseriktningen ändras. Denna funktion minskar riskerna vid
transport där underlaget lutar.
20.5

Batteri
Batteriets laddningsstatus:
1.
Om den här indikatorn blinkar är batteriet kritiskt urladdat.
2.
50 %
3.
75 %
4.
100 % - batteriet är laddat.

Fig. Batteri indikator nivåer
Att byta batteriet:
❖ Anslut sängens huvudkabel till elnätet.
❖ i-Drive batteriet laddas (om batteriet är urladdat kan laddningen ta upp till 9 timmar).
OBS

20.6

Batteriets laddningsvärden är för information. Batteriets livsläng minskas om batteriet blir helt urladdat.

Felkoder

Systemet är skyddat mot fel genom att stoppa och bromsa drivsystemet. Felindikatorn visar när fel uppstår och
blinkar, batteriindikatorn visar felstatus. Vissa defekter raderas automatiskt (t ex vid överhettning).
Fel
Indikator 1
Indikator 2
Överbelastad*
Av
Av
Elektrisk överhettad*
Av
Av
Broms fel
Av
Av
Tillbaka dragning är inte avslutad
Av
På
5V överskriden
Av
På
Trasig kontrollbox
Av
På
Styrkretsen överhettad
Av
På
Styrkretsen är trasig
På
Av
Aktiverings knapp fastnat
På
Av
Bakåtgående knapp fastnat
På
Av
Aktiveringsknapp efter start
På
Av
* En ljudsignal later innan enheten låses (en kort signal)
OBS Indikatorerna är numrerade från vänster.
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Indikator 3
Av
På
På
Av
Av
På
På
Av
Av
På
På

Indikator 4
På
Av
På
Av
På
Av
På
Av
På
Av
På
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20.7

Lamp indikatorer
Indikator
Go Indikator

Konstant ljus

Blinkande
Fel indikator

Konstant ljus



20.8

Blinkande

Betydelse
Placera en hand på aktiveringspanelen. Funktionen är färdig att användas.
Om en hand inte placeras på panelen kan inte i-Drive funktionen inte användas.
i-Drive kan inte aktiveras (hjulet är inte sänkt, hjulet är last, sängen är
ansluten till elnätet).
Systemet fungerar inte (anges på batteriets status indikatorn, se servicemanual)
-elleri-Drive kontrollboxens värmeskydd aktiveras

Tekniska specifikationer
Specifikationer
i-Drive hjul diameter
Max. snabbframåt (plant underlag, lastad)
Max. framtå (plant underlag, lastad)
Max. bakåt fart (plant underlag, lastad)
Max. vinkel vid uppstigning
Ljudnivå (vid tillbakadragning av drivhjul)

20.9

Värde
150 mm
4,43 Km/h (±15%)
2,16 Km/h (±15%)
2,16 Km/h (±15%)
6°
65 dB

Elektriska specifikationer
Specifikationer

Värde

Batterispänning
Maximal in effekt

36 V DC, Kapacitet: 12 Ah
300 W
glas säkring T 3.15 A
MDP 030 (30 A)

Säkring
Lagringssäkring

20.10 I-Drive underhåll
Periodiskt underhåll av i-Drive måste utföras av behörig servicetekniker eller auktoriserad serviceorganisation minst
en gång om året.
Service personal måste kontrollera följande:
❖ Batteri status och vid behov byte batteriet (se max livslängd på batteriet)
❖ gas fjäder – vid behov byta ut (se maximal livslängd)
❖ i-Drive hjul – vid behov byta ut
❖ lyftmekanism – smörjning vid behov
❖ kablar, styrsystem – vid behov byta ut
❖ i-Drive funktionen
OBS

To För ytterligare underhållsåtgärder, se avsnitt Underhåll.
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21 Rengöring/desinficering
Antibakteriell ytbehandling:
Utvalda delar av sängen Multicare är antibakteriellt behandlade med en certifierad teknologi från firman Sanitized®.
Denna teknologi kompletterar vanliga metoder för desinficering av sängen. Normal rengöring av sängen får inte
försummas med hänvisning till den antibakteriella ytbehandlingen och därför skall följande instruktioner följas.

VARNING!
Risk för skada på grund av oavsiktliga sängrörelser!
 Blockera alltid funktionsknapparna vid rengöring mellan underredet och sängbottnen.

FÖRSIKTIGHET!
Felaktig rengöring/desinficering kan skada sängen!
 Använd inte automatiska sängtvättar .
 Använd inte högtrycks- eller ångtvättar.
 Följ instruktionerna och tillverkarens doseringsanvisningar.
 Kontrollera om rengöringsmedel och desinfektionsmedel som används är kompatibla med de material som
produkten består av! Tabellen nedan innehåller mer information.

SÄNGKOMPONENTER SOM ÄR
AVSEDDA ATT RENGÖRAS

MATERIAL (YTOR PÅ NÄMNDA SÄNGKOMPONENTER)

Rengör inte det som inte nämns i
den här kolumnen!

Den behöriga användaren ansvarar för att kontrollera om använda
rengöringsmedel och desinfektionsmedel är kompatibla med
nämnda material!

Huvudgavel och fotgavel

Polypropylen med antibakteriell yta (PP)

Huvudgrind och fotgrind

Polypropylen med antibakteriell yta (PP)

Dekor (huvudgavel, fotgavel,
huvudgrindar och fotgrindar)

Akrylnitril-butadienstyren (ABS)

Överdrag för madrassplattform
(ryggstöd)

Högtryckslaminat (HPL)

Överdrag för madrassplattform
(lårstöd, underbensstöd)

Högtryckslaminat (HPL) + lackerat stål

Överdrag för madrassplattform
(sätesdel)

Högtryckslaminat (HPL)

Överdrag till ram på
madrasstödplattformen

Polypropylen (PP) + akrylnitril-butadienstyren (ABS)

Ram på madrasstödplattformen

Lackerat stål

Hjul

Polypropylen (PP)

Stativ

Oxiderad aluminiumlegering

Grindens frigöringsmekanismer

Lackerat aluminium (Al)

Överdrag för underredet

Akrylnitril-butadienstyren (ABS)
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Hörn och hörnöverdrag

Polypropylen (PP)

Handtag på huvudgavelns lås och
fotgavelns lås

Polyamid (PA)

Stötdämpare på hörnen

Polypropylen (PP)

Tangentbord (operatörskontrollpanel,
handenhet och kontrollelement
integrerade i grindarna)

Autotex-film med antibakteriell yta

HLR-spakar

Polyamid med antibakteriell yta (PA)

Mobi-Lift®-handtag

Polyamid med antibakteriell yta (PA)

Tillbehörsskena

Lackerat stål + polyetylen (PE)

Etiketter

Kiselbehandlat papper med laminering eller harts

Säker och skonsam rengöring:
❖ Använd inte starka syror eller baser (optimalt pH område 6 - 8).
❖ Använd endast rengöringsmedel som är lämpliga för medicinsk utrustning.
❖ Använd inte slipmedel (skurmedel), stålull eller andra material och rengöringsmedel som kan skada
lackeringen.
❖ Använd inte frätande medel eller kaustiksoda.
❖ Använd inte rengöringsmedel som ger avlagringar av kalciumkarbonat.
❖ Använd inte rengöringsmedel innehållande lösningsmedel som kan ändra plastmaterialets struktur och
egenskaper (bensin, tinner, aceton etc.).
❖ Rengör elektriska komponenter varsamt och låt dem torka helt.
❖ Sänk inte pumpen under vatten
❖ Använd inte ångtvätt.
❖ Följ lokala bestämmelserna gällande infektionskontroll.
LINET ® rekommenderar följande tillverkare:
Del som ska rengöras
Multicare sjukhussäng

Madrassöverdrag övre del, luftceller, pump
Madrassöverdrag nedre del

21.1

Några rekommenderade tillverkare av rengöringsmedel
◼ Mikrozid, Terralin Protect, Thermosept (Schülke & Mayr)
◼ Bacillol AF, Bacillol Rasant, Dismozon Pur, Microbac
Forte, Neodisher Dekonta (BODE Chemie)
◼ Lysoformin 3000, Lysoform Spezial (LYSOFORM)
◼ Incidin plus, Incidin rapid (Ecolab)
◼ Perform, TPH protect (Schülke)

◼
◼
◼
◼

standard tvättmedel för sjukvård
alkohol eller klor baserade desinfektionsmedel
standard tvättmedel för sjukvård
alkohol eller klor baserade desinfektionsmedel

Rengöring (Multicare)

Förbered sängen för rengöring:
❖ Ställ in sängen i högsta läge.
❖ Justera rygg- och lår sektionen för att komma åt att göra rent på baksidorna.
❖ Blockera funktionsknapparna på kontrollenheterna med hjälp av Supervisorkontrollen.
❖ Blockera fotkontrollerna med hjälp av Supervisorkontrollen.
❖ Koppla bort sängen från strömkällan.
❖ Flytta sägen till den plats där den ska rengöras.
❖ Lås sängbromsarna.
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21.1.1

Daglig rengöring

Rengör följande sängdelar:

Alla kontrollenheter för sängjustering

Alla handtag
▪
HLR (CPR)-handtaget

Sänggavlarna

Grindarna (uppfällda i högsta läge)

Fritt tillgängliga madrassytor

Mobi-Lift® uppresningsstöd

21.1.2

Tillbehörsskenor
Rengöring vid patientbyte

Rengör följande sängdelar:

Alla kontrollenheter för sängjustering

Alla handtag
▪
HLR (CPR)-handtaget

Sänggavlarna

Grindarna (uppfällda i högsta läge)

Fritt tillgängliga madrassytor

Mobi-Lift® uppresningsstöd












21.1.3

Tillbehörsskenor
Alla plastskydd till sängbottnen
Underredets plastskydd
Teleskopiska kolumner
Madrassen från alla sidor
Fritt tillgängliga metalldelar på sängbottnen
Kabelrör
Området kring lyftbågens fästhylsa
Området kring infusionsställets fästhylsa
Avvisarhjul
Hjul
Bromsar
Fullständig rengöring och desinficering

Rengör följande sängdelar:

Alla kontrollenheter för sängjustering

Alla handtag
▪
HLR (CPR)-handtaget

Sänggavlarna

Grindarna (uppfällda i högsta läge)

Fritt tillgängliga madrassytor

Mobi-Lift® uppresningsstöd















Tillbehörsskenor
Alla plastskydd till sängbottnen
Underredets plastskydd
Teleskopiska kolumner
Madrassen från alla sidor
Fritt tillgängliga metalldelar på sängbottnen
Kabelrör
Området kring lyftbågens fästhylsa
Området kring infusionsställets fästhylsa
Avvisarhjul
Hjul
Bromsar
Inre delar
(som är tillgängliga när sängbottnens skydd har tagits bort)
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22 Felsökning
FARA!
Risk för skador som leder till dödsfall på grund av elektriska stötar!
 Om fel uppstår på elmotor, elenhet eller andra elektriska komponenter får dessa endast repareras av behörig
personal.
 Öppna inte elmotorns skydd eller elenhetens kåpa.
Fel
Sängen kan inte justeras
med positionsknapparna

Sängbottnens höjd/lutning
kan inte justeras

Ryggsektionen kan inte
fällas ner från upprätt läge
Grindarna kan inte
justeras.
Defekta bromsar

Madrassen fylls inte på

Orsak
Aktiveringsknappen GO har inte tryckts ned.
Funktionen blockerad på
Supervisorkontrollen.
Drivmotorerna ger ingen effekt, defekta
drivmotorer eller defekt batteri.
Kontakten felaktigt isatt.
Bristfällig strömkälla
Fel i kontrollenheten.
Ett föremål som hindrar justering ligger på
underredets skydd.
Funktionen blockerad på
Supervisorkontrollen.
Drivmotorerna ger ingen effekt, defekta
drivmotorer eller defekt batteri.
Kontakten felaktigt isatt.
Bristfällig strömkälla.
Fel i kontrollenheten.
Under ryggsektionen eller i mekaniken finns
ett föremål som blockerar nedfällning.
Låshandtaget fungerar inte.
Grindarnas låsmekanism är smutsigt.
Lås handtaget fungerar inte.
Bromsarna mekaniskt bromsade pga. smuts.
Bromsmekanismen är trasig.

Lösning
Tryck på aktiveringsknappen GO.
Aktivera den blockerade funktionen.

SCU-strömbrytaren är inte på

Slå på strömbrytaren. Den gröna
strömbrytaren börjar lysa.
Kontrollera anslutningen till elnätet.
Sätt in kontakten på rätt sätt. Meddela
serviceavdelningen. Meddela
serviceavdelningen.
Kontrollera rörens anslutning.
Kontrollera att HLR-ventilerna är
stängda. Kontrollera att rören inte har
fastnat eller har snott sig
Tryck på GO-knappen.

Ingen ström i sängramen
Kontakten är inte isatt på rätt sätt
Strömkällan fungerar inte
SCU fungerar inte
Luft läcker ut HLR-ventilen läcker eller är
öppen Luftrören är blockerade

Det går inte att ändra
läge eller tryck
En felsymbol lyser och
larmet ljuder

Du har inte tryckt på GO-knappen

HLR-symbolen lyser

I HLR-läge
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Exceptionellt engångsfel Beständigt,
återkommande fel

Kontrollera elanslutningen. Informera
serviceavdelningen.
Sätt i kontakten ordentligt.
Informera serviceavdelningen.
Informera serviceavdelningen.
Ta bort föremålet.
Aktivera den blockerade funktionen.
Kontrollera elanslutningen. Informera
serviceavdelningen.
Sätt i kontakten ordentligt.
Informera serviceavdelningen.
Informera serviceavdelningen.
Avlägsna objektet.
Informera serviceavdelningen.
Rengör låsmekanismen.
Informera serviceavdelningen.
Rengör bromssystemet.
Informera serviceavdelningen.

Slå av SCU och slå på den igen,
återställ för att se om problemet löser
sig av sig självt. Meddela
serviceavdelningen, tysta
Larmsignalen.
Stäng av genom att trycka på CLP
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23 Underhåll
VARNING!
Risk för personskada vid arbete med sängen!
►
Säkerställ att sängen är urkopplad från nätströmmen före installation, användning,
underhåll och avinstallation.
►
Säkerställ att hjulen är låsta före installation, användning, underhåll och avinstallation.
VARNING!
Risk för personskada på grund av en defekt säng!
►
Se till att sängen repareras omedelbart.
►
Sängen får ej användas om felet inte kan åtgärdas.

FÖRSIKTIGHET!
Skador på material på grund av felaktigt underhåll!
►
Se till att underhåll endast utförs av tillverkarens kundtjänst eller behörig personal som
godkänts av tillverkaren.
►
Sängen får ej användas om felet inte kan åtgärdas.
LINET® rekommenderar att underhållsplattan sätts fast på sängen.

23.1

Regelbundet underhåll

►
►
►
►
►

Kontrollera regelbundet rörliga delar med avseende på slitage.
Genomför regelbundet visuella inspektioner (med fraktsedeln om nödvändigt).
Be tillverkarens serviceavdelning om originalreservdelar om några produktdelar saknas.
Be tillverkarens serviceavdelning om utbyte av eventuella skadade produktdelar mot originalreservdelar.
Kontrollera att ackumulatorn fungerar korrekt. Koppla bort sängen från nätströmmen för att kontrollera signalering
för ackumulatorns indikator enligt bruksanvisningen.
► Se till att ackumulatorn byts ut om den inte fungerar som den ska.
► Kontrollera regelbundet att alla tillbehör fungerar som de ska.
► Byt omedelbart ut skadade tillbehör.

23.2

Reservdelar

Etiketten med serienumret sitter på ramen på madrasstödplattformen. Etiketten med serienumret innehåller
information som krävs vid anspråk och beställning av reservdelar.
Information om reservdelar är tillgänglig från:
■ Tillverkarens kundtjänst
■ Försäljningsavdelningen

23.3

Tekniska säkerhetskontroller
VARNING!
Risk för personskada på grund av felaktiga tekniska säkerhetskontroller!
►
Se till att tekniska säkerhetskontroller endast utförs av tillverkarens kundtjänst eller
behörig personal som godkänts av tillverkaren.
►
Se till att de tekniska säkerhetskontrollerna registreras i service- och underhållsloggen.
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Tekniska säkerhetskontroller av sängen måste utföras med högst 12 månaders mellanrum.
Rutinen för den tekniska säkerhetskontrollen beskrivs i standarden EN 62353:2014.
OBS! Tillverkaren kommer på begäran att tillhandahålla servicedokumentation (till exempel kretsdiagram,
komponentförteckningar, kalibreringsanvisningar osv.) för servicepersonal som reparerar ME-utrustning i enlighet med
tillverkarens anvisningar.

24 Avfallshantering
24.1

Miljöskydd

Företaget LINET® är medvetna om vikten av att skydda miljön för kommande generationer. I företaget tillämpas ett
miljöhanteringssystem som är upprättat i enlighet med den internationellt överenskomna standarden ISO 14001.
Efterlevnaden av denna standard testas årligen av en extern granskning som utförs av ett auktoriserat företag.
Baserat på direktiv 2002/96/EG (direktivet WEEE – Waste, Electric and Electronic Equipments) är företaget LINET, s.
r. o. registrerat i listan över tillverkare av elektrisk och elektronisk utrustning (Seznam výrobců elektrozařízení) hos
Tjeckiens miljöministerium (Ministerstvo životního prostředí).
Material som används i den här produkten är inte miljöfarliga. LINET®-produkter uppfyller gällande krav i nationell och
europeisk lagstiftning inom områdena RoHS och REACH och innehåller därför inga förbjudna ämnen i större
mängder.
Inga trädetaljer tillverkas av tropiska träslag (till exempel mahogny, rosenträ, ebenholts, teak osv.) eller av timmer från
regionen kring Amazonfloden eller liknande regnskogar. Produktbuller (ljudtrycksnivå) uppfyller kraven i föreskrifterna
för skydd av folkhälsan mot oönskade effekter av buller och vibrationer i skyddade innerutrymmen i byggnader (enligt
standarden IEC 60601-2-52). Förpackningsmaterial används i enlighet med kraven i Packaging Act (Zákon o
obalech).
Om du behöver information om bortskaffande av förpackningsmaterial efter installation av produkter kan du kontakta
din försäljningsrepresentant eller tillverkarens kundtjänst om möjligheten till kostnadsfritt tillbakatagande av
förpackning via ett godkänt företag (mer information finns på www.linet.cz).

24.2

Avfallshantering

Huvudsyftet med de skyldigheter som följer av det europeiska direktivet nr 2012/19/EU om avfall, elektrisk och
elektronisk utrustning (nationellt reglerat i lag nr 185/2001 i dess ändrade lydelse). Enligt avfall och i dekret från
miljöministeriet nr 352/2005 i dess ändrade lydelse) ska återanvändning, materialåtervinning och återvinning av
elektrisk och elektronisk utrustning ökas på den nivå som krävs, vilket undviker att avfall produceras och därmed
undviker möjliga skadliga effekter av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning på människors hälsa och på
miljön. Elektrisk och elektronisk utrustning från LINET® som har ett inbyggt batteri eller en ackumulator är konstruerad
så att de använda batterierna eller ackumulatorerna på ett säkert sätt kan avlägsnas av LINET®-kvalificerade
servicetekniker. Det finns information om typen på det inbyggda batteriet eller ackumulatorn.
24.2.1

Inom Europa

Kassering av den elektriska och elektroniska utrustningen:
► Den elektriska och elektroniska utrustningen får inte slängas som hushållsavfall.
► Kassera utrustningen på avsedda insamlingsställen eller återvinningsställen.
Kassering av den övriga utrustningen:
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► Utrustningen får inte slängas som hushållsavfall.
► Kassera utrustningen på avsedda insamlingsställen eller återvinningsställen.
LINET® deltar i ett kollektivt system med återvinningsföretaget REMA System (se www.remasystem.cz/sbernamista/).
Genom att föra elektrisk och elektronisk utrustning till ett återvinningsställe bidrar du till återvinning och sparar primära
råmaterialresurser samtidigt som du skyddar miljön från följderna av oprofessionell kassering.
24.2.2

Utanför Europa

► Kassera produkten eller dess komponenter i enlighet med lokala lagar och förordningar!
► Anlita ett godkänt avfallshanteringsföretag för kasseringen!

25 Garanti
LINET® ansvarar endast för säkerheten och tillförlitligheten hos produkter som genomgått regelbunden service
och som använts i enlighet med säkerhetsvägledningen.
Om ett allvarligt fel uppstår som inte kan lagas vid underhåll:
❖ Använd inte sängen.
Produkten har en garantiperiod på 24 månader, om inget annat avtalats, räknat från det datum då produkten
skickades från LINET® till kunden. Garantin täcker alla material- och tillverkningsrelaterade fel. Garantin täcker
inte fel som orsakas av felaktig användning och yttre påverkan. Motiverade reklamationer åtgärdas utan kostnad
under garantiperioden. Inköpsbevis med inköpsdatum krävs för service i enlighet med garantin. Våra standardvillkor
gäller.

26 Standarder och föreskrifter
Tillämpade normer anges i konformitetsdeklarationen.
Tillverkaren arbetar enligt följande kvalitetsledningssystem:
◼ ISO 9001
◼ ISO 14001
◼ ISO 13485
◼ MDSAP (Medical Device Single Audit Program)
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