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1 Σύμβολα και ορισμοί
1.1 Προειδοποιήσεις
1.1.1 Τύποι προειδοποιήσεων
Οι προειδοποιήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τον τύπο του κινδύνου χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λέξεις-κλειδιά:
► ΠΡΟΣΟΧΗ: προειδοποιεί για τον κίνδυνο υλικών ζημιών.
► ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: προειδοποιεί για τον κίνδυνο σωματικού τραυματισμού.
► ΚΙΝΔΥΝΟΣ: προειδοποιεί για τον κίνδυνο θανάσιμου τραυματισμού.

1.1.2 Δομή των προειδοποιήσεων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ!
Είδος και προέλευση του κινδύνου!
► Μέτρα για την αποφυγή του κινδύνου.

1.2 Οδηγίες
Δομή των οδηγιών:
► Κάντε αυτό το βήμα.
Αποτελέσματα, εάν είναι απαραίτητο.

1.3 Λίστες
Δομή για τις λίστες με κουκκίδες:
■ Επίπεδο 1 λίστας
□ Επίπεδο 2 λίστας
● Επίπεδο 3 λίστας
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1.4 Σύμβολα στη συσκευασία
ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΥΤΗ Η ΠΛΕΥΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ

ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΣΤΕΓΝΟ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ)

ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙEITΕ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΔΩ

ΜΗΝ ΣΤΟΙΒΑΖΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

D9U001MC0-0123_01
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1.5 Σύμβολα και ετικέτες στην κλίνη
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΉ

ΚΑΤΆΛΛΗΛΟ ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎΣ ΧΏΡΟΥΣ

ΕΦΑΡΜΟΖΌΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΤΎΠΟΥ B

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΉΣ ΑΠΟΜΌΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ, ΓΕΝΙΚΌΣ

ΣΉΜΑ CE (MULTICARE ΜΕ ΜΟΝΆΔΑ ΖΎΓΙΣΗΣ)

ΣΉΜΑ CE (MULTICARE ΧΩΡΊΣ ΜΟΝΆΔΑ ΖΎΓΙΣΗΣ)

ΥΠΟΔΟΧΉ ΓΙΑ ΣΎΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΟΎ ΓΙΑ ΙΣΟΣΤΆΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ

ΑΣΦΑΛΈΣ ΦΟΡΤΊΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΣΎΝΘΛΙΨΗΣ Ή ΠΑΓΊΔΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΣΤΡΏΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΏΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉ
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ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΑΣΙ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΒΑΡΟΣ ΚΛΙΝΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΛΙΝΗ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΗΗΕ (ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟΒΛΗΤΟ,
ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ)

ΣΗΜΑΝΣΗ EAC (ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ)

ΜΗΝ ΜΟΛΥΝΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΗΜΑ TÜV

ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ)

ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ)
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ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)
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1.6 Ετικέτα σειριακού αριθμού με αποκλειστικό αναγνωριστικό
τεχνολογικού προϊόντος (UDI)
Οι εικόνες με τις ετικέτες σειριακού αριθμού παρακάτω χρησιμεύουν μόνο για την επεξήγηση των σημάτων και των πεδίων στις
ετικέτες σειριακών αριθμών.
2
3
1

4

5

6

7

9

8

10

Εικ. Ετικέτα σειριακού αριθμού με αποκλειστικό αναγνωριστικό τεχνολογικού προϊόντος (UDI) (Multicare με μονάδα ζύγισης)

2

1

4

5

6

7

3

8

9

10

Εικ. Ετικέτα σειριακού αριθμού με αποκλειστικό αναγνωριστικό τεχνολογικού προϊόντος (UDI) (Multicare χωρίς μονάδα ζύγισης)

1

Διεύθυνση κατασκευαστή

2

Ημερομηνία κατασκευής (έτος-μήνας-ημέρα)

3

DI (Αναγνωριστικό τεχνολογικού προϊόντος)/GTIN (Διεθνής κωδικός μονάδων εμπορίας)

4

Γραμμοκώδικας 1D GS1-128 (Σειριακός αριθμός)

5

Σύμβολα

6

Αριθμός διαμόρφωσης

7

Ηλεκτρική προδιαγραφή

8

Σειριακός αριθμός

9

PI (Αναγνωριστικό προϊόντος)

10

Γραμμοκώδικας 2D (GS1 DataMatrix) DI+PI=UDI
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Συντομεύσεις μονάδας ζύγισης
Max

Μέγιστη χωρητικότητα του οργάνου
ζύγισης

Min

Ελάχιστη χωρητικότητα του οργάνου
ζύγισης

e

Διάστημα κλίμακας επαλήθευσης

T

Τιμή απόβαρου

Εικ. Ετικέτα σειριακού αριθμού (WS17)

1.7 Ηχητική σήμανση
ΗΧΟΣ
ΣΥΝΕΧΗΣ ΗΧΟΣ

ΣΗΜΑΣΙΑ
Υπερθέρμανση
Υπερένταση συσσωρευτή
Υπερφόρτωση μονάδας ζύγισης (μόνο στην έκδοση με μονάδα
ζύγισης)
Υπερφόρτωση ενεργοποιητή

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ + ΣΥΝΕΧΗΣ ΗΧΟΣ

Σήμα πλευρικού κιγκλιδώματος (πλευρική κλίση + χαμήλωμα
πλευρικού κιγκλιδώματος τμήματος κεφαλής ή ποδιών)

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ: Ήχος 6 δευτ. /
σιγή 2,6 δευτ.

Σφάλμα διακοπής (όλα τα κουμπιά STOP (Διακοπή) είναι
απενεργοποιημένα)

ΜΕΛΩΔΙΑ: 3 ηχητικά σήματα, παύση, 2 ηχητικά σήματα,
μεγαλύτερη παύση, 3 ηχητικά σήματα, παύση, 2 ηχητικά
σήματα

Συναγερμός απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη (μόνο
στην έκδοση με μονάδα ζύγισης)

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ διάρκειας 0,3 δευτ.

Επιβεβαίωση
Λειτουργία διακοπής ή κλειδώματος
Επίτευξη πλευρικής κλίσης 15°
Μετάβαση από κλίση (πλευρική κλίση, Trendelenburg, Antitrendelenburg) στην οριζόντια θέση

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 4 ΦΟΡΕΣ
διάρκειας 0,3 δευτ.

Αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ διάρκειας 0,5 δευτ.

Έναρξη της λειτουργίας σέρβις ή τερματισμός της λειτουργίας
σέρβις

Τοποθέτηση με τροφοδότηση ρεύματος από τον συσσωρευτή

Σφάλμα πληκτρολογίου (η τοποθέτηση έχει αποκλειστεί)
ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ διάρκειας 3 δευτ.

Σφάλμα συστήματος

ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ διάρκειας 5 δευτ.

Αποσύνδεση μονάδας SCU (μόνο όταν χρησιμοποιείται το
ενσωματωμένο στρώμα)
Αποσύνδεση μονάδας ζύγισης (μόνο στην έκδοση με μονάδα
ζύγισης)

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΗΧΗΤΙΚΟ ΣΗΜΑ για 3 λεπτά:
Ήχος 1,1 δευτ. / σιγή 1,1 δευτ.
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1.8 Οπτικές ενδείξεις
1.8.1 Λυχνία LED παροχής ρεύματος (Πίνακας πολλαπλών λειτουργιών,
πίνακας ελέγχου συνοδού)
ΛΥΧΝΙΑ LED ΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΗΜΑΣΙΑ

Αναμμένη

Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

Αναβοσβήνει: Ανάβει για 0,6 δευτ./σβήνει για 0,6 δευτ.

Σφάλμα πληκτρολογίου (αναβοσβήνει αντίστροφα με τη λυχνία
LED κλειδώματος)
Σφάλμα (πρώτη βλάβη)

Αναβοσβήνει: Ανάβει για 0,1 δευτ./σβήνει για 0,1 δευτ.

Λειτουργία συντήρησης

Σβηστή

Αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος
Σφάλμα μεταγωγής μετασχηματιστή

1.8.2 Ένδειξη συσσωρευτή (Πίνακας πολλαπλών λειτουργιών, πίνακας
ελέγχου συνοδού)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ

ΣΗΜΑΣΙΑ

Αναμμένη

Συσσωρευτής αποσυνδεδεμένος ή ελαττωματικός

Αναβοσβήνει: Ανάβει για 1,6 δευτ./σβήνει για 0,2 δευτ.

Πλήρης αποφόρτιση του συσσωρευτή

Αναβοσβήνει: Ανάβει για 0,1 δευτ./σβήνει για 0,1 δευτ.

Αποφόρτιση του συσσωρευτή

Αναβοσβήνει: Ανάβει για 0,2 δευτ./σβήνει για 1,6 δευτ.

Ο συσσωρευτής φορτίζεται

Σβηστή

Ο συσσωρευτής έχει φορτιστεί

1.8.3 Λυχνία LED κλειδώματος (Πίνακας ελέγχου συνοδού)
ΟΠΤΙΚΗ
ΣΗΜΑΝΣΗ

Αναμμένη

Αναβοσβήνει:
Ανάβει για 0,6 δευτ./σβήνει για 0,6 δευτ.

Σβηστή

ΛΥΧΝΙΑ LED ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
Λυχνία κλειδώματος τμήματος
μηρών, τμήματος κνημών
και επέκτασης κλίνης

Κλειδωμένο

Σφάλμα
κλειδώματος

Σφάλμα
πληκτρολογίου

Κίνηση
αποκλεισμένη

Ξεκλείδωτο

Λυχνία LED κλειδώματος τμήματος
πλάτης

Κλειδωμένο

Σφάλμα
κλειδώματος

Σφάλμα
πληκτρολογίου

Κίνηση
αποκλεισμένη

Ξεκλείδωτο

Λυχνία LED κλειδώματος ύψους
κλίνης, πλευρικής κλίσης,
κλίσης Trendelenburg και Antitrendelenburg

Κλειδωμένο

Σφάλμα
κλειδώματος

Σφάλμα
πληκτρολογίου

Κίνηση
αποκλεισμένη

Ξεκλείδωτο

Λυχνία LED κλειδώματος
ποδοδιακόπτη

Κλειδωμένο

Σφάλμα
κλειδώματος

Σφάλμα
πληκτρολογίου

Κίνηση
αποκλεισμένη

Ξεκλείδωτο

D9U001MC0-0123_01

11

1.9 Ορισμοί
Βασική διαμόρφωση κλίνης

Η διαμόρφωση του μοντέλου στον τιμοκατάλογο, δεν περιλαμβάνεται
στρώμα

Βάρος κλίνης

Η τιμή εξαρτάται από τη διαμόρφωση του προϊόντος, τα παρελκόμενα ή τις
προσαρμογές του πελάτη.

Απόσταση του σασί

Το ύψος από το δάπεδο έως το χαμηλότερο σημείο του σασί μεταξύ των
τροχών, για τον χειρισμό παρελκομένων κάτω από μια κλίνη στην οποία
έχουν εφαρμοστεί τα φρένα και βρίσκεται στην τυπική θέση

Κύκλος λειτουργίας

Ο κύκλος λειτουργίας του κινητήρα: χρόνος δραστηριότητας/χρόνος
αδράνειας

Ergoframe

Το Ergoframe είναι το σύστημα κινηματικής με το οποίο ρυθμίζεται η
επιφάνεια υποστήριξης στρώματος, με αποτέλεσμα την εξάλειψη της
πίεσης στην κοιλιακή και την πυελική περιοχή του ασθενούς καθώς και των
δυνάμεων τριβής στην πλάτη και τα πόδια του ασθενούς.

Μέγιστο βάρος ασθενούς

Το μέγιστο βάρος του ασθενούς εξαρτάται από το περιβάλλον εφαρμογής
σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-2-52. Για περιβάλλον εφαρμογής
1 (εντατικής/κρίσιμης θεραπείας) και 2 (οξέως πασχόντων), μειώστε το
ασφαλές φορτίο λειτουργίας κατά 65 kg. Για περιβάλλον εφαρμογής 3
(μακροπρόθεσμης θεραπείας) και 5 (περιπατητικής θεραπείας), μειώστε το
ασφαλές φορτίο λειτουργίας κατά 35 kg.

Ασφαλές φορτίο λειτουργίας

Το ανώτατο επιτρεπόμενο φορτίο στην κλίνη (ασθενής, στρώμα,
παρελκόμενα και το φορτίο που υποστηρίζονται από τα εν λόγω
παρελκόμενα)

Ύψος πλευρικού κιγκλιδώματος

Το ύψος της επάνω εγκάρσιας ράβδου ή των άκρων των πλευρικών
κιγκλιδωμάτων (όχι το υψηλότερο σημείο των χειριστηρίων των
κιγκλιδωμάτων) από το στρώμα του ασθενούς

Τυπική θέση κλίνης

■ Το ύψος του στρώματος του ασθενούς από το δάπεδο είναι 400 mm
■ Η επιφάνεια υποστήριξης στρώματος, συμπεριλαμβανομένων των
επιμέρους εξαρτημάτων, πρέπει να είναι σε οριζόντια θέση (κλίση 0°).
■ Τα πλευρικά κιγκλιδώματα είναι πάντα κλειδωμένα στην επάνω θέση.
■ Η βασική θέση της ενσωματωμένης επέκτασης.

Ενήλικας

Ο ασθενής με σωματικό ύψος ίσο ή μεγαλύτερο από 146 cm, σωματικό
βάρος ίσο ή μεγαλύτερο από 40 kg και δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) ίσο ή
μεγαλύτερο από 17 (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-2-52).
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1.10 Συντομογραφίες
AC ( ~ )

Εναλλασσόμενο ρεύμα

ALT

Θεραπεία με αυτόματη πλάγια περιστροφή

CE

Ευρωπαϊκή συμμόρφωση

CPR

Καρδιοπνευμονική ανάνηψη

dB

Μονάδα έντασης ήχου

CUC

Αριθμός διαμόρφωσης μονάδας ελέγχου

DC (

)

Συνεχές ρεύμα

EAC

Ευρασιατική συμμόρφωση

ΗΜΣ

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

FET

Τρανζίστορ φαινομένου πεδίου

HF

Υψηλή συχνότητα

HPL

Πλαστικό φύλλο υψηλής πίεσης

ΜΕΘ

Μονάδα εντατικής θεραπείας

INT.

Κύκλος λειτουργίας

IP

Προστασία από εισχώρηση

IV

Ενδοφλέβιος

LED

Φωτοδίοδοι

ME

Ιατρικός ηλεκτρικός (εξοπλισμός)

OFF

Απενεργοποιημένο

ON

Ενεργοποιημένο

ppm

Μέρη ανά εκατομμύριο, εκατομμυριοστό (1000 ppm = 0,1%)

REF

Αριθμός αναφοράς (τύπος προϊόντος ανάλογα με τη
διαμόρφωση)

SCU

Μονάδα ελέγχου συστήματος

SN

Σειριακός αριθμός

SWL

Ασφαλές φορτίο λειτουργίας

UDI

Αποκλειστικό αναγνωριστικό τεχνολογικού προϊόντος (UDI)

USB

Ενιαίος σειριακός δίαυλος

WEEE

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

D9U001MC0-0123_01
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2 Οδηγίες ασφάλειας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η κλίνη Multicare πρέπει να παραμένει στη χαμηλότερη θέση όταν ο ασθενής δεν επιτηρείται, για να μειωθεί ο
κίνδυνος τραυματισμού λόγω πτώσης!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Τα πλευρικά κιγκλιδώματα της κλίνης Multicare θα πρέπει να βρίσκονται στην επάνω θέση, για να μειωθεί ο
κίνδυνος ακούσιας ολίσθησης ή κύλισης του ασθενούς εκτός στρώματος!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μη συμβατά πλευρικά κιγκλιδώματα και στρώματα μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο παγίδευσης!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ο εσφαλμένος χειρισμός του καλωδίου τροφοδοσίας, π.χ. λόγω συστροφής, διάτμησης ή άλλων μηχανικών
ζημιών είναι επικίνδυνος!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κατά τη δρομολόγηση καλωδίων από άλλον εξοπλισμό στην κλίνη Multicare, πρέπει να λαμβάνονται επιπλέον
προφυλάξεις για την αποφυγή συμπίεσής τους μεταξύ των μερών της κλίνης Multicare!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η κλίνη Multicare δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με αναβατόρια και συσκευές ανύψωσης κλινών!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή ρεύματος με
προστατευτική γείωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων εξετάσεων ή θεραπειών ενδέχεται να παρουσιαστούν σημαντικοί κίνδυνοι
αντίστροφης παρεμβολής που προκαλούνται από τον ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Απαγορεύεται η τροποποίηση του εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η κλίνη προορίζεται για ενηλίκους.
►
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου "Προδιαγραφές χρήσης".
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Τα μη συμβατά στρώματα μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται μόνο σε παροχή ρεύματος με
προστατευτική γείωση.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Απαγορεύεται η τροποποίηση του εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην τροποποιείτε τον εξοπλισμό χωρίς εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Εάν ο εξοπλισμός τροποποιηθεί, θα πρέπει να διεξαχθούν κατάλληλοι έλεγχοι και δοκιμές προκειμένου να
διασφαλιστεί η συνεχής ασφαλής χρήση του εξοπλισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Δεν επιτρέπεται η σύνδεση στο ιατρικό ηλεκτρικό σύστημα πρόσθετου πολύπριζου ή καλωδίου επέκτασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων εξετάσεων ή θεραπειών ενδέχεται να παρουσιαστούν σημαντικοί κίνδυνοι
αντίστροφης παρεμβολής που προκαλούνται από ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Όλες οι επιμέρους αντενδείξεις θα πρέπει να αξιολογούνται από εξειδικευμένα μέλη του προσωπικού!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ορισμένες θέσεις της κλίνης δεν είναι κατάλληλες για συγκεκριμένες διαγνωστικές/ιατρικές καταστάσεις.
Η θέση Fowler δεν είναι κατάλληλη για κακώσεις του νωτιαίου μυελού! Η θέση Trendelenburg δεν είναι
κατάλληλη για ασθενείς με υψηλότερη ενδοκρανιακή πίεση!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Το μήκος της κλίνης πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με το ύψος του ασθενούς!
Υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης ή συμπίεσης όταν οι διαστάσεις του σώματος του ασθενούς είναι δυσανάλογες
με το μέγεθος της επιφάνειας υποστήριξης στρώματος!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που προκύπτει σε σχέση με τη συσκευή θα πρέπει να αναφέρεται στον
κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μόνο εξουσιοδοτημένα και εκπαιδευμένα στη χρήση εργαλείων άτομα επιτρέπεται να αλλάζουν ασφάλειες και
τροφοδοτικά!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αυτή η ιατρική συσκευή δεν προορίζεται για περιβάλλοντα εμπλουτισμένου οξυγόνου!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αυτή η ιατρική συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με εύφλεκτες ουσίες!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αυτή η ιατρική συσκευή δεν είναι φορητός ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός!

D9U001MC0-0123_01
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνεται ο κύκλος λειτουργίας (2 λεπτά ενεργοποίησης/18 λεπτά απενεργοποίησης)
κατά την τοποθέτηση της κλίνης!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ο ασθενής επιτρέπεται να χρησιμοποιεί επιλεγμένα χειριστήρια μόνο εάν το νοσοκομειακό προσωπικό έχει
εκτιμήσει ότι ο ασθενής είναι σε κατάλληλη φυσική και ψυχολογική κατάσταση για τη χρήση τους και μόνο εάν
το νοσοκομειακό προσωπικό έχει εκπαιδεύσει τον ασθενή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Το νοσοκομειακό προσωπικό επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το σύστημα ζύγισης (μονάδα ζύγισης) για τη ζύγιση
ασθενών μόνο αν έχει εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης!

►
Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
►
Χρησιμοποιείτε την κλίνη μόνο αν βρίσκεται σε άριστη λειτουργική κατάσταση.
►
Εάν χρειάζεται, ελέγχετε τις λειτουργίες της κλίνης καθημερινά ή σε κάθε αλλαγή βάρδιας.
►
Βεβαιωθείτε ότι κάθε χρήστης έχει διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το παρόν εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσει το
προϊόν.
►
Χρησιμοποιήστε την κλίνη μόνο με τη σωστή παροχή ρεύματος.
►
Βεβαιωθείτε ότι η κλίνη χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί σύμφωνα με τις
οδηγίες χρήσης.
►
Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής (εφόσον το επιτρέπει η υγεία του) έχει ενημερωθεί σχετικά με τη λειτουργία της κλίνης και όλες
τις ισχύουσες οδηγίες ασφαλείας.
►
Μετακινήστε την κλίνη μόνο σε επίπεδα δάπεδα με σκληρή επιφάνεια.
►
Αντικαταστήστε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα αμέσως με γνήσια ανταλλακτικά.
►
Βεβαιωθείτε ότι η συντήρηση και η εγκατάσταση εκτελούνται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό που έχει
εκπαιδευτεί από τον κατασκευαστή.
►
Όταν υπάρχουν μέγιστα φορτία ή αναπόφευκτα υπερβολικά φορτία (CPR), τοποθετήστε την επιφάνεια στρώματος στη
χαμηλότερη θέση.
►
Βεβαιωθείτε ότι μόνο ένας ενήλικος ασθενής χρησιμοποιεί την κλίνη κάθε δεδομένη στιγμή.
►
Φροντίστε να αποφύγετε τραυματισμούς ή συμπίεση όταν χειρίζεστε τα κινούμενα μέρη.
►
Όταν χρησιμοποιείτε βραχίονες έγερσης ή ορθοστάτες έγχυσης, βεβαιωθείτε ότι δεν θα υποστούν ζημιές με τη μετακίνηση
ή τη ρύθμιση της κλίνης.
►
Εφαρμόστε τα φρένα στους τροχούς όταν η κλίνη είναι κατειλημμένη.
►
Διατηρήστε την επιφάνεια στρώματος στη χαμηλότερη θέση όταν ο ασθενής δεν λαμβάνει φροντίδα από το νοσηλευτικό
προσωπικό προκειμένου να αποφευχθεί πτώση ή τραυματισμός του ασθενούς.
►
Βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός των πλευρικών κιγκλιδωμάτων γίνεται μόνο από το νοσηλευτικό προσωπικό.
►
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την κλίνη σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
►
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις λειτουργίες στα χειριστήρια του ασθενούς χρησιμοποιώντας τον πίνακα
πολλαπλών λειτουργιών ανάλογα με τη φυσική και νοητική κατάσταση του ασθενούς. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία είναι πράγματι
απενεργοποιημένη.
►
Μην πιάνετε ποτέ το βύσμα ρεύματος με υγρά χέρια.
►
Για να αποσυνδέσετε το προϊόν από το ρεύμα, τραβήξτε το μόνο από το βύσμα.
►
Κατά την αποσύνδεση από την πρίζα, κρατάτε πάντα το βύσμα, όχι το καλώδιο.
►
Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος με τέτοιο τρόπο ώστε να μη σχηματίζονται βρόχοι ή κάμψεις του καλωδίου.
Προστατέψτε το καλώδιο από μηχανική φθορά λόγω χρήσης.
►
Ο ακατάλληλος χειρισμός του ηλεκτρικού καλωδίου μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, άλλους σοβαρούς
τραυματισμούς ή ζημιές στο σύστημα αντικατάστασης στρώματος.
►
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνεται ο προβλεπόμενος κύκλος λειτουργίας (χρόνος σε λειτουργία).
►
Βεβαιωθείτε ότι τα κινούμενα μέρη της κλίνης δεν είναι αποκλεισμένα.
►
Για την αποτροπή βλαβών, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα γνήσια παρελκόμενα και στρώματα από τον κατασκευαστή.
►
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνεται το προβλεπόμενο ασφαλές φορτίο λειτουργίας.
►
Εάν η κατάσταση του ασθενούς θα μπορούσε να οδηγήσει σε παγίδευση, αφήστε την επιφάνεια υποστήριξης στρώματος
στην επίπεδη θέση όταν ο ασθενής δεν επιτηρείται.
►
Κατά τη ρύθμιση της ALT (θεραπεία με αυτόματη πλάγια περιστροφή), βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία δεν εμπεριέχει τον
κίνδυνο πτώσης ή τραυματισμού του ασθενούς ή την αποσύνδεση τυχόν διασωληνώσεων ή τραχειακών σωλήνων.
►
Ρυθμίστε το ύψος της κλίνης σε περίπου 20 cm κάτω από το μέγιστο ύψος όταν μεταφέρετε την κλίνη, προκειμένου να
διευκολύνετε την υπερπήδηση πιθανών εμποδίων.
►
Μην υπερβαίνετε το μέγιστο φορτίο των 80 kg για την επέκταση επιφάνειας στρώματος.
►
Βεβαιωθείτε ότι η κλίνη και τα εξαρτήματά της τροποποιούνται μόνο μετά από έγκριση του κατασκευαστή.
►
Χρησιμοποιήστε το σύστημα στρώματος αποκλειστικά όπως καθορίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο και σε άριστη λειτουργική
κατάσταση.
►
Χρησιμοποιήστε το σύστημα στρώματος μόνο με τη σωστή παροχή ρεύματος.
►
Χρησιμοποιήστε το σύστημα στρώματος αποκλειστικά στην αρχική του κατάσταση και μην το τροποποιήσετε με
οποιοδήποτε τρόπο.
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►
Το σύστημα στρώματος πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο νοσηλευτικό
προσωπικό ή υπό την εποπτεία του.
►
Η συντήρηση και η εγκατάσταση του συστήματος στρώματος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από προσωπικό που έχει
εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί αποκλειστικά από τον κατασκευαστή.
►
Μην χρησιμοποιείτε την SCU κοντά σε εύφλεκτα αέρια.
►
Χρησιμοποιήστε το σύστημα στρώματος αποκλειστικά στην αρχική του κατάσταση και μην το τροποποιήσετε με
οποιοδήποτε τρόπο.
►
Το σύστημα στρώματος πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο νοσηλευτικό
προσωπικό ή υπό την εποπτεία του.
►
Η συντήρηση και η εγκατάσταση του συστήματος στρώματος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από προσωπικό που έχει
εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί αποκλειστικά από τον κατασκευαστή.
►
Μην υπερβαίνετε το μέγιστο όριο για το βάρος του ασθενούς (βλ. "Μηχανικές προδιαγραφές" (OptiCare ή Symbioso)).
►
Μην χρησιμοποιείτε την SCU (μονάδα ελέγχου συστήματος) κοντά σε εύφλεκτα αέρια (δεν ισχύει για τις φιάλες οξυγόνου).
►
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το σύστημα αντικατάστασης στρώματος κοντά σε θερμαντικά σώματα ή άλλες πηγές
θερμότητας.
►
Μην καλύπτετε ποτέ την SCU ενώ χρησιμοποιείται.
►
Αυτό δεν ισχύει για φιάλες οξυγόνου.
►
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το σύστημα αντικατάστασης στρώματος κοντά σε θερμαντικά σώματα ή άλλες πηγές
θερμότητας.
►
Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση για την τοποθέτηση των εξαρτημάτων κλίνης και άλλων αντικειμένων ώστε να αποτρέπεται η
ακούσια ενεργοποίηση κουμπιών ή χειριστηρίων που θα μπορούσε να προκαλέσει ρύθμιση της θέσης της κλίνης.
►
Μην χρησιμοποιήσετε την κλίνη εάν έχουν αφαιρεθεί εξαρτήματα (π.χ. μέρη της επιφάνειας στρώματος) εκτός εάν αυτά τα
μέρη είναι αφαιρούμενα βάσει σχεδίασης (π.χ. μετόπη κεφαλής ή/και ποδιών).
►
Μην τοποθετείτε ποτέ παρελκόμενα ή το τηλεχειριστήριο στα πλευρικά κιγκλιδώματα, στην περιοχή που βρίσκεται το
ενσωματωμένο χειριστήριο πλευρικού κιγκλιδώματος.
►
Μετά από κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ελέγχετε πάντα εάν οποιοδήποτε χειριστήριο (στα πλευρικά κιγκλιδώματα,
το τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου συνοδού) έχει πατηθεί ακούσια από τα παρελκόμενα της κλίνης ή από το στρώμα.
►
Το σύστημα ζύγισης πρέπει να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τους μετρολογικούς κανονισμούς της
αντίστοιχης χώρας. Όλες οι δοκιμές και η πιστοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιούνται από ειδικευμένο προσωπικό. Ο πάροχος
υπηρεσιών υγείας είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της διεξαγωγής των δοκιμών του συστήματος ζύγισης με την απαιτούμενη
συχνότητα και διαδικασία.
►
Για την αποφυγή τραυματισμού ή σύνθλιψης, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τα κινούμενα μέρη της κλίνης.
►
Για την αποφυγή ακούσιας ενεργοποίησης των κινούμενων μερών κατά τη χρήση της κλίνης, ελέγχετε πάντα ότι κανένα
από τα χειριστήρια της κλίνης δεν πατιέται ακούσια από άτομα, στρώματα ή άλλα αντικείμενα.
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3 Προβλεπόμενη χρήση
Η προβλεπόμενη χρήση της κλίνης είναι η νοσηλεία του ασθενούς στις μονάδες εντατικής φροντίδας και φροντίδας
οξέως πασχόντων, η οποία περιλαμβάνει κυρίως τις ακόλουθες πτυχές:
►
Ρύθμιση των συγκεκριμένων θέσεων που απαιτούνται για προληπτικούς λόγους, συνήθη νοσηλευτική φροντίδα,
θεραπείες, αποκατάσταση κίνησης, φυσιοθεραπεία, εξετάσεις, ύπνο και χαλάρωση. Οι θέσεις αυτές καθορίζονται περαιτέρω και
περιγράφονται στην κλινική αξιολόγηση αυτής της συσκευής, μαζί με τις πιθανές κλινικές εκβάσεις και τα οφέλη.
►
Παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος για τον ασθενή κατά τη διάρκεια όλων των σχετικών διαδικασιών. Οι ειδικές απαιτήσεις
για την ασφάλεια των ασθενών αποτελούν το αντικείμενο της κλινικής αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της
σχέσης κινδύνου/οφέλους. Το σχετικά ζητήματα ασφαλείας αποτελούν μέρος του αρχείου διαχείρισης κινδύνου.
►
Μεταφορά ασθενών εντός κλίνης εκτός του θαλάμου ασθενών σε εσωτερικούς χώρους.
►
Παροχή των κατάλληλων συνθηκών εργασίας στους φροντιστές για την εκτέλεση εργασιών ρουτίνας και ειδικών
καθηκόντων κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του ασθενούς.
►
Ενδεικτική μέτρηση του βάρους του ασθενούς, για χρήση ως υποστηρικτική λειτουργία χωρίς άμεση διαγνωστική ισχύ.
Βοηθά το προσωπικό στην αξιολόγηση της γενικής κατάστασης του ασθενούς καθώς και στη χορήγηση τροφής και φαρμάκων
(ισχύει για την έκδοση των κλινών με μονάδα ζύγισης στην κλίνη).

3.1 Πληθυσμός χρηστών
►
Ενήλικοι ασθενείς (βάρος >= 40 kg, ύψος >= 146 cm, ΔΜΣ >= 17) στην εντατική μονάδα και τη μονάδα οξέως πασχόντων
(Περιβάλλον εφαρμογής 1 και 2 όπως στο πρότυπο IEC 60601-2-52)
►
Φροντιστές (νοσηλευτές, ιατροί, τραυματιοφορείς, καθαριστές)

3.2 Αντενδείξεις
►
Η ιατρική συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε παιδιατρικούς ασθενείς.
►
Ορισμένες θέσεις δεν είναι κατάλληλες για συγκεκριμένες διαγνώσεις/προβλήματα υγείας (π.χ. οι κακώσεις νωτιαίου
μυελού με τη θέση Fowler, οι ασθενείς με υψηλή ενδοκρανιακή πίεση με τη θέση Trendelenburg). Όλες οι επιμέρους αντενδείξεις θα
πρέπει να αξιολογούνται από εξειδικευμένα μέλη του προσωπικού/νοσηλευτές.

3.3 Χειριστής
►
Φροντιστής
►
Ασθενής (με βάση την αξιολόγηση του φροντιστή για την ατομική κατάσταση του ασθενούς, ο ασθενής μπορεί να
χρησιμοποιεί συγκεκριμένες μόνο λειτουργίες της συσκευής)
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4 Περιγραφή προϊόντος

Εικ. Επισκόπηση του Multicare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Αφαιρούμενη μετόπη ποδιών με κλείδωμα ασφαλείας
Πλευρικό κιγκλίδωμα τμήματος ποδιών με ενσωματωμένους πίνακες ελέγχου για τον ασθενή
Διαχωριζόμενο πλευρικό κιγκλίδωμα – Πλευρικό κιγκλίδωμα τμήματος κεφαλής
Επιφάνεια στρώματος τεσσάρων τμημάτων με Ergoframe® System (κάτω από το στρώμα)
Πίνακας πολλαπλών λειτουργιών με οθόνη LCD
Πίνακας ταχείας ενέργειας
Αφαιρούμενη μετόπη κεφαλής
Μοχλός ελέγχου CPR – Απελευθέρωση τμήματος πλάτης
Θήκη ακτινογραφικής κασέτας
Θήκη παρελκομένων
Μοχλός απελευθέρωσης πλευρικού κιγκλιδώματος
Αμφίπλευρη ράγα παρελκομένων
Μοχλός ελέγχου τροχού
Διάμετρος τροχού 150 mm (5,9 ίντσες) με κύριο μοχλό ελέγχου
Λαβές Mobilift®
Προφυλακτήρες

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τον ασφαλή και εύκολο χειρισμό, η LINET® συνιστά η συναρμολόγηση της κλίνης να γίνει από δύο τεχνικούς.

D9U001MC0-0123_01
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5 Τεχνικές προδιαγραφές
Όλα τα τεχνικά δεδομένα αποτελούν ονομαστικές τιμές και υπόκεινται σε δομικές και κατασκευαστικές ανοχές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Εάν η κλίνη Multicare χρησιμοποιείται με το ενσωματωμένο σύστημα αντικατάστασης στρώματος OptiCare
ή με το ενσωματωμένο σύστημα αντικατάστασης στρώματος Symbioso, τηρείτε τις τιμές των μηχανικών και
ηλεκτρικών προδιαγραφών με τις οποίες δεν προκαλούνται ζημιές σε κανένα από τα δύο!

5.1 Αναγνώριση των εφαρμοζόμενων εξαρτημάτων (Τύπου B)
Όλα τα εξαρτήματα της κλίνης (και τα παρελκόμενα) που είναι προσβάσιμα από τον ασθενή είναι εφαρμοζόμενα εξαρτήματα τύπου
Β.
■
■
■
■
■

Πλαίσιο επιφάνειας υποστήριξης στρώματος, καλύμματα και όλα τα κινούμενα μέρη
Μετόπη κεφαλής και μετόπη ποδιών
Πλευρικά κιγκλιδώματα
Λαβές Mobi-Lift
Τηλεχειριστήριο

5.2 Μονάδα ζύγισης (μόνο στην έκδοση με μονάδα ζύγισης)
Ακρίβεια των εμφανιζόμενων τιμών βάρους:
■
0,5 kg (1,1 lb)
■
Μονάδα ζύγισης κλάσης III

5.3 Μηχανικές προδιαγραφές (Multicare)
Παράμετρος

Τιμή

Διαστάσεις (με διπλωμένο επάνω το πλευρικό κιγκλίδωμα)

215 cm x 105 cm

Επέκταση κλίνης

0 cm - 22 cm

Συνιστώμενες διαστάσεις στρώματος

208 cm x 86 cm

Μέγιστο ύψος στρώματος

23 cm

Ύψος κλίνης

44 cm - 82 cm

Μήκος πλευρικού κιγκλιδώματος
Τμήμα κεφαλής
Κεντρικό τμήμα

54 cm
100 cm

Τροχός (Διάμετρος)

15 cm

Μέγιστη γωνία τμήματος πλάτης

70°

Μέγιστη γωνία τμήματος μηρών

30°

Μέγιστη γωνία τμήματος κνημών

38°

Μέγιστη γωνία πλευρικής κλίσης

30°

Trendelenburg

13°

Θέση Anti-Trendelenburg

16°

Ύψος πλευρικού κιγκλιδώματος (επάνω από την επιφάνεια
στρώματος)

45 cm

Βάρος κλίνης (βασικός εξοπλισμός)

224 kg

Ασφαλές φορτίο λειτουργίας

250 kg

Μέγιστο φορτίο βραχίονα έγερσης

75 kg

Μέγιστο βάρος ασθενούς
Περιβάλλον εφαρμογής 1, 2
Περιβάλλον εφαρμογής 3, 5

185 kg
215 kg
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5.4 Συνθήκες περιβάλλοντος
Συνθήκες χρήσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος

10°C - 40°C

Σχετική υγρασία

30% - 75 %

Ατμοσφαιρική πίεση

795 hPa - 1060 hPa

Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς
Θερμοκρασία περιβάλλοντος

-20°C - 50°C

Σχετική υγρασία

20% - 90 %

Ατμοσφαιρική πίεση

795 hPa - 1060 hPa

5.5 Ηλεκτρικές προδιαγραφές (Multicare)
Παράμετρος

Τιμή

Τάση εισόδου
Έκδοση 1
Έκδοση 2
Έκδοση 3

230 V AC, 50/60 Hz
120 V AC, 50/60 Hz
110-127 V AC, 50/60 Hz ή 230 V AC, 50/60 Hz

Μέγιστη ισχύς εισόδου

μέγ. 370 VA

Προστασία από εισχώρηση

IPX4

Κατηγορία προστασίας
Εφαρμοζόμενα εξαρτήματα

Κατηγορία I
Τύπος B

Κύκλος λειτουργίας ηλεκτρικού κινητήρα

μέγ. χρόνος σε λειτουργία 2 λεπτά/εκτός λειτουργίας 18
λεπτά

Συσσωρευτής

Pb ACCU 2 x 12 V / 1,2 Ah / Ασφάλεια 15A

Ασφάλεια
Έκδοση 1
Έκδοση 2

2x T1,6A L 250 V για την έκδοση 230 V
2x T3,15A L 250 V για την έκδοση 100-127 V

ERGOFRAME
Το Ergoframe® είναι το σύστημα κινηματικής για τη ρύθμιση του τμήματος πλάτης και του τμήματος μηρών που έχει ως αποτέλεσμα
την επέκταση της επιφάνειας υποστήριξης στρώματος στο τμήμα καθίσματος.
Το Ergoframe® μεγιστοποιεί τον χώρο για την πυελική περιοχή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Αυτόματης καμπύλης. Λόγω της
αύξησης του διαστήματος, η εφαρμοζόμενη δύναμη έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της πίεσης που μπορεί προκαλέσει τραυματισμό
λόγω πίεσης στην πυελική χώρα.
Το Ergoframe διατηρεί το σώμα και τη σπονδυλική στήλη του ασθενούς σε μια σταθερή, εργονομική θέση, περιορίζοντας έτσι την
ανεπιθύμητη κίνηση του ασθενούς προς τα κάτω ή επάνω στην κλίνη. Η ενιαία κίνηση εξαλείφει τη μετατόπιση του ασθενούς επάνω
στο στρώμα και έτσι διατηρεί μια ενιαία θέση του σώματος του ασθενούς που δεν εξαρτάται από τη θέση των τμημάτων της κλίνης.
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5.6 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Η κλίνη προορίζεται για νοσοκομεία, εκτός από σημεία που βρίσκονται κοντά σε ενεργό χειρουργικό εξοπλισμό HF και
στη θωρακισμένη από RF αίθουσα ενός ιατρικού συστήματος απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού, όπου η ένταση των
ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών είναι υψηλή.
Δεν έχει καθοριστεί ουσιαστική απόδοση για την κλίνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση αυτής της συσκευής δίπλα ή ως συστοιχία με άλλη συσκευή, καθώς θα
μπορούσε να προκληθεί εσφαλμένη λειτουργία. Εάν η εν λόγω χρήση είναι απαραίτητη, αυτή η συσκευή και ο
άλλος εξοπλισμός θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να επαληθεύεται η σωστή λειτουργία τους.
Κατάλογος των καλωδίων που χρησιμοποιούνται:
1.
Καλώδιο ρεύματος, μέγιστο μήκος 6 m
2.
Πίνακας ελέγχου επιβλέποντος ACP, μέγιστο μήκος 3 m
3.
Τηλεχειριστήριο, μέγιστο μήκος 3 m
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η χρήση παρελκομένων, μετατροπέων και άλλων καλωδίων από εκείνα που καθορίζονται από τον
κατασκευαστή αυτής της κλίνης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών ή μείωση
της ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας αυτής της κλίνης και να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Οι φορητές συσκευές επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες (RF) (συμπεριλαμβανομένων τερματικών διατάξεων
όπως καλώδια κεραίας και εξωτερικές κεραίες) δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε απόσταση μικρότερη
των 30 cm (12 ίντσες) από οποιοδήποτε μέρος της κλίνης Multicare, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων
που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Διαφορετικά, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την υποβάθμιση της
λειτουργικότητας αυτής της κλίνης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην υπερφορτώνετε την κλίνη (SWL), τηρείτε τον κύκλο λειτουργίας (INT.) και λάβετε υπόψη τις οδηγίες του
κεφαλαίου 21 "Συντήρηση" για να διατηρήσετε τη βασική ασφάλεια αναφορικά με τις ηλεκτρομαγνητικές
διαταραχές κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής της κλίνης.

5.6.1 Οδηγίες κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
Δοκιμή εκπομπής

Συμμόρφωση

Εκπομπές RF
CISPR 11

Ομάδα 1

Εκπομπές RF
CISPR 11

Κατηγορία B

Εκπομπές αρμονικών
IEC 61000-3-2

Κατηγορία A

Διακυμάνσεις τάσης / εκπομπές αναλαμπών
IEC 61000-3-3

Συμμορφώνεται
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5.6.2 Οδηγίες κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική επιδεκτικότητα
Δοκιμές ατρωσίας

Επίπεδο συμμόρφωσης

Ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD)
IEC 61000-4-2

± 8 kV για αποφόρτιση επαφής
± 15 kV για αποφόρτιση επαφής

Ακτινοβολούμενη RF
IEC 61000-4-3

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

Πεδία εγγύτητας από εξοπλισμό ασύρματης επικοινωνίας μέσω
RF
IEC 61000-4-3

Βλ. Πίνακα 1

Ταχείες ηλεκτρικές μεταβάσεις / ριπές
IEC 61000-4-4

± 2kV για γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος
Συχνότητα επανάληψης 100 kHz

Υπέρταση
IEC 61000-4-5

± 1 kV από γραμμή σε γραμμή
± 2 kV από γραμμή σε γείωση

Αγώγιμη RF
IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz – 80 MHz)
6 V σε ζώνες ISM μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz
80% AM στο 1 kHz

Μαγνητικά πεδία συχνότητας ρεύματος (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m

Βυθίσεις τάσης και σύντομες διακοπές στις γραμμές εισόδου
της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
IEC 61000-4-11

0% UT, 0,5 κύκλος
Σε 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° και 315°
0% UT, 1 κύκλος και 70% UT, 25/30 κύκλοι
Μονοφασικό: σε 0°
0% UT, 250/300 κύκλοι

Πίνακας 1 - ΑΤΡΩΣΙΑ σε εξοπλισμό ασύρματων επικοινωνιών μέσω RF
Συχνότητα δοκιμής
(MHz)

Ζώνη (MHz)

Υπηρεσία

Διαμόρφωση

Επίπεδο δοκιμής
ατρωσίας V/m

385

380 - 390

TETRA 400

Διαμόρφωση παλμού 18
Hz

27

450

430 - 470

GMRS 460, FRS 460

FM ± 5 kHz απόκλιση 1
kHz ημιτονοειδής

28

710
745
780

704 - 787

Ζώνη LTE 13, 17

Διαμόρφωση παλμού 217
Hz

9

810
870
930

800 - 960

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

Διαμόρφωση παλμού 18
Hz

28

1.720
1.845
1.970

1.700 - 1.990

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

Διαμόρφωση παλμού 217
Hz

28

2.450

2.400 - 2.570

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

Διαμόρφωση παλμού 217
Hz

28

5.240
5.500
5.785

5.100 - 5.800

WLAN 802.11 a/n

Διαμόρφωση παλμού 217
Hz

9
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν έχουν εφαρμοστεί αποκλίσεις στις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60601-1-2 Έκδοση 4

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεν υπάρχουν άλλα γνωστά μέτρα για τη διατήρηση της βασικής ασφάλειας αναφορικά με τα φαινόμενα ΗΜΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι κλίνες που είναι εξοπλισμένες με μονάδα ενοποίησης συμμορφώνονται με το πρότυπο IEEE 802.11 b/g/n
(2400,0 MHz – 2483,5 MHz, διαμόρφωση DSSS (IEEE 802.11 b ), OFDM (IEEE 802.11 g/n) ζώνη συχνοτήτων 20 MHz, EIRP =
0,34 W).

6 Συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος για τη ζωή λόγω ηλεκτροπληξίας!
Για να διασφαλιστεί η προστασία κατηγορίας I από ηλεκτροπληξία της κλίνης:
►
Γειώστε την παροχή ρεύματος.
►
Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά υποδοχές νοσοκομειακής κατηγορίας ή νοσοκομειακού τύπου για τη γείωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ελάχιστη απόσταση κάτω από την κλίνη (τυπική έκδοση με τροχούς 15 cm) είναι 4,4 cm!
►
Προσέχετε τη διαδρομή για τυχόν εμπόδια και αποφύγετε συγκρούσεις και πιθανές ζημιές σε οποιοδήποτε τμήμα
του σασί της κλίνης.
►
Μην χρησιμοποιείτε αναβατόρια και συσκευές ανύψωσης για να ανυψώσετε την κλίνη (τα αναβατόρια για τους
ασθενείς επιτρέπονται, η ελάχιστη απόσταση της διάταξης από τον ασθενή είναι 15 cm).
Οι κλίνες Multicare με OptiCare ή με Symbioso έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε αίθουσες για ιατρικούς σκοπούς. Οι ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις πρέπει επομένως να συμμορφώνονται με τα τοπικά πρότυπα που καθορίζουν τις απαραίτητες συνθήκες για τις
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
►
Αποσυνδέετε την κλίνη από την παροχή ρεύματος σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. κεραυνοί ή σεισμός).
Τα Multicare, OptiCare και Symbioso δεν είναι κατάλληλα για περιβάλλοντα εσωτερικών χώρων:
►
που περιέχουν εύφλεκτα αέρια (με την εξαίρεση των φιαλών οξυγόνου).
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7 Πεδίο εφαρμογής της παράδοσης και παραλλαγές κλίνης
7.1 Παράδοση
►
Κατά την παραλαβή, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα αντικείμενα σύμφωνα με το δελτίο αποστολής.
►
Ειδοποιήστε αμέσως τον μεταφορέα και τον προμηθευτή για τυχόν ελλείψεις γραπτώς ή σημειώνοντας επάνω στο δελτίο
αποστολής.

7.2 Πεδίο εφαρμογής της παράδοσης
■
■
■
■

Ιατρική κλίνη Multicare
Στρώμα με κάλυμμα - Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου B
SCU (Μονάδα ελέγχου συστήματος) - Εφαρμοζόμενο εξάρτημα τύπου B
Οδηγίες χρήσης

7.3 Παραλλαγές Multicare
β = βασικός εξοπλισμός
π = προαιρετικός εξοπλισμός
Προαιρετικά χαρακτηριστικά κλίνης:
■
Σασί
□ Τυπικό σασί – διάκενο κάτω από την κλίνη κάτω από τους στύλους ποδιών 44 mm
□ Υψηλότερο σασί – διάκενο κάτω από την κλίνη κάτω από τους στύλους ποδιών 69 mm
■
Κλίνη έτοιμη για OptiCare με SCU
□ Με OptiCare
□ Χωρίς OptiCare
■
Symbioso
□ Με Symbioso
□ Χωρίς Symbioso
■
Μονάδα ζύγισης
□ Με μονάδα ζύγισης (με παρακολούθηση απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη)
□ Χωρίς μονάδα ζύγισης (χωρίς παρακολούθηση απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη)
■
Θεραπεία με αυτόματη πλάγια περιστροφή( ALT)
□ Με ALT
□ Χωρίς ALT
■
Τροχοί
□ Διπλοί τροχοί (β) Tente Integral 150 mm (5,9 ιντσών)
□ Μονοί τροχοί Tente Integral 150 mm (5,9 ιντσών) (β)
□ Ανασυρόμενος πέμπτος τροχός (π)
■
Στοιχεία ελέγχου
□ Πίνακας πολλαπλών λειτουργιών με οθόνη αφής LCD και στα δύο πλευρικά κιγκλιδώματα τμήματος κεφαλής (β)
□ Πίνακας ταχείας ενέργειας με οθόνη αφής LCD και στα δύο πλευρικά κιγκλιδώματα τμήματος κεφαλής (β)
□ Πίνακας ελέγχου συνοδού (π)
□ Τηλεχειριστήριο με προσαρμογέα για απλή σύνδεση (Plug and Play) (π)
□ Τηλεχειριστήριο με φωτιζόμενα κουμπιά και προσαρμογέα για απλή σύνδεση (Plug and Play) (π)
□ Χειριστήριο ποδιού για πλευρική κλίση (π)
□ Χειριστήριο ποδιού για ρύθμιση ύψους (π)
□ Στοιχεία ελέγχου ασθενούς ενσωματωμένα και στα δύο πλευρικά κιγκλιδώματα τμήματος ποδιών (β)
□ Έκδοση χωρίς ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου για ασθενείς (π)
□ Ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου χωρίς φωτισμό (π)
□ Φωτιζόμενα ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου για ασθενείς (π)
■
1 ζεύγος λαβών Mobi-Lift® (π)
■
i-Brake® (o)
■
Θήκη ακτινογραφικής κασέτας
■
Πρόσθετος προσαρμογέας για βραχίονα έγερσης (π)
■
Μονάδα LAN/Wi-fi (π)
■
Κλίνη έτοιμη για EMR (π)
■
Κλήση νοσηλευτή (π)
■
i-Drive Power® (π)
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8 Θέση σε λειτουργία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού κατά την εργασία επάνω στην κλίνη!
►
Βεβαιωθείτε ότι η κλίνη είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν από την ενεργοποίηση, την
απόσυρση και τη συντήρησή της.
►
Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι ασφαλισμένοι πριν από την ενεργοποίηση, την απόσυρση και τη συντήρηση της
κλίνης.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος υλικών ζημιών λόγω εσφαλμένης θέσης σε λειτουργία!
►
Βεβαιωθείτε ότι η κλίνη τίθεται σε λειτουργία αποκλειστικά από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του
κατασκευαστή ή από εκπαιδευμένο προσωπικό του νοσοκομείου.
Διαμορφώστε την κλίνη ως εξής:
►
Αποσυσκευάστε την κλίνη.
►
Ελέγξτε την παράδοση (βλ. "Πεδίο εφαρμογής της παράδοσης" και "Παραλλαγές της κλίνης").
►
Αφαιρέστε το φύλλο απομόνωσης από το κιβώτιο ελέγχου ρεύματος (βλ. "Ενεργοποίηση συσσωρευτή").
►
Εγκαταστήστε τον εξοπλισμό και τα παρελκόμενα.
►
Σε περίπτωση παράδοσης αποσυναρμολογημένης μετόπης κεφαλής και μετόπης ποδιών, τοποθετήστε τη μετόπη
κεφαλής και τη μετόπη ποδιών (βλ. "Μετόπη κεφαλής και μετόπη ποδιών").
►
Εγκαταστήστε την κλίνη μόνο σε μια κατάλληλη επιφάνεια δαπέδου (βλ. "Μεταφορά").
►
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν συγκρούεται και δεν τεντώνεται υπερβολικά κατά τη ρύθμιση της κλίνης. Ελέγξτε
ότι το βύσμα έχει εισαχθεί σωστά.
►
Μην αφήνετε χαλαρά καλώδια προέκτασης ή πολύπριζα στο δάπεδο.
►
Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι απαιτούμενοι μηχανικοί και ηλεκτρικοί μηχανισμοί προστασίας είναι διαθέσιμοι στον χώρο
εγκατάστασης.
►
Δεν υπάρχει γενικός διακόπτης ρεύματος στην κλίνη, πράγμα που σημαίνει ότι το καλώδιο ρεύματος είναι το μόνο μέσο για
να απομονώσετε την κλίνη από την παροχή ρεύματος.
►
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντα πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος.
►
Το βύσμα του καλωδίου ρεύματος θα πρέπει να αντικαθίσταται και να συντηρείται μόνο από ειδικευμένους και
εκπαιδευμένους τεχνικούς συντήρησης που είναι εξουσιοδοτημένοι από τον κατασκευαστή.
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8.1 Ενεργοποίηση συσσωρευτή
8.1.1 Τοποθέτηση του τμήματος ελέγχου

Εικ. Τοποθέτηση του τμήματος ελέγχου

8.1.2 Αφαίρεση του φύλλου απομόνωσης

Εικ. Φύλλο απομόνωσης

Για να αφαιρέσετε το φύλλο απομόνωσης:
►
Αφαιρέστε το φύλλο απομόνωσης από το κιβώτιο ελέγχου ρεύματος (1)
τραβώντας τον ιμάντα (2).
►
Ελέγξτε αν το φύλλο απομόνωσης είναι πλήρες και άθικτο.
►
Εάν το φύλλο απομόνωσης έχει υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε αμέσως
με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης του κατασκευαστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να φοράτε γάντια κατά την αφαίρεση του φύλλου
απομόνωσης.
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8.2 Μετόπη κεφαλής και μετόπη ποδιών

Αποσυναρμολογήστε τη μετόπη ποδιών ως εξής:
►
Απασφαλίστε τα εξαρτήματα συναρμογής.
►
Τραβήξτε τη μετόπη ποδιών έξω από τα
εξαρτήματα συναρμογής.
►
Ασφαλίστε τα εξαρτήματα συναρμογής.
Τοποθετήστε τη μετόπη ποδιών ως εξής:
►
Απασφαλίστε τα εξαρτήματα συναρμογής.
►
Σύρετε τη μετόπη ποδιών μέσα στα εξαρτήματα
συναρμογής.
►
Ασφαλίστε τα εξαρτήματα συναρμογής.

Εικ. Ασφάλειες μετόπης ποδιών

Αφαιρέστε τη μετόπη κεφαλής ως εξής:
►
Τραβήξτε τη μετόπη κεφαλής έξω από τα
εξαρτήματα συναρμογής.
Τοποθετήστε τη μετόπη κεφαλής ως εξής:
►
Σύρετε τη μετόπη κεφαλής μέσα στα εξαρτήματα
συναρμογής.

Εικ. Τοποθετημένη μετόπη κεφαλής
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8.3 Εξισορρόπηση δυναμικού
Η κλίνη είναι εξοπλισμένη με έναν τυπικό προστατευτικό σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος αυτός χρησιμοποιείται για εξισορρόπηση
δυναμικού μεταξύ της κλίνης και τυχόν ενδαγγειακών ή ενδοκαρδιακών συσκευών που έχουν συνδεθεί στον ασθενή, για την
προστασία του ασθενούς από ηλεκτροπληξία στατικού ηλεκτρισμού.

Εικ. Σύνδεσμος εξισορρόπησης
δυναμικού - θηλυκός

Εικ. Σύνδεσμος εξισορρόπησης δυναμικού - αρσενικός
Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο εξισορρόπησης εάν:
■
ο ασθενής είναι συνδεδεμένος με οποιαδήποτε ενδαγγειακή ή ενδοκαρδιακή συσκευή.
Πριν από τη σύνδεση του ασθενούς σε ενδαγγειακή/ενδοκαρδιακή συσκευή:
►
Συνδέστε το καλώδιο γείωσης της συσκευής με τον σύνδεσμο εξισορρόπησης δυναμικού (αρσενικό) στην κλίνη όπου είναι
ξαπλωμένος ο εν λόγω ασθενής.
►
Χρησιμοποιήστε έναν τυπικό σύνδεσμο νοσοκομείου (θηλυκό).
►
Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι ταιριάζουν.
►
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα ακούσιας αποσύνδεσης.
Πριν από τη μετακίνηση της κλίνης:
►
Αποσυνδέστε τον ασθενή από την ενδαγγειακή ή ενδοκαρδιακή συσκευή.
►
Αποσυνδέστε τον σύνδεσμο εξισορρόπησης δυναμικού.
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8.4 Πριν από τη χρήση
Προετοιμάστε την κλίνη για συντήρηση ως ακολούθως:
►
Συνδέστε την κλίνη στην παροχή ρεύματος.
►
Φορτίστε τον συσσωρευτή.
►
Ανυψώστε και γείρετε την επιφάνεια στρώματος στην υψηλότερη θέση.
►
Χαμηλώστε και γείρετε την επιφάνεια στρώματος στη χαμηλότερη θέση.
►
Ελέγξτε ότι οι τροχοί και το κύριο φρένο λειτουργούν σωστά.
►
Ελέγξτε ότι η επέκταση κλίνης λειτουργεί σωστά.
►
Ελέγξτε ότι είναι δυνατή η αφαίρεση των μετοπών κεφαλής και ποδιών.
►
Ελέγξτε όλες τις λειτουργίες των χειριστηρίων (Πίνακας ελέγχου πολλαπλών λειτουργιών κ.λπ.).
►
Ελέγξτε ότι τα πλευρικά κιγκλιδώματα λειτουργούν σωστά.
►
Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας (βλ. "Απόρριψη").

8.5 Μεταφορά
Για ασφαλή μεταφορά της κλίνης, προσέξτε τα εξής:
►
Βεβαιωθείτε ότι δεν θα πατηθούν καλώδια κατά τη μετακίνηση της κλίνης.
►
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι αναρτημένο σε άγκιστρο (στη μετόπη κεφαλής).
►
Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί έχουν ξεκλειδωθεί πριν από τη μετακίνηση της κλίνης, κατά τη διαδικασία φόρτωσης/εκφόρτωσης
(βλ. "Έλεγχος τροχών και μεταφορά κλίνης").
►
Μετακινείτε την κλίνη αποκλειστικά και μόνο σε κατάλληλες επιφάνειες δαπέδου.
Κατάλληλες επιφάνειες:
■
Πλακίδια
■
Σκληρός λινοτάπητας
■
Χυτό δάπεδο
Ακατάλληλες επιφάνειες:
■
Πολύ μαλακά, μη στεγανοποιημένα ή ελαττωματικά δάπεδα
■
Μαλακά ξύλινα δάπεδα
■
Μαλακά και πορώδη πέτρινα δάπεδα
■
Δάπεδα με μοκέτες/χαλιά με υπόστρωμα
■
Μαλακός λινοτάπητας
►
Για μεγαλύτερες αποστάσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία διεύθυνσης των τροχών (κύριο
χειριστήριο).
►
Βεβαιωθείτε ότι τα φρένα είναι αποδεσμευμένα όταν μετακινείτε την κλίνη.

8.6 Υλικολογισμικό
Η κλίνη περιλαμβάνει υλικολογισμικό που μπορεί να ενημερωθεί μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.
Το υλικολογισμικό αυτό προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από ένα μηχανικό περίβλημα (απαιτείται
εργαλείο για την πρόσβαση), από στεγανοποίηση (τα εξαρτήματα με επεξεργαστή είναι σφραγισμένα), από αποκλειστική
συμβατότητα με ένα εγκεκριμένο εργαλείο λογισμικού και από έλεγχο συμβατότητας του νέου υλικολογισμικού με την
κλίνη.
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9 Καλώδιο παροχής ρεύματος (Καλώδιο κεντρικής
τροφοδοσίας)
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η αποσύνδεση της κλίνης από την παροχή ρεύματος δεν σταματά τις κινήσεις της κλίνης!
►
Ακινητοποιήστε την κλίνη προτού την αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος.
Η κλίνη συνδέεται και αποσυνδέεται στην παροχή ρεύματος μέσω του βύσματος σύνδεσης.
Το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο παροχής ρεύματος) πρέπει να αναρτάται σε ένα άγκιστρο στη μετόπη κεφαλής πριν από τη
μεταφορά.
Όταν η ακεραιότητα του εξωτερικού προστατευτικού αγωγού στην εγκατάσταση ή η διευθέτησή του είναι υπό
αμφισβήτηση
►
θέστε την κλίνη σε λειτουργία μόνο από τον εσωτερικό συσσωρευτή.

10 Συσσωρευτής
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υλικές ζημιές λόγω διαφοράς θερμοκρασίας!
►
Εάν υπάρχει σημαντική διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της κλίνης και του σημείου λειτουργίας (μετά τη μεταφορά/
αποθήκευση), αφήστε την κλίνη αποσυνδεδεμένη για 24 ώρες ώστε η διαφορά να εξισορροπηθεί από μόνη της.
Ο συσσωρευτής που παρέχεται με την κλίνη παραδίδεται μη φορτισμένος. Ο συσσωρευτής χρησιμεύει ως εφεδρεία κατά τη
διάρκεια διακοπών ρεύματος ή κατά τη μεταφορά του ασθενούς.
Για να επιτευχθεί η δηλωμένη διάρκεια ζωής των συσσωρευτών με μόλυβδο, συνιστώνται τα ακόλουθα κατά την αποθήκευση:
1)
Αποτροπή της πλήρους αποφόρτισης των συσσωρευτών και διατήρηση τους τουλάχιστον μερικώς φορτισμένων μέσω
τακτικής επαναφόρτισης
2)
Αποθήκευση των συσσωρευτών σε σημεία με θερμοκρασία από 10°C έως 40°C
3)
Αποτροπή της έκθεσης των συσσωρευτών στο φως του ήλιου
Η διάρκεια ζωής του συσσωρευτή μπορεί να είναι έως και 5 έτη εάν λειτουργεί υπό τις βέλτιστες συνθήκες.
Η χωρητικότητα του συσσωρευτή μπορεί να μειωθεί σημαντικά εάν:
►
η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή
►
υπάρχουν πολλοί κύκλοι φόρτισης/εκφόρτισης του συσσωρευτή
►
παρουσιάζεται επανειλημμένα πλήρης αποφόρτιση
►
η κλίνη συχνά τροφοδοτείται με ρεύμα μόνο από τον συσσωρευτή

10.1 Λειτουργία συσσωρευτή
►
Χρησιμοποιείτε μόνο συσσωρευτή εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή.
►
Ελέγχετε τη λειτουργικότητα των συσσωρευτών τουλάχιστον μία φορά τον μήνα σύμφωνα με τα εγχειρίδια χρήσης και
συντήρησης και αντικαταστήστε τον συσσωρευτή εάν είναι απαραίτητο.
►
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συσσωρευτή εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η διάρκεια ζωής του συσσωρευτή εξαρτάται από τη συχνότητα και τη μέθοδο χρήσης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά στην κλίνη ή τον συσσωρευτή που προκαλείται από:
■
μη τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή στις οδηγίες χρήσης
■
χρήση συσσωρευτή που δεν είναι εγκεκριμένος από τον κατασκευαστή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση 6 μηνών για όλες τις λειτουργίες του συσσωρευτή.

Για φόρτιση του συσσωρευτή:
►
Συνδέστε την κλίνη στην παροχή ρεύματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ορισμένες επιλογές ρύθμισης της κλίνης δεν είναι διαθέσιμες χωρίς συσσωρευτή, π.χ. η ρύθμιση ύψους με
βάρος πάνω από 200 kg.
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Η λυχνία LED υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης του συσσωρευτή:
Κίτρινη λυχνία LED

Κατάσταση φόρτισης συσσωρευτή

Σβηστή

Η χωρητικότητα του συσσωρευτή είναι επαρκής (η φόρτιση έχει
ολοκληρωθεί)

Αναβοσβήνει σύντομα (ανάβει σύντομα, μένει σβηστή
περισσότερο) (περίπου 1,8 δευτ.)

Ο συσσωρευτής φορτίζεται - συνεχίστε τη φόρτιση μέχρι η να
σβήσει η λυχνία LED. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ο
συσσωρευτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εφεδρική πηγή
ισχύος για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν η λυχνία LED
εξακολουθεί να αναβοσβήνει μετά από 12 ώρες φόρτισης
ή σταματήσει να αναβοσβήνει αλλά δεν είναι δυνατή η
τοποθέτηση της κλίνης, ο συσσωρευτής είναι ελαττωματικός ή
έχει υποστεί βλάβη. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Αναβοσβήνει σύντομα (ανάβει για 0,2 δευτ., σβήνει για 0,2
δευτ.)

Μόνο η λειτουργία CPR μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Αναβοσβήνει για αρκετό χρόνο (ανάβει για περισσότερο χρόνο,
μένει σβηστή για λίγο) (περίπου 0,2 δευτ.)

Χαμηλή τάση συσσωρευτή - ο συσσωρευτής δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως εφεδρική πηγή ισχύος ακόμη και για
σύντομο χρονικό διάστημα, ο συσσωρευτής έχει πλήρως
αποφορτιστεί ή είναι ελαττωματικός (εάν εξακολουθήσει αυτός
ο τύπος ένδειξης, θα πρέπει να αντικατασταθεί ο συσσωρευτής
από το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης)

Ανάβει συνεχώς για αρκετές ώρες (περίπου 10 ώρες), όταν η
κλίνη είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.

Απουσία ή συνθήκη βλάβης συσσωρευτή (ο συσσωρευτής δεν
έχει συνδεθεί σωστά, η γραμμή μεταξύ της τροφοδοσίας και
του συσσωρευτή έχει διακοπεί ή οι ασφάλειες του συσσωρευτή
είναι ελαττωματικές). Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής
εξυπηρέτησης του κατασκευαστή σε περίπτωση τέτοιας
ένδειξης.

10.2 Αντικατάσταση του συσσωρευτή
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Εσφαλμένη αντικατάσταση του συσσωρευτή θα προκαλέσει ζημιά στην κλίνη!
►
Ο συσσωρευτής πρέπει να αντικαθίσταται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό.
►
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά συσσωρευτή εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υλικές ζημιές λόγω υπερθέρμανσης!
Εάν ο συσσωρευτής είναι ελαττωματικός, ενδέχεται να προκληθεί απαερίωση. Σε σπάνιες περιπτώσεις, αυτό θα
μπορούσε να προκαλέσει παραμορφώσεις στο περίβλημα του συσσωρευτή, το περίβλημα του πίνακα ελέγχου ή το
καλώδιο.
►
Διακόψτε αμέσως τη χρήση της κλίνης (βλ. "Απόσυρση της κλίνης").
►
Ενημερώστε το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης του κατασκευαστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος μείωσης της ανθεκτικότητας του συσσωρευτή λόγω εσφαλμένης χρήσης!
►
Χρησιμοποιήστε την κλίνη με τροφοδοσία από τον συσσωρευτή μόνο σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης (π.χ.
διακοπή ρεύματος, επιπλοκές ασθενούς κατά τη μεταφορά κ.λπ.)
►
Μετά την επανασύνδεση της κλίνης στην παροχή ρεύματος, φορτίστε πλήρως τον συσσωρευτή (βλ. διάγραμμα
κατάστασης φόρτισης συσσωρευτή).
►
Ο συσσωρευτής πρέπει να αντικαθίσταται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό.
►
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση του συσσωρευτή, ζητήστε το εγχειρίδιο
συντήρησης από τον κατασκευαστή.
Κατάσταση ελαττωματικού συσσωρευτή
Ο συσσωρευτής θεωρείται ελαττωματικός εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
■
■
■

Ο συσσωρευτής φορτίζεται συνεχώς
Χαμηλή τάση συσσωρευτή
Χαμηλό ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή

Αυτή η κατάσταση υποδεικνύεται από τη συνεχώς αναμμένη ένδειξη κατάστασης του συσσωρευτή.
Αυτές οι καταστάσεις συνοψίζονται στο Linis και εγγράφονται στο Blackbox.

32

D9U001MC0-0123_01

Για ακύρωση αυτής της κατάστασης:
►
Πατήστε το κουμπί STOP (Διακοπή).
Κατάσταση "αποφορτισμένος συσσωρευτής"
Ο συσσωρευτής θεωρείται αποφορτισμένος εάν πληροίται η ακόλουθη συνθήκη:
■

Καθορισμένη μείωση τάσης ανάλογα με το ρεύμα εκφόρτισης

■
■
■

Αυτή η κατάσταση υποδεικνύεται από την ένδειξη κατάστασης του συσσωρευτή που αναβοσβήνει γρήγορα.
Η θέση ηλεκτρικής CPR είναι η μόνη δυνατή θέση.
Αυτή η κατάσταση θα ακυρωθεί αυτόματα όταν η κλίνη μεταβεί σε λειτουργία αδράνειας.

Για ακύρωση αυτής της κατάστασης:
►
Πατήστε το κουμπί STOP (Διακοπή).

10.3 Απόσυρση της κλίνης
Αποσύρετε την κλίνη ως ακολούθως:
►
Αποσυνδέστε την κλίνη από την παροχή ρεύματος.
►
Αποσυνδέστε το καλώδιο γείωσης.
►
Απενεργοποιήστε τον συσσωρευτή.
►
Αφαιρέστε τα παρελκόμενα.
Για την αποφυγή ζημιών κατά την αποθήκευση:
►
Συσκευάστε ή καλύψτε την κλίνη και τα παρελκόμενα.
►
Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι ίδιες με τις συνθήκες λειτουργίες.

10.4 Απενεργοποίηση του συσσωρευτή
Για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην κλίνη και το περιβάλλον κατά την αποθήκευση:
►
Απενεργοποιήστε τον συσσωρευτή στον πίνακα ελέγχου συνοδού.
Για απενεργοποίηση του συσσωρευτή στον ελεγκτή:
►
Αποσυνδέστε την κλίνη από την παροχή ρεύματος.
►
Αποσυνδέστε το καλώδιο γείωσης.
►
Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο πατώντας το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ στον ελεγκτή.
►
Πατήστε τα κουμπιά ανύψωσης τμήματος μηρών + χαμηλώματος τμήματος μηρών + θέσης Trendelenburg ταυτόχρονα και
κρατήστε τα πατημένα για τρία δευτερόλεπτα.
Ο συσσωρευτής απενεργοποιείται.
Για επανενεργοποίηση του συσσωρευτή:
►
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην παροχή ρεύματος.
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11 Χειρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού κατά τη ρύθμιση της κλίνης!
►
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μέρη του σώματος ανάμεσα στα στοιχεία επιφάνειας υποστήριξης στρώματος και
στο πλαίσιο επιφάνειας υποστήριξης στρώματος κατά τη ρύθμιση της κλίνης.
►
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μέρη του σώματος κάτω από το πλαίσιο επιφάνειας υποστήριξης στρώματος πριν
από τη ρύθμιση της κλίνης.

11.1 Πλευρικά κιγκλιδώματα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού, ζημιάς ή ακούσιας κίνησης της κλίνης λόγω εσφαλμένης τοποθέτησης παρελκομένων
ή του τηλεχειριστηρίου!
►
Μην τοποθετείτε ποτέ παρελκόμενα ή το τηλεχειριστήριο στα πλευρικά κιγκλιδώματα, στην περιοχή που βρίσκεται
το ενσωματωμένο χειριστήριο πλευρικού κιγκλιδώματος.
Τα διαχωριζόμενα πλευρικά κιγκλιδώματα αποτελούν μέρη της κλίνης. Η λειτουργία των διαχωριζόμενων πλευρικών κιγκλιδωμάτων
υποστηρίζεται από ένα πνευματικό ελατήριο. Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι υπεύθυνο για την αναδίπλωση των πλευρικών
κιγκλιδωμάτων προς τα επάνω όταν ο ασθενής βρίσκεται στην κλίνη. Η σωστή τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου δείχνεται στην
παρακάτω εικόνα.

1

3
Εικ. Πλευρικά κιγκλιδώματα

1 2

3

1. Λαβή πλευρικού κιγκλιδώματος
2. Σωστή τοποθέτηση τηλεχειριστηρίου
3. Λαβή απελευθέρωσης πλευρικού κιγκλιδώματος

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Για ανύψωση των πλευρικών κιγκλιδωμάτων:
►
Πιάστε σταθερά το πλευρικό κιγκλίδωμα από τη λαβή πλευρικού κιγκλιδώματος (1).
►
Τραβήξτε το πλευρικό κιγκλίδωμα προς τα επάνω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Θα ακούσετε έναν χαρακτηριστικό
ήχο "κλικ".
Για χαμήλωμα των πλευρικών κιγκλιδωμάτων:
►
Πιάστε σταθερά το πλευρικό κιγκλίδωμα από τη λαβή πλευρικού κιγκλιδώματος (1).
►
Πιέστε το επάνω άκρο του πλευρικού κιγκλιδώματος προς τα μέσα.
►
Απασφαλίστε το πλευρικό κιγκλίδωμα τραβώντας τη λαβή απελευθέρωσης πλευρικού κιγκλιδώματος (3) προς το μέρος
σας.
►
Διπλώστε αργά το πλευρικό κιγκλίδωμα προς τα κάτω.
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11.2 Έλεγχος τροχών και μεταφορά κλίνης
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υλικές ζημιές λόγω εσφαλμένης μεταφοράς και ακούσιας κίνησης!
►
Πριν από τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι η κλίνη είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος.
►
Πριν από τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι η βοηθητική υποδοχή εισόδου (εάν υπάρχει) είναι αποσυνδεδεμένη από
την παροχή ρεύματος.
►
Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι ασφαλισμένοι πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και τη
συντήρηση.
►
Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι ασφαλισμένοι όταν η κλίνη είναι κατειλημμένη.
►
Αναρτήστε το καλώδιο ρεύματος στο κατάλληλο άγκιστρο της κλίνης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
►
Η κλίνη πρέπει να μεταφέρεται αποκλειστικά από νοσηλευτικό προσωπικό και από τουλάχιστον 2 άτομα.

11.2.1 Κεντρικός έλεγχος τροχών
Η κλίνη είναι εξοπλισμένη με κεντρικό έλεγχο τροχών και σύστημα φρένων.
Οι μοχλοί ελέγχου βρίσκονται στις τέσσερις γωνίες του σασί.
Θέσεις μοχλών ελέγχου τροχών:
1.
Κίνηση προς τα εμπρός
Ο εμπρός αριστερός τροχός είναι ασφαλισμένος. Η κλίνη κινείται σε ευθεία
πορεία προς τα εμπρός. Εάν η κλίνη είναι εξοπλισμένη με πέμπτο τροχό, η
κατεύθυνση της κίνησης καθορίζεται από αυτόν τον τροχό.
2.
Κίνηση χωρίς περιορισμούς
Όλοι οι τροχοί είναι μη ασφαλισμένοι.
3.
Εφαρμοσμένα φρένα
Έχουν εφαρμοστεί τα φρένα σε όλους τους τροχούς.

Εικ. Θέσεις του μοχλού ελέγχου τροχού

11.2.2 Μεταφορά κλίνης

Μεταφορά της κλίνης:
►
Ρυθμίστε το ύψος της κλίνης σε περίπου 20 cm (9") κάτω από το μέγιστο ύψος.
►
Σπρώξτε την κλίνη από τις λαβές στη μετόπη κεφαλής ή τη μετόπη ποδιών.
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11.3 Απελευθέρωση τμήματος πλάτης για CPR
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω πολύ γρήγορου χαμηλώματος του τμήματος πλάτης!
►
Βεβαιωθείτε ότι τα πλευρικά κιγκλιδώματα βρίσκονται στη χαμηλότερη θέση.
►
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μέρη του σώματος ανάμεσα στα πλευρικά κιγκλιδώματα και το τμήμα πλάτης.
►
Πιέστε το τμήμα πλάτης προς τα κάτω χρησιμοποιώντας μόνο τη λαβή στο προστατευτικό στρώματος.
Η κλίνη επιτρέπει το γρήγορο μηχανικό χαμήλωμα του τμήματος πλάτης για διαδικασίες καρδιοπνευμονικής ανάνηψης (CPR)
έκτακτης ανάγκης.

Εικ. Μοχλός CPR (λαβή απελευθέρωσης)

Ρυθμίστε τη θέση ως εξής:
►
Τραβήξτε και κρατήστε τη λαβή απελευθέρωσης.
►
Πιέστε το τμήμα πλάτης προς τα κάτω.

36
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11.4 Στοιχεία ελέγχου
Ο χειρισμός της κλίνης γίνεται από διάφορα στοιχεία ελέγχου.
Στοιχεία ελέγχου ανάλογα με το μοντέλο:
■
Πίνακας πολλαπλών λειτουργιών με οθόνη αφής LCD και στα δύο πλευρικά κιγκλιδώματα τμήματος κεφαλής
■
Πίνακας ταχείας δράσης με οθόνη αφής LCD και στα δύο πλευρικά κιγκλιδώματα τμήματος κεφαλής
■
Πρόσθετος ελεγκτής
■
Τηλεχειριστήριο
■
Τηλεχειριστήριο με προσαρμογέα για απλή σύνδεση (Plug and Play)
■
Τηλεχειριστήριο με φωτιζόμενα κουμπιά
■
Χειριστήριο ποδιού για πλευρική κλίση
■
Χειριστήριο ποδιού για ρύθμιση ύψους
■
Στοιχεία ελέγχου ασθενούς ενσωματωμένα και στα δύο πλευρικά κιγκλιδώματα τμήματος ποδιών
Η απενεργοποίηση μεμονωμένων λειτουργιών στον πίνακα πολλαπλών λειτουργιών θα επηρεάσει όλα τα στοιχεία
ελέγχου.
Εάν η κλίνη δεν αντιδρά σε μεμονωμένες ρυθμίσεις θέσης:
►
Ελέγξτε εάν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη στον πίνακα ελέγχου συνοδού.

11.4.1 Πίνακας πολλαπλών λειτουργιών με οθόνη αφής LCD και στα δύο
πλευρικά κιγκλιδώματα τμήματος κεφαλής
Ο πίνακας πολλαπλών λειτουργιών είναι το κύριο στοιχείο ελέγχου. Είναι ενσωματωμένος στο εξωτερικό των δύο πλευρικών
κιγκλιδωμάτων τμήματος κεφαλής.
►
Βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός του πίνακα πολλαπλών λειτουργιών γίνεται αποκλειστικά και μόνο από νοσηλευτικό
προσωπικό εκπαιδευμένο στην εντατική θεραπεία.
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Εικ. Πίνακας πολλαπλών λειτουργιών
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Κουμπιά θέσης τμήματος κνημών
Κουμπί ρύθμισης τμήματος μηρών
Κουμπί ρύθμισης τμήματος πλάτης
Οθόνη αφής LCD
Κουμπιά επέκτασης επιφάνειας στρώματος
Κουμπιά ρύθμισης διαμήκους κλίσης
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Λυχνία LED κατάστασης φόρτισης συσσωρευτή
Λυχνία LED παροχής ρεύματος
Κουμπί θέσης καρδιολογικής καρέκλας
Κουμπί θέσης CPR (Ανάνηψη)
Κεντρικό κουμπί διακοπής
Κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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Κεντρικό κουμπί STOP (Διακοπή)
Το κεντρικό κουμπί STOP (Διακοπή) διακόπτει αμέσως όλες τις κινήσεις της κλίνης σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης
τοποθέτησης της κλίνης ή σε περίπτωση ηλεκτρονικής αστοχίας.
Το πάτημα του κεντρικού κουμπιού STOP (Διακοπή) για τουλάχιστον 0,3 δευτερόλεπτα σταματά αμέσως όλες τις ηλεκτρονικές
κινήσεις της κλίνης.

Ενεργοποίηση του κουμπιού ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ενεργοποιεί το πληκτρολόγιο ή τις οθόνες αφής σε όλα τα στοιχεία ελέγχου.
Το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ περιλαμβάνεται σε πολλά διαφορετικά στοιχεία ελέγχου. Η λειτουργία του κουμπιού ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ είναι
ίδια σε όλα τα στοιχεία ελέγχου. Το πάτημα ενός κουμπιού λειτουργίας διατηρεί το πληκτρολόγιο ενεργό για άλλα 3 λεπτά.
Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, είναι δυνατές οι ακόλουθες ενέργειες:
■
Ρύθμιση μεμονωμένων στοιχείων της επιφάνειας στρώματος με πάτημα των αντίστοιχων κουμπιών λειτουργίας.
■
Απενεργοποίηση μεμονωμένων λειτουργιών με τα κουμπιά κλειδώματος.
Κάθε πάτημα ενός κουμπιού λειτουργίας διατηρεί το πληκτρολόγιο ενεργό για άλλα 3 λεπτά.

Κουμπιά λειτουργιών
Τα κουμπιά λειτουργιών τοποθέτησης 1, 2, 3, 5 και 6 ρυθμίζουν τη θέση του τμήματος πλάτης, του τμήματος μηρών και του
τμήματος κνημών, καθώς και την κλίση και την επέκταση της επιφάνειας στρώματος. Τα κουμπιά 9 και 10 επιτρέπουν τη ρύθμιση
των θέσεων καρδιολογικής καρέκλας και CPR.

Κουμπί θέσης CPR (Ανάνηψη)
Εάν η κλίνη είναι εξοπλισμένη με στρώμα OptiCare ή στρώμα Symbioso, το πάτημα του κουμπιού 10 θα ξεφουσκώσει και το
στρώμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το ταυτόχρονο πάτημα δύο κουμπιών λειτουργιών αναγνωρίζεται ως σφάλμα από τον ελεγκτή. Ο ελεγκτής θα
διακόψει αυτόματα αμέσως όλες τις κινήσεις της κλίνης.
Ρυθμίστε τη θέση ως εξής:
►
Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο πατώντας το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
►
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θέση.

Λυχνία LED παροχής ρεύματος
Κατάσταση

Επεξήγηση

Αναμμένη λυχνία LED

Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

Σβηστή λυχνία LED

Αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος

Λυχνία LED που αναβοσβήνει

Σφάλμα συστήματος
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11.4.2 Πίνακας ελέγχου συνοδού
Ο πίνακας ελέγχου συνοδού είναι ένα προαιρετικό στοιχείο ελέγχου. Ο πίνακας ελέγχου συνοδού μπορεί να αναρτηθεί από τη
μετόπη ποδιών εάν χρειάζεται. Μπορείτε να κρατάτε τον πρόσθετο ελεγκτή στο χέρι σας κατά τον χειρισμό.

Εικ. Πίνακας ελέγχου συνοδού
1.
Κουμπί και λυχνία LED τμήματος μηρών, τμήματος
κνημών και κλειδώματος επέκτασης
2.
Κουμπί ρύθμισης τμήματος μηρών
3.
Κουμπί και λυχνία LED κλειδώματος τμήματος πλάτης
4.
Κουμπί ρύθμισης τμήματος πλάτης
5.
Κουμπί και λυχνία LED κλειδώματος ύψους/κλίσης
6.
Κουμπί ρύθμισης ύψους
7.
Κουμπιά θέσης τμήματος κνημών
8.
Κουμπιά επέκτασης επιφάνειας στρώματος
9.
Κουμπί και λυχνία LED κλειδώματος χειριστηρίου
ποδιών

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Κουμπιά διαμήκους κλίσης
Κουμπί θέσης καρδιολογικής καρέκλας
Κουμπιά ALT
Κουμπί θέσης Trendelenburg
Λυχνία LED παροχής ρεύματος
Λυχνία LED κατάστασης φόρτισης συσσωρευτή
Κουμπί θέσης CPR (Ανάνηψη)
Κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για ρύθμιση της θέσης:
►
Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο πατώντας το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
►
Πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο κουμπί μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θέση.

Λυχνία LED παροχής ρεύματος
Κατάσταση

Επεξήγηση

Αναμμένη λυχνία LED

Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

Σβηστή λυχνία LED

Αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος

Λυχνία LED που αναβοσβήνει

Σφάλμα συστήματος
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11.4.3 Τηλεχειριστήριο
Ως προαιρετικός εξοπλισμός, περιλαμβάνεται ένα τηλεχειριστήριο στην κλίνη. Η θέση του τηλεχειριστηρίου εξαρτάται από την
κατάσταση του ασθενούς. Το τηλεχειριστήριο διατίθεται με και χωρίς φωτισμό κουμπιών. Ο φωτισμός ενεργοποιείται για 7 δευτ. εάν
πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί και για 3 λεπτά εάν πατηθεί το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Οι λειτουργίες και των δύο τηλεχειριστηρίων
είναι πανομοιότυπες.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Κουμπιά θέσης τμήματος μηρών
Λυχνία LED κλειδώματος τμήματος μηρών/τμήματος πλάτης
Κουμπί θέσης τμήματος πλάτης
Κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κουμπί αυτόματης καμπύλης
Κουμπί φακού
Λυχνία LED κλειδώματος ύψους
Κουμπί ρύθμισης ύψους

Για ενεργοποίηση του φακού:
►
Πατήστε το κουμπί φακού 6.
Ρυθμίστε τη θέση ως εξής:
►
Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο πατώντας το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
►
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να επιτευχθεί η
επιθυμητή θέση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς, το νοσηλευτικό
προσωπικό αποφασίζει εάν ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τη θέση
της κλίνης.
Εάν απαιτείται, μην επιτρέπετε στον ασθενή να ρυθμίσει την κλίνη ως εξής:
►
Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Διατίθεται προσαρμογέας για το τηλεχειριστήριο. Ο
προσαρμογέας επιτρέπει τη γρήγορη εγκατάσταση και αφαίρεση (π.χ.
την αντικατάσταση ενός ελαττωματικού τηλεχειριστηρίου, τη χρήση του
τηλεχειριστηρίου για άλλη κλίνη).

Εικ. Τηλεχειριστήριο

11.4.4 Πίνακες ελέγχου ασθενούς
Οι πίνακες ελέγχου ασθενούς που είναι ενσωματωμένοι στα πλευρικά κιγκλιδώματα του τμήματος ποδιών επιτρέπουν στον ασθενή
να ρυθμίσει τη θέση του τμήματος πλάτης, του τμήματος μηρών και της αυτόματης καμπύλης.

1

2

3

4

Εικ. Πίνακες ελέγχου ασθενούς στα πλευρικά κιγκλιδώματα τμήματος ποδιών

5

2

6

7

1. Κουμπί ρύθμισης αυτόματης καμπύλης (ταυτόχρονη κίνηση του τμήματος πλάτης και του τμήματος μηρών) - ΚΑΤΩ
2. Κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ενεργοποίηση του πίνακα ελέγχου)
3. Κουμπί ρύθμισης αυτόματης καμπύλης (ταυτόχρονη κίνηση του τμήματος πλάτης και του τμήματος μηρών) - ΕΠΑΝΩ
4. Κουμπί ρύθμισης τμήματος πλάτης– ΕΠΑΝΩ
5. Κουμπί ρύθμισης τμήματος πλάτης– ΚΑΤΩ
6. Κουμπί ρύθμισης τμήματος μηρών– ΕΠΑΝΩ
7. Κουμπί ρύθμισης τμήματος μηρών– ΚΑΤΩ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα πληκτρολόγια φωτίζονται προαιρετικά. Ο φωτισμός ενεργοποιείται για 7 δευτ. εάν πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί και
για 3 λεπτά εάν πατηθεί το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι λειτουργίες στον πίνακα ελέγχου ασθενούς στα πλευρικά κιγκλιδώματα τμήματος ποδιών είναι απενεργοποιημένες
όταν το πλευρικό κιγκλίδωμα τμήματος ποδιών είναι στην κάτω θέση.
40

D9U001MC0-0123_01

11.4.5 Χειριστήριο ποδιού ύψους κλίνης
Το χειριστήριο ποδιού είναι προαιρετικό και επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους της κλίνης με το πόδι.
1.
2.
3.
4.

Προστατευτικό πλαίσιο από ανεπιθύμητη ενεργοποίηση
Ποδοδιακόπτης ανύψωσης επιφάνειας στρώματος
Ποδοδιακόπτης θέσης εξέτασης
Ποδοδιακόπτης χαμηλώματος επιφάνειας στρώματος

Ρυθμίστε τη θέση ως εξής:
►
Πατήστε τον διακόπτη ποδιού 2, 3 ή 4 για την ενεργοποίηση του
χειριστηρίου ποδιού.
►
Πατήστε παρατεταμένα τον ποδοδιακόπτη ποδιού μέχρι να επιτευχθεί η
επιθυμητή θέση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατή η ενεργοποίηση του χειριστηρίου ποδιού με πάτημα
του κουμπιού ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ στα χειριστήρια της κλίνης, οπότε δεν χρειάζεται η
ενεργοποίηση του χειριστηρίου ποδιού με τα κουμπιά 2, 3 ή 4.

Εικ. Χειριστήριο ποδιού ύψους κλίνης

11.4.6 Χειριστήριο ποδιού πλευρικής κλίσης
Το χειριστήριο ποδιού είναι προαιρετικό και επιτρέπει τη ρύθμιση της πλευρικής κλίσης της κλίνης με το πόδι.
1.
2.
3.
4.

Προστατευτικό πλαίσιο από ανεπιθύμητη ενεργοποίηση
Ποδοδιακόπτης κλίσης δεξιά
Ποδοδιακόπτης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ποδοδιακόπτης κλίσης αριστερά

Ρυθμίστε τη θέση ως εξής:
►
Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο πατώντας το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
►
Πατήστε παρατεταμένα τον ποδοδιακόπτη ποδιού μέχρι να επιτευχθεί
η επιθυμητή θέση.

Εικ. Ποδοδιακόπτης πλευρικής κλίσης

11.4.7 Πίνακες ταχείας ενέργειας
Οι πίνακες ταχείας ενέργειας που είναι ενσωματωμένοι στα τμήματα κεφαλής των πλευρικών κιγκλιδωμάτων επιτρέπουν τη
ρύθμιση του ύψους της κλίνης από το νοσηλευτικό προσωπικό και τον ασθενή.
1.
2.

Κουμπιά ρύθμισης ύψους κλίνης
Κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ρυθμίστε τη θέση ως εξής:
►
Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο πατώντας το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
►
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θέση.

Εικ. Πίνακας ταχείας ενέργειας
D9U001MC0-0123_01
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11.5 Οθόνη αφής LCD
Η οθόνη αφής LCD αποτελεί μέρος του πίνακα πολλαπλών λειτουργιών που είναι ενσωματωμένος στο πλευρικό κιγκλίδωμα
τμήματος κεφαλής. Ανάλογα με την τρέχουσα λειτουργία, η οθόνη αφής LCD εμφανίζει διαφορετικές οθόνες. Κάθε οθόνη εμφανίζει
μια γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος και μια γραμμή μενού στο κάτω μέρος. Η γραμμή κατάστασης εμφανίζει την ημερομηνία
και την ώρα. Η γραμμή μενού επιτρέπει την επιλογή άλλων οθονών. Πράσινες λωρίδες επάνω από τα μεμονωμένα εικονίδια στη
γραμμή μενού υποδεικνύουν τις ενεργές λειτουργίες στις αντίστοιχες οθόνες.

11.5.1 Εικονίδια γραμμής μενού

Εικονίδιο οθόνης τοποθέτησης

Εικονίδιο οθόνης κλειδώματος

Εικονίδιο οθόνης ζύγισης

Εικονίδιο οθόνης παρακολούθησης απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη

Εικονίδιο οθόνης λειτουργίας μεταφοράς

Εικονίδιο οθόνης θεραπείας με αυτόματη πλάγια περιστροφή

Εικονίδιο οθόνης στρώματος (ενσωματωμένα στρώματα Symbioso ή OptiCare)

Εικονίδιο οθόνης βοήθειας (οθόνη με οδηγίες για τον χρήστη)
Η οθόνη βοήθειας εμφανίζει οδηγίες που αφορούν την οθόνη που είχε ρυθμιστεί προτού πατηθεί το
εικονίδιο οθόνης βοήθειας.
Εάν η οθόνη ρυθμίσεων είχε ρυθμιστεί πριν την οθόνη βοήθειας, εμφανίζεται μια εισαγωγή της
οθόνης βοήθειας.
Χρησιμοποιήστε βέλη για να μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων στην οθόνη βοήθειας.

Εικονίδιο οθόνης ρυθμίσεων
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11.5.2 Οθόνη τοποθέτησης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή πτώσης του ασθενούς από την κλίνη λόγω πλευρικής κλίσης!
►
Βεβαιωθείτε ότι τα πλευρικά κιγκλιδώματα στην αντίστοιχη πλευρά είναι αναδιπλωμένα προς τα επάνω.
►
Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής δεν θα πέσει από την κλίνη.
Η οθόνη τοποθέτησης επιτρέπει τη ρύθμιση ορισμένων ειδικών θέσεων της κλίνης και υποδεικνύει τη γωνία κλίσης. Η τοποθέτηση
της κλίνης που βασίζεται σε στύλους είναι συνεχής.

1

2

3

4

5

6

7
8

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

Εικονίδιο ιστορικού ρύθμισης τμήματος
Εικονίδιο θέσης κινητοποίησης
Ειδοποίηση λήξης περιόδου συντήρησης
Εικονίδια πλευρικής κλίσης
Εικονίδιο θέσης Trendelenburg
Ημερομηνία
Ένδειξη γωνίας τμήματος πλάτης
Εικονίδια αυτόματης καμπύλης
Εικονίδιο διαμήκους γωνίας κλίσης
Εικονίδιο οθόνης ρυθμίσεων
Ένδειξη γωνίας πλευρικής κλίσης

9

11

10

Εικ. Οθόνη τοποθέτησης
Θέσεις ρύθμισης:
►
Ενεργοποιήστε την οθόνη αφής πατώντας το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
►
Πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο εικονίδιο μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θέση.
Η αντίστοιχη ένδειξη υποδεικνύει τη γωνία κλίσης ή τη γωνία του τμήματος πλάτης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η επιλογή της πλευρικής κλίσης είναι δυνατή μόνο εάν το πλευρικό κιγκλίδωμα στην αντίστοιχη πλευρά είναι
αναδιπλωμένο επάνω.
Πιθανές θέσεις:
■
Πλευρική κλίση
□ Επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της πνευμονικής λειτουργίας.
□ Αποτρέπει την κατάκλιση.
□ Κλίση της επιφάνειας στρώματος προς τα αριστερά ή τα δεξιά.
■
Αυτόματη καμπύλη
□ Ανύψωση ή χαμήλωμα του τμήματος πλάτης και του τμήματος μηρών.
■
Θέση κινητοποίησης
□ Διευκολύνει την αποχώρηση του ασθενούς από την κλίνη.
□ Όρθιο τμήμα πλάτης
□ Η επιφάνεια στρώματος στην πιο χαμηλή θέση
■
Θέση Trendelenburg
□ Παρέχει αντικραδασμικές συνθήκες για τον ασθενή.
■
Τμήμα πλάτης στις 30°
□ Παρέχει βέλτιστες συνθήκες για ευκολότερο αερισμό του ασθενούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κατά τη διάρκεια της συνεχούς τοποθέτησης, το τμήμα πλάτης σταματά αυτόματα στις 30 και στις 45 μοίρες. Για
να συνεχίσετε την τοποθέτηση, πατήστε το αντίστοιχο κουμπί ακόμη μία φορά.
Ειδοποίηση λήξης περιόδου συντήρησης:
Τα σύμβολα "Ρολόι και κλειδί" που αναβοσβήνουν στην επάνω αριστερή γωνία σημαίνουν ότι η συνιστώμενη περίοδος για έλεγχο
ασφαλείας έχει λήξει. Επικοινωνήστε με τον ειδικό συντήρησης και προγραμματίστε τον επόμενο έλεγχο ασφαλείας.
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Το γράφημα ιστορικού για την τοποθέτηση του τμήματος πλάτης εμφανίζει:
■
την ημερομηνία
■
τον χρόνο που πέρασε σε θέση με γωνία τουλάχιστον 30° κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών
■
τον χρόνο που πέρασε σε θέση με γωνία τουλάχιστον 45° κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών

11.5.3 Οθόνη κλειδώματος
Είναι δυνατό το κλείδωμα όλων των μεμονωμένων λειτουργιών τοποθέτησης.

1

2

3
1.
2.
3.
4.
5.

5

Εικονίδιο κλειδώματος τμήματος μηρών
Εικονίδιο κλειδώματος ύψους και κλίσης
Εικονίδιο κλειδώματος τμήματος πλάτης
Εικονίδιο κλειδώματος χειριστηρίου ποδιού
Εικονίδιο κεντρικού κλειδώματος

4

Εικ. Οθόνη κλειδώματος
Κλείδωμα μεμονωμένων λειτουργιών τοποθέτησης:
►
Ενεργοποιήστε την οθόνη αφής πατώντας το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
►
Πατήστε το εικονίδιο ή τα εικονίδια λειτουργιών για κλείδωμα.
Οι επιλεγμένες λειτουργίες κλειδώνονται. Τα εικονίδια των κλειδωμένων λειτουργιών επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.
Μια ανοιχτή πράσινη γραμμή εμφανίζεται επάνω από το εικονίδιο κλειδώματος λειτουργίας στη γραμμή μενού.
Κλείδωμα όλων των λειτουργιών:
►
Ενεργοποιήστε την οθόνη αφής πατώντας το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
►
Πατήστε το εικονίδιο κεντρικού κλειδώματος (5).
Όλες οι λειτουργίες τοποθέτησης κλειδώνονται.

11.5.4 Οθόνη ρυθμίσεων
Η οθόνη ρυθμίσεων επιτρέπει τη ρύθμιση των ακόλουθων παραμέτρων: Ημερομηνία, Έτος, Ώρα, Γλώσσα, Νέος ασθενής

1

2

3

4

5

6

12

11

10

9

8

7

1.
Εικονίδιο απόκρυψης τιμής ζύγισης
(Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)
2.
Εικονίδια ρύθμισης ημέρας
3.
Εικονίδια ρύθμισης μήνα
4.
Εικονίδια ρύθμισης έτους
5.
Εικονίδια ρύθμισης ώρας
6.
Εικονίδια ρύθμισης λεπτού
7.
Εικονίδια μορφής ημερομηνίας και ώρας (24
ώρες: λεπτά + ημέρα. Μήνας. Έτος Ή 24 ώρες: λεπτά +
Μήνας. Ημέρα. Έτος Ή 12 ώρες: λεπτά με AM ή PM +
Μήνας. Ημέρα. Έτος)
8.
Εικονίδιο γλώσσας (γλώσσα της οθόνης
βοήθειας)
9.
Εικονίδιο απενεργοποίησης στρώματος (για την
αποσύνδεση ενός ενσωματωμένου στρώματος)
10.
Εικονίδιο New Patient (Νέος ασθενής)
11.
Εικονίδιο ήχου απόκρισης οθόνης αφής
(Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση)

Εικ. Οθόνη ρυθμίσεων
Ρύθμιση ημερομηνίας, έτους ή ώρας:
►
Πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο (2 ή 3 ή 4 ή 5 ή 6).
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Ρύθμιση γλώσσας της οθόνης βοήθειας:
►
Πατήστε το εικονίδιο 8 επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή γλώσσα.
Νέος ασθενής:
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία New Patient (Νέος ασθενής) όταν αλλάζετε ασθενή. Η λειτουργία New Patient (Νέος
ασθενής) ενεργοποιείται όταν η κλίνη έχει φορτίο τουλάχιστον 35 kg.
Το κουμπί εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες:
■
Καθορισμός απόβαρου μονάδας ζύγισης (μόνο εάν η μονάδα ζύγισης έχει σταθεροποιηθεί)
■
Διαγράφει το ιστορικό της μονάδας ζύγισης
■
Διαγράφει το ιστορικό ALT
■
Διαγράφει το ιστορικό της ρύθμισης του τμήματος πλάτης
■
Ρυθμίζει το CLP στο επίπεδο 2 (μόνο για Symbioso)
■
Διαγράφει τη ρύθμιση άνεσης πίεσης (μόνο για OptiCare)
■
Ενεργοποιεί την MCM
■
Ενεργοποιεί τη λειτουργία Fowler Boost (μόνο για Symbioso)
■
Απενεργοποιεί τη λειτουργία αδράνειας (μόνο για Symbioso)
■
Ρυθμίζει την MCM σε ΥΨΗΛΟ επίπεδο (μόνο για OptiCare)
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ως εξής:
►
Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η μονάδα ζύγισης.
►
Πατήστε το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
►
Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο 10 μέχρι να γίνει κίτρινο.
►
Η οθόνη μονάδας ζύγισης εμφανίζεται στην οθόνη LCD.
Το απόβαρο της μονάδας ζύγισης έχει ρυθμιστεί, το ιστορικό έχει διαγραφεί και μπορείτε να τοποθετήσετε νέο ασθενή στην κλίνη.
Αποσύνδεση του στρώματος:
Για να αντικαταστήσετε το ενσωματωμένο στρώμα (OptiCare ή Symbioso) με ένα τυπικό στρώμα, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το
ενσωματωμένο στρώμα.
►
Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο 9 (απενεργοποίηση του στρώματος) μέχρι η κατακόρυφη ράβδος χρονομέτρου να
μηδενιστεί και το εικονίδιο στρώματος να εξαφανιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η αποσύνδεση ενός στρώματος OptiCare ή ενός στρώματος Symbioso προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ένα
τυπικό στρώμα στη θέση τους, θα απενεργοποιήσει το αναδυόμενο μενού χειροκίνητης CPR.

11.5.5 Οθόνη βοήθειας
Η οθόνη βοήθειας εμφανίζει οδηγίες για τους χρήστες.
Η οθόνη βοήθειας είναι διαθέσιμη στα Τσεχικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά Βραζιλίας,
Φινλανδικά, Δανικά και Γερμανικά. Χρησιμοποιήστε την οθόνη ρυθμίσεων για να ορίσετε την επιθυμητή γλώσσα.

11.5.6 Αναδυόμενα εικονίδια
Αναδυόμενο εικονίδιο
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Επεξήγηση

Απαιτούμενη ενέργεια

Η λειτουργία είναι κλειδωμένη.

Ξεκλειδώστε τη λειτουργία εάν απαιτείται!

Η θήκη ακτινογραφικής κασέτας δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά.

Τοποθετήστε σωστά τη θήκη ακτινογραφικής
κασέτας!

Το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ δεν έχει
ενεργοποιηθεί.

Πατήστε το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ!

Η πλευρική κλίση απενεργοποιείται όταν
το πλευρικό κιγκλίδωμα είναι διπλωμένο
προς τα κάτω.

Ανυψώστε το πλευρικό κιγκλίδωμα για να
ενεργοποιήσετε πρόσθετη πλευρική κλίση.

45
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Η τοποθέτηση αποκλείστηκε για να
αποφευχθεί σύγκρουση της κλίνης με το
δάπεδο ή σύγκρουση της κλίνης με τον
εξοπλισμό της.

Για να συνεχίσετε την τοποθέτηση, ρυθμίστε την κλίνη
έτσι ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση.

Προσεγγίστηκε η οριζόντια θέση κατά
την κλίση.

Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί για να συνεχίσετε την
τοποθέτηση.

Η πλευρική κλίση σταμάτησε στις 15°
μετά από ενεργοποίηση της λειτουργίας
μεταφοράς ασθενούς.

Μόνο για πληροφόρηση.

Ρυθμίστηκε η μέγιστη πλευρική κλίση με
το χειριστήριο ποδιού (15°).

Μόνο για πληροφόρηση.

Η πλευρική κλίση περιορίζεται στις 15
μοίρες όταν η γωνία τμήματος πλάτης
είναι 30 μοίρες ή περισσότερες.

Χαμηλώστε το τμήμα πλάτης για να συνεχίσετε την
πλευρική κλίση.

Έγινε υπέρβαση του ασφαλούς φορτίου
εργασίας (περισσότερα από 10 kg πάνω
από το ασφαλές φορτίο εργασίας).

Αφαιρέστε φορτίο!

Μέγιστη πλευρική κλίση 15 μοιρών
(φορτίο μεγαλύτερο από 150 kg).

Αφαιρέστε φορτίο για να ενεργοποιήσετε πάλι την
πλευρική κλίση!

Η πλευρική κλίση είναι
απενεργοποιημένη (φορτίο μεγαλύτερο
από 200 kg).

Αφαιρέστε φορτίο για να ενεργοποιήσετε πάλι την
πλευρική κλίση!

Η μονάδα ελέγχου συστήματος (OptiCare ή Symbioso) έχει αποσυνδεθεί.

Ελέγξτε ότι η κλίνη είναι συνδεδεμένη στην παροχή
ρεύματος και επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής
εξυπηρέτησης που είναι εγκεκριμένο από τον
κατασκευαστή εάν η κλίνη με ενσωματωμένο στρώμα
Symbioso είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος
και αυτό το αναδυόμενο εικονίδιο παραμένει.

Το ξεφούσκωμα του στρώματος απέτυχε.

Χρησιμοποιήστε μη αυτόματη CPR! (Η μονάδα
ελέγχου συστήματος του ενσωματωμένου στρώματος
είναι αποσυνδεδεμένη.)

Κρίσιμο σφάλμα συστήματος.

Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης
που είναι εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή.

Επιβεβαίωση αντικατάστασης/
Επιβεβαίωση αλλαγών σε ρυθμίσεις.

Επιλέξτε το σημάδι επιβεβαίωσης () για "Ναι" ή το
σημάδι διαγραφής () για "Όχι".

Η μονάδα ζύγισης είναι αποσυνδεδεμένη
και η παρακολούθηση απομάκρυνσης
ασθενούς από την κλίνη είναι
απενεργοποιημένη.

Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης
που είναι εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή.
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Η κλίση Antitrendelenburg και η κλίση
Trendelenburg απενεργοποιήθηκαν κατά
τη διάρκεια της πλευρικής κλίσης.

Αναιρέστε την πλευρική κλίση για να συνεχίσετε με
την κλίση Antitrendelenburg ή την κλίση Trendelenburg.

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της
λειτουργίας ALT με τροφοδοσία από τον
συσσωρευτή.

Συνδέστε την κλίνη στην παροχή ρεύματος.

Σφάλμα λειτουργίας ALT.

Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης
που είναι εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή.

Σφάλμα μονάδας στύλου.

Επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης
που είναι εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή.

Το ξεφούσκωμα του στρώματος απέτυχε.

Ανοίξτε τη χειροκίνητη CPR να ξεφουσκώσετε
το στρώμα! (Το αυτόματο ξεφούσκωμα δεν είναι
διαθέσιμο.)

12 ALT (Θεραπεία με αυτόματη πλάγια περιστροφή)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της πλευρικής κλίσης!
►
Βεβαιωθείτε ότι κατά την κλίση η κλίνη δεν παρεμποδίζει τη λειτουργία των σωληνίσκων, των σωλήνων
διασωλήνωσης κ.λπ.
►
Βεβαιωθείτε ότι κατά την κλίση η κλίνη δεν συγκρούεται με κανένα αντικείμενο.
►
Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία ALT εάν η κατάσταση του ασθενούς επιδεινωθεί, προκληθεί ζημιά σε μια συσκευή
ή στην κλίνη, ή εάν ανιχνευτεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τον ασθενή.
Η λειτουργία ALT επιτρέπει την κλίση της επιφάνειας στρώματος προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η πνευμονική λειτουργία του
ασθενούς και να αποφευχθεί η κατάκλιση. Η ταχύτητα του κύκλου της ALT ελαχιστοποιεί τους κραδασμούς και συμβάλλει στην
άνεση του ασθενούς.
Προτού ξεκινήσετε τη λειτουργία ALT:
►
Βεβαιωθείτε ότι τα πλευρικά κιγκλιδώματα είναι αναδιπλωμένα προς τα επάνω.
►
Χρησιμοποιείτε πάντα τα μαξιλάρια σταθεροποίησης ALT της LINET® για την τοποθέτηση του ασθενούς στο κέντρο της
κλίνης. (Βλ. "Μαξιλάρια σταθεροποίησης ALT".)
►
Χρησιμοποιείτε πάντα τον υποδοχέα σωλήνων της LINET® για την αποφυγή της αποσωλήνωσης (βλ. "Εξάρτημα
συγκράτησης κυκλώματος αερισμού").
►
Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες ενδοφλέβιας χορήγησης, οι αναπνευστικοί σωλήνες κ.λπ. δεν παρεμποδίζονται και
λειτουργούν σωστά.
►
Επαναφέρετε την κλίση στην αρχική θέση.

12.1 Επαναφορά της κλίνης στην αρχική θέση
Η επαναφορά της κλίνης στην αρχική της θέση συμβάλλει στην αποφυγή συγκρούσεων των
κινούμενων μερών της κλίνης.
Εικ. Εικονίδιο στην οθόνη
αρχικής θέσης

Για ρύθμιση της αρχικής θέσης της κλίνης:
►
Ενεργοποιήστε την οθόνη αφής πατώντας το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
►
Πατήστε παρατεταμένα το μοναδικό εικονίδιο στην οθόνη μέχρι να επιτευχθεί η αρχική θέση.
Όταν επιτευχθεί η αρχική θέση, η κλίνη θα σταματήσει να κινείται αυτόματα.
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1
1.
Εικονίδιο ιστορικού λειτουργίας ALT
2.
Ρύθμιση κύκλου – Εικονίδια χρόνου
3.
Ρύθμιση κύκλου – Εικονίδια γωνίας
4.
Μετρητής κύκλου
5.
Εικονίδιο TEST (Δοκιμή) (Ενεργοποίηση)
6.
Ένδειξη γωνίας τμήματος πλάτης (πάνω
από 30°)

2

3
4

5

6

Εικ. Οθόνη λειτουργίας ALT - Ορισμός τιμών κύκλου και δοκιμή
Ορισμός τιμών κύκλου λειτουργίας ALT:
►
Ενεργοποιήστε την οθόνη αφής πατώντας το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
►
Ρυθμίστε την τιμή χρόνου πατώντας παρατεταμένα ένα από τα εικονίδια 2 μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή χρόνου.
►
Ρυθμίστε την τιμή γωνίας πατώντας παρατεταμένα ένα από τα εικονίδια 3 μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή γωνίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Είναι δυνατή η αλλαγή των τιμών χρόνου σε βήματα των 5 λεπτών για έως και 30 λεπτά.
Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές γωνίας συνεχώς έως τις 30 μοίρες.

12.2 Δοκιμή κύκλου λειτουργίας ALT
Ο κύκλος δοκιμής της λειτουργίας ALT είναι υποχρεωτικός και χρησιμεύει για την αποφυγή κινδύνων όπως οι συγκρούσεις των
κινούμενων μερών της κλίνης, η αποσωλήνωση του ασθενούς ή η αποσύνδεση του κυκλώματος αερισμού ή των σωληνίσκων.
Κατά τη διάρκεια του κύκλου δοκιμής, η κλίνη διέρχεται από κάθε καθορισμένη γωνία ALT και σταματά σε κάθε καθορισμένο
επίπεδο γωνίας.
Εκτέλεση κύκλου δοκιμής λειτουργίας ALT:
►
Πατήστε το εικονίδιο 5 για να ξεκινήσετε τον κύκλο δοκιμής.
►
Πατήστε το εικονίδιο 5 μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος δοκιμής.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
Εμφανίζεται το εικονίδιο έναρξης αντί για το εικονίδιο δοκιμής 5.

12.3 Κύκλος λειτουργίας ALT
Μετά την εκτέλεση της δοκιμής, το εικονίδιο TEST (Δοκιμή) μετατρέπεται σε εικονίδιο ενεργοποίησης για την εκκίνηση του κύκλου
λειτουργίας ALT.
Κατά τη διάρκεια ενός εξελισσόμενου κύκλου ALT, το εικονίδιο ενεργοποίησης μετατρέπεται σε εικονίδιο STOP (Διακοπή) για τη
διακοπή του εξελισσόμενου κύκλου ALT.
Κατά τη διάρκεια του εξελισσόμενου κύκλου ALT
εμφανίζεται μια αντίστροφη μέτρηση για την επόμενη
κίνηση ALT στα αριστερά του εικονιδίου STOP.
Για διακοπή του κύκλου:
►
Πατήστε το εικονίδιο STOP (Διακοπή).
Ο κύκλος διακόπτεται.
Αντίστροφη μέτρηση ALT:
Η λειτουργία ALT συνοδεύεται με αυτόματη αντίστροφη
μέτρηση του χρόνου που απομένει μέχρι την
επόμενη πλευρική κίνηση της κλίνης. Είναι μια βολική
δυνατότητα για τον προγραμματισμό των αναγκαίων
δραστηριοτήτων με τον ασθενή.
Εικ. Οθόνη ALT – Εικονίδιο Stop (Διακοπή)
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Εμφάνιση ιστορικού ALT:
►

Πατήστε το εικονίδιο ιστορικού ALT.

Εικ. Εικονίδιο ιστορικού ALT

13 Έλεγχος μονάδας ζύγισης
13.1 Οθόνη ζύγισης (WS17)
1

3

2

1.
Εικονίδιο υπο-οθόνης ιστορικού
2.
Εικονίδιο κατάστασης σταθεροποιημένης μονάδας
ζύγισης
3.
Εμφάνιση – Τρέχον βάρος
4.
Εικονίδιο αποθήκευσης τιμής βάρους
5.
Εικονίδιο διακόπτη υποδεικνυόμενης τιμής
6.
Εικονίδιο ZERO/T (μηδενισμός ή καθορισμός απόβαρου
μονάδας ζύγισης)
7.
Εικονίδιο HOLD (Διατήρηση)
8.
Εικονίδιο WEIGHT/CLEAR (Βάρος/Απαλοιφή)

4

5

6

7

8

Εικ. Οθόνη ζύγισης

13.1.1 Προετοιμασία
►
Τοποθετήστε το στρώμα και τα παρελκόμενα για να προετοιμάσετε την κλίνη πριν από την υποδοχή του ασθενούς και τη
χρήση της μονάδας ζύγισης.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Εσφαλμένη χρήση της μονάδας ζύγισης λόγω ελλιπούς προετοιμασίας!
► Πριν από την υποδοχή ενός ασθενούς καθορίστε το απόβαρο για τη μονάδα ζύγισης.

13.1.2 Καθορισμός απόβαρου
Ο καθορισμός του απόβαρου μπορεί να γίνει στο εύρος από 5 kg έως 249,5 kg. Ο καθορισμός του απόβαρου χρησιμοποιείται για
να οριστεί το "0" στην οθόνη πριν από την τοποθέτηση του ασθενούς στην κλίνη.
Ο καθορισμός του απόβαρου πρέπει να γίνεται σε κλίνη χωρίς φορτίο, με στρώμα, σεντόνια, μαξιλάρια και τα απαραίτητα
παρελκόμενα, χωρίς τον ασθενή. Συνιστάται να τοποθετείτε την επιφάνεια στρώματος περίπου 20 cm πάνω από τη χαμηλότερη
οριζόντια θέση.
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Για τον καθορισμό του απόβαρου:
►
Βεβαιωθείτε ότι τίποτε και κανείς δεν έρχεται σε επαφή με την κλίνη εκτός από εσάς.
►
Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο 6 (Zero/T - Μηδενισμός/Απόβαρο) μέχρι η τιμή βάρους να αρχίσει να αναβοσβήνει.
►
Αφήστε το εικονίδιο 6.
►
Πατήστε το εικονίδιο 6 για επιβεβαίωση του απόβαρου. Εμφανίζεται η ένδειξη „0“ στην οθόνη.
Τοποθετήστε τον ασθενή επάνω στην κλίνη.
Για ακύρωση του καθορισμού απόβαρου:
►
Πατήστε το εικονίδιο 8 κατά τον καθορισμό του απόβαρου.

13.1.3 Ενδείξεις στην οθόνη
Η ένδειξη 3 εμφανίζει το πραγματικό βάρος του ασθενούς.
Η υποδιαίρεση κλίμακας επαλήθευσης είναι 0,5 kg.
Πατήστε το εικονίδιο 5 για να εμφανίσετε την τιμή με υποδιαίρεση κλίμακας 0,1 kg για 5 δευτ. Μετά από 1 λεπτό η εμφανιζόμενη
τιμή βάρους θα αποκρυφθεί αυτόματα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στην οθόνη ρυθμίσεων.

13.1.4 Λειτουργία διατήρησης
Η λειτουργία διατήρησης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν η μονάδα ζύγισης είναι σταθεροποιημένη (εμφανίζεται το εικονίδιο
2 στην οθόνη). Επιτρέπει την προσθήκη ή την αφαίρεση παρελκομένων κλίνης και άλλων αντικειμένων χωρίς αλλαγή της τιμής
βάρους.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας διατήρησης:
►
Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η μονάδα ζύγισης. Όταν η μονάδα ζύγισης σταθεροποιηθεί, θα ανάψει το εικονίδιο 2.
►
Πατήστε το εικονίδιο 7.
►
Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "HOLD" (Διατήρηση).
►
Προσθέστε ή αφαιρέστε τα απαιτούμενα παρελκόμενα.
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας διατήρησης:
►
Μετά την προσθήκη ή την κατάργηση παρελκομένων, περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η μονάδα ζύγισης. Όταν
σταθεροποιηθεί η μονάδα ζύγισης, το εικονίδιο 2
φωτίζεται.
►
Πατήστε το κουμπί 7.
►
Η οθόνη εμφανίζει το αρχικό βάρος.
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας διατήρησης χωρίς καθορισμό της τιμής βάρους:
►
Πατήστε το κουμπί 8.

13.1.5 Αποθήκευση βάρους ασθενούς
Το εικονίδιο 4 επιτρέπει την αποθήκευση μίας συγκεκριμένης τιμής βάρους του ασθενούς ανά ημέρα. Η αποθηκευμένη τιμή θα
εμφανίζεται στην υπο-οθόνη ιστορικού.
Για αποθήκευση του βάρους του ασθενούς:
Αποθήκευση για την πρώτη ημέρα:
►
Πατήστε το κουμπί 4.
Αποθήκευση για τη δεύτερη ημέρα (και για όλες τις επόμενες ημέρες):
►
Πατήστε το κουμπί 4.
►
Επιβεβαιώστε την αποθήκευση του βάρους στο αναδυόμενο στοιχείο πατώντας το πράσινο σημάδι επιβεβαίωσης.
-ή►
Απορρίψτε την αποθήκευση του βάρους στο αναδυόμενο στοιχείο πατώντας το κόκκινο Χ.

13.1.6 Υπο-οθόνη ιστορικού
Για άνοιγμα της υπο-οθόνης ιστορικού:
►
Πατήστε το εικονίδιο 1
Εικ. Αναδυόμενο εικονίδιο
(Επιβεβαίωση ή απόρριψη
αποθήκευσης)
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1.
2.
3.

Εικονίδιο μονάδας βάρους (kg)
Εικονίδιο οθόνης ζύγισης
Γράφημα ιστορικού μετρήσεων

Για επιστροφή στην οθόνη ζύγισης:
►
Πατήστε το εικονίδιο 2.

Εικ. Υπο-οθόνη ιστορικού

13.1.7 Υπερφόρτωση κλίνης
Εάν το φορτίο της κλίνης υπερβαίνει τα 254,5 kg:
►
Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο "Hi".
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν η κλίνη είναι υπερφορτωμένη, είναι αδύνατη η τοποθέτηση ή ο χειρισμός της κλίνης μέχρι να αφαιρεθεί το
επιπλέον φορτίο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η υπερφόρτωση κλίνης έχει πάντα υψηλότερη προτεραιότητα σε σχέση με τις λειτουργίες διατήρησης και
καθορισμού απόβαρου.

13.1.8 Υποφόρτωση κλίνης
Εάν η κλίνη είναι υποφορτωμένη (εργοστασιακό μηδέν – 5kg.):
►
Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο "Lo".

13.1.9 Ζύγιση σε κλίση
Η κλίνη μπορεί να ζυγίσει και όταν βρίσκεται σε κλίση. Η ακρίβεια είναι εγγυημένη από το αλφάδι, που βρίσκεται κάτω από τη
μετόπη κεφαλής της κλίνης. Εάν η φυσαλίδα βρίσκεται στον επισημασμένο κύκλο, η ζύγιση είναι ακριβής.

13.1.10 Μηδενισμός μονάδας ζύγισης
Ο μηδενισμός είναι δυνατός μόνο στο εύρος ± 5 kg. Ο μηδενισμός χρησιμοποιείται για την επαναφορά του βάρους στην οθόνη και
τον ορισμό του μηδενός για τον χρήστη, το οποίο καθορίζει το μέγιστο εύρος βάρους της μονάδας ζύγισης.
Ο μηδενισμός πρέπει να γίνεται με άδεια κλίνη χωρίς φορτίο, χωρίς το στρώμα και παρελκόμενα. Ο μηδενισμός γίνεται μετά την
τοποθέτηση, την επαλήθευση βάρους ή τη συντήρηση.
Για μηδενισμό της μονάδας ζύγισης:
►
Αφαιρέστε όλα τα παρελκόμενα και το στρώμα από την κλίνη. Τοποθετήστε την κλίνη περίπου 20 cm πάνω από τη
χαμηλότερη θέση και την επιφάνεια στρώματος στην οριζόντια θέση. Βεβαιωθείτε ότι τίποτε και κανείς δεν έρχεται σε επαφή με την
κλίνη εκτός από εσάς.
►
Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο 6 (Zero/T - Μηδενισμός/Απόβαρο) μέχρι η τιμή βάρους να αρχίσει να αναβοσβήνει.
►
Πατήστε το εικονίδιο 6 για επιβεβαίωση του μηδενισμού.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "0" και ένα ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει τον μηδενισμό.
Για ακύρωση του μηδενισμού:
Πατήστε το εικονίδιο 8 κατά τη διάρκεια του μηδενισμού.
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14 Παρακολούθηση απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη
Η κλίνη Multicare είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα παρακολούθησης απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη που παρακολουθεί
εάν ο ασθενής βρίσκεται στην κλίνη και ενεργοποιεί συναγερμούς όταν ο ασθενής δεν βρίσκεται στην κλίνη στην καθορισμένη θέση.
Χρησιμοποιήστε την οθόνη του πίνακα πολλαπλών λειτουργιών για να ελέγξετε την παρακολούθηση απομάκρυνσης ασθενούς από
την κλίνη.

14.1 Προετοιμασία
►
►

Τοποθετήστε έναν ασθενή στην κλίνη με κατάλληλο στρώμα.
Τοποθετήστε τον ασθενή προς το μέσον της κλίνης για τη σωστή λειτουργία της παρακολούθησης στην εσωτερική ζώνη.

14.2 Ενεργοποίηση
1.
Ειδοποίηση κλίνης χωρίς φορτίο
2.
Εικονίδιο ON (ενεργοποίηση)
3.
Εικονίδιο οθόνης παρακολούθησης
απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη

1

2

3
Εικ. Οθόνη παρακολούθησης απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη (Απενεργοποιημένη)
Για είσοδο στην οθόνη παρακολούθησης απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη:
►
Πατήστε το εικονίδιο οθόνης παρακολούθησης απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη (3).
Για ενεργοποίηση της παρακολούθησης απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη:
►
Πατήστε το εικονίδιο ON (Ενεργοποίηση) όταν ο ασθενής είναι στην κλίνη.
Εμφανίζεται η οθόνη παρακολούθησης απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη με την εικόνα κλίνης και την εικόνα ασθενούς.
Εάν πατήσετε το εικονίδιο ON (Ενεργοποίηση) χωρίς να βρίσκεται ο ασθενής στην κλίνη, εμφανίζεται η ειδοποίηση κλίνης χωρίς
φορτίο (1) και η παρακολούθηση απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη δεν ενεργοποιείται. Το ελάχιστο βάρος ασθενούς για την
παρακολούθηση απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη είναι 35 kg.
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14.3 Έλεγχος παρακολούθησης απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη

9

1

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

Εικόνα κλίνης
Εικονίδιο εσωτερικής ζώνης
Εικονίδιο εξωτερικής ζώνης
Εικονίδιο ON (ενεργοποίηση)
Εικονίδιο OFF (απενεργοποίηση)
Εικονίδιο PAUSE (Παύση)
Εικονίδιο ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ
Επίπεδο έντασης ήχου (3 επίπεδα)
Εικόνα ασθενούς

8
2

3

4

5

6

7

Εικ. Οθόνη παρακολούθησης απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη (Ενεργοποιημένη)

14.4 Ζώνη παρακολούθησης
Η παρακολούθηση απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη παρέχει παρακολούθηση της εσωτερικής ζώνης ή της εξωτερικής
ζώνης.
Η εσωτερική ζώνη καλύπτει την επιφάνεια υποστήριξης στρώματος χωρίς περιθώρια γύρω από τα πλευρικά κιγκλιδώματα, τη
μετόπη κεφαλής και τη μετόπη ποδιών.
Η εξωτερική ζώνη καλύπτει την επιφάνεια υποστήριξης στρώματος έως τα περιθώρια.
Η παρακολούθηση της εσωτερικής ζώνης ρυθμίζεται από προεπιλογή.
Για ρύθμιση της παρακολούθησης της εξωτερικής ζώνης:
►
Πατήστε το εικονίδιο εξωτερικής ζώνης (3).
Για ρύθμιση της παρακολούθησης της εσωτερικής ζώνης:
►
Πατήστε το εικονίδιο εσωτερικής ζώνης (2).

14.5 ΠΑΥΣΗ
Στη διάρκεια της λειτουργίας παύσης, η παρακολούθηση απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη διακόπτεται προσωρινά και οι
συναγερμοί δεν ενεργοποιούνται.
Η περίοδος παύσης τερματίζεται αυτόματα και η παρακολούθηση απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη ενεργοποιείται εκ νέου
ξανά όταν ο ασθενής απλώς επιστρέψει στην επιλεγμένη ζώνη.
Για παύση της παρακολούθησης απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη:
►
Πατήστε το εικονίδιο PAUSE (Παύση) (6).
Το εικονίδιο PAUSE (Παύση) γίνεται κίτρινο και στην οθόνη εμφανίζεται ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης (15 λεπτών) πάνω
από το εικονίδιο PAUSE (Παύση).
Μετά τον τερματισμό της περιόδου παύσης, μόλις ο ασθενής βρεθεί στην καθορισμένη θέση, η παρακολούθηση απομάκρυνσης
ασθενούς από την κλίνη ενεργοποιείται ξανά.
Για παράταση της περιόδου παύσης:
►
Πατήστε το εικονίδιο PAUSE (Παύση) (6) ξανά για παράταση της αντίστροφης μέτρησης για άλλα 15 λεπτά.
Για τερματισμό της περιόδου παύσης:
►
Πατήστε το εικονίδιο ON (Ενεργοποίηση) (4).
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14.6 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ
Ο ηχητικός συναγερμός ενεργοποιείται όταν ο ασθενής εγκαταλείψει την επιλεγμένη
ζώνη παρακολούθησης ή όταν τερματιστεί η περίοδος παύσης και ο ασθενής δεν
βρίσκεται εντός της επιλεγμένης ζώνης. Κατά τη διάρκεια αυτού του συναγερμού
εμφανίζεται στην οθόνη παρακολούθησης απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη
το κείμενο "BED EXIT ALARM" (Συναγερμός απομάκρυνσης ασθενούς από την
κλίνη) μέσα σε ένα κόκκινο ορθογώνιο. Κατά τη διάρκεια αυτού του συναγερμού
εμφανίζεται μια κόκκινη λωρίδα πάνω από το εικονίδιο οθόνης παρακολούθησης
απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη.
Για διακοπή του συναγερμού:
►
Πατήστε το εικονίδιο OFF (Απενεργοποίηση) (5).
Η παρακολούθηση απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη απενεργοποιείται και
εμφανίζεται το κείμενο "BED EXIT IS OFF" (Η παρακολούθηση απομάκρυνσης
ασθενούς από την κλίνη απενεργοποιήθηκε) μέσα σε ένα κίτρινο πεδίο στην οθόνη.
Ο ηχητικός συναγερμός σταματά να ηχεί.

Εικ. Συναγερμός απομάκρυνσης ασθενούς
από την κλίνη (ειδοποίηση)

Για παύση του συναγερμού:
►
Πατήστε το εικονίδιο PAUSE (Παύση) (6).
Ένα χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης (15 λεπτών) εμφανίζεται στην οθόνη πάνω από το κίτρινο εικονίδιο PAUSE (Παύση). Ο
ηχητικός συναγερμός σταματά να ηχεί.
Εάν ο ακουστικός συναγερμός απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη είναι σε παύση, δεν είναι δυνατή η επαναφορά της
παρακολούθησης απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη με το εικονίδιο ON (Ενεργοποίηση) (4). Εάν πατηθεί το εικονίδιο ON
(Ενεργοποίηση), ακούγεται ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα και η περίοδος παύσης συνεχίζεται.
Ένταση ήχου συναγερμού
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου συναγερμού πριν και κατά τη διάρκεια του ενεργοποιημένου ηχητικού συναγερμού.
Η μέγιστη ένταση ήχου συναγερμού ορίζεται από προεπιλογή.
Δεν είναι δυνατή η πλήρης σίγαση του ηχητικού συναγερμού με αυτήν τη ρύθμιση έντασης ήχου.
Για μείωση της έντασης ήχου συναγερμού:
►
Πατήστε το εικονίδιο έντασης ήχου (7).
Μια εικόνα με τη χαμηλότερη ένταση ήχου συναγερμού (8) εμφανίζεται στην οθόνη. Η ένταση ήχου μειώνεται.
Για επιστροφή στη μέγιστη ένταση ήχου συναγερμού:
►
Πατήστε το εικονίδιο έντασης ήχου (7) αφού έχει επιτευχθεί η ελάχιστη ένταση ήχου συναγερμού.
Μια εικόνα με τα 3 επίπεδα έντασης ήχου εμφανίζεται στην οθόνη.

1

2

3

1.
2.
3.

Ελάχιστη ένταση ήχου
Μέτρια ένταση ήχου
Μέγιστη ένταση ήχου

Εικ. Εικονίδιο έντασης ήχου
με 3 επίπεδα έντασης
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14.7 Απενεργοποίηση
Για απενεργοποίηση της παρακολούθησης απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη:
►
Πατήστε το εικονίδιο OFF (Απενεργοποίηση) (5).
Εμφανίζεται το κείμενο "BED EXIT IS OFF" (Η παρακολούθηση απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη απενεργοποιήθηκε) μέσα
σε ένα κίτρινο πεδίο στην οθόνη.

14.8 Κατάσταση βλάβης (κλίνη αποσυνδεδεμένη από την παροχή
ρεύματος)
Όταν η κλίνη είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος, το σύστημα παρακολούθησης απομάκρυνσης ασθενούς από την
κλίνη είναι εκτός λειτουργίας. Εάν η παρακολούθηση απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη είναι ενεργοποιημένη και η κλίνη είναι
απενεργοποιημένη από την παροχή ρεύματος, εμφανίζεται μια κατάσταση σφάλματος "BED EXIT IS OFF" (Η παρακολούθηση
απομάκρυνσης ασθενούς από την κλίνη απενεργοποιήθηκε) σε ένα κόκκινο ορθογώνιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της κατάστασης
σφάλματος ακούγεται ένα ηχητικό σήμα για 30 δευτερόλεπτα το οποίο ακολουθείται από έναν πιο δυνατό ηχητικό συναγερμό.
Για σίγαση του ηχητικού συναγερμού:
►
Πατήστε το εικονίδιο στα δεξιά του κόκκινου ορθογωνίου που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια αυτής της κατάστασης
σφάλματος.
Για κατάργηση αυτής της κατάστασης σφάλματος:
►
Συνδέστε την κλίνη ξανά στην παροχή ρεύματος.

Εικ. H παρακολούθηση απομάκρυνσης ασθενούς από την
κλίνη είναι απενεργοποιημένη (η κλίνη είναι αποσυνδεδεμένη
από την παροχή ρεύματος)

15 Μεταφορά ασθενούς
Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει τη μεταφορά του ασθενούς από την κλίνη σε φορείο ή σε άλλη κλίνη δίνοντας πλευρική κλίση στην κλίνη
ενώ τα πλευρικά κιγκλιδώματα είναι χαμηλωμένα.
Ενεργοποίηση της ρύθμισης μεταφοράς ασθενούς:
►
Πατήστε το εικονίδιο σημαδιού επιβεβαίωσης ().
Απενεργοποίηση της ρύθμισης μεταφοράς ασθενούς:
►
Πατήστε το εικονίδιο Χ ().

Εικ. Οθόνη μεταφοράς ασθενούς

Μεταφορά του ασθενούς:
►
Διπλώστε το πλευρικό κιγκλίδωμα προς τα κάτω.
►
Τοποθετήστε το φορείο ή την άλλη κλίνη δίπλα
στην κλίνη.
►
Σύρετε το πλαίσιο μεταφοράς ή άλλο μέσο
μεταφοράς κάτω από τον ασθενή.
►
Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση μεταφοράς ασθενούς.
►
Μετακινήστε τον ασθενή από την κλίνη στο φορείο
ή στην άλλη κλίνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ρύθμιση μεταφοράς ασθενούς απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 3 λεπτά. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να
ενεργοποιηθεί εκ νέου.
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16 Εξοπλισμός
16.1 Ράγες παρελκομένων
Χωρητικότητα φορτίου:
►
Μέγιστο φορτίο 5 kg (11,02 lb) χωρίς μόχλευση
►
Μέγιστο φορτίο ζεύγους αγκίστρων 10 kg (22,05 lb)
Παρελκόμενα για ανάρτηση στη ράγα παρελκομένων:
►
Βάση ουροσυλλέκτη
►
Κανιστρο φιάλης ραδονίου
►
Ράγες από ανοξείδωτο χάλυβα

Εικ. Ράγα παρελκομένων

16.2 i-Brake® (προαιρετικό)
Μπορείτε να εξοπλίσετε την κλίνη με αυτόματο φρένο τροχών. Το αυτόματο φρένο τροχών αποτρέπει τους τραυματισμούς των
ασθενών και του προσωπικού που μπορούν να προκληθούν από μια κλίνη χωρίς φρένα.
Τα φρένα ενεργοποιούνται αυτόματα 60 δευτερόλεπτα αφού συνδεθεί η κλίνη στην πρίζα και 60 δευτερόλεπτα μετά την
απελευθέρωσή τους εάν η κλίνη δεν μετακινείται.
Είναι δυνατή επίσης η μη αυτόματη ενεργοποίηση των φρένων.

16.3 Ανασυρόμενος 5ος τροχός i-Drive® (προαιρετικός)
Μπορείτε να εξοπλίσετε την κλίνη με έναν 5ο τροχό στο κέντρο του σασί. Ο 5ος τροχός βοηθά στην καθοδήγηση και τους
χειρισμούς της κλίνης σε διαδρόμους μεγάλου μήκους και μικρά δωμάτια.
Εάν η κλίνη συνδεθεί στην πρίζα, ο 5ος τροχός αναδιπλώνεται αυτόματα. Σε αυτήν τη θέση, ο 5ος τροχός δεν εμποδίζει την
πρόσβαση σε οποιεσδήποτε συσκευές κάτω από το σασί.
Για ενεργοποίηση του 5ου τροχού i-Drive®:
►
Αποσυνδέστε την κλίνη από την παροχή ρεύματος.
►
Ρυθμίστε το χειριστήριο των τροχών έτσι ώστε ο πράσινος μοχλός να δείχνει προς τα κάτω
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16.4 Mobi-Lift®
Το Mobi-Lift® είναι προαιρετικό. Χρησιμεύει ως χειρολαβή υποστήριξης για βελτίωση της ασφάλειας του ασθενούς όταν σηκώνεται
από την κλίνη. Το Mobi-Lift® είναι μια χειρολαβή στήριξης με ενσωματωμένο κουμπί ρύθμισης ύψους. Επιτρέπει στον ασθενή την
ανύψωση και το χαμήλωμα της επιφάνειας στρώματος.

Εικ. Χειρολαβή στήριξης Mobi-Lift®

16.4.1 Χρήση των χειρολαβών στήριξης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ολίσθησης ή πτώσης όταν σηκώνεται ο ασθενής!
►
Βεβαιωθείτε ότι οι χειρολαβές στήριξης έχουν εισαχθεί πλήρως στα εξαρτήματα συναρμογής.
►
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί σεντόνια ανάμεσα στο εξάρτημα συναρμογής και τη χειρολαβή στήριξης.
Για ρύθμιση της χειρολαβής στήριξης:
►
Ανασηκώστε τη χειρολαβή προς την κλίνη.
►
Σπρώξτε τη χειρολαβή τέρμα μέσα στο εξάρτημα συναρμογής.
Για ρύθμιση του ύψους της επιφάνειας στρώματος:
►
Πατήστε το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σε οποιοδήποτε στοιχείο ελέγχου.
►
Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε το ύψος.

16.5 Φως νυκτός ασφαλείας
Βοηθά το νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και τον ασθενή στον προσανατολισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το φως νυκτός απενεργοποιείται κατά τη λειτουργία από τον συσσωρευτή.

16.6 i-Drive Power (προαιρετικό)
16.6.1 Σύστημα i-Drive Power - Βασική περιγραφή
Μπορείτε να εξοπλίσετε την κλίνη με τον τροχό i-Drive Power. Ο τροχός i-Drive Power βοηθά το προσωπικό του νοσοκομείου να
κατευθύνει την κλίνη κατά τη μεταφορά ασθενών με ελάχιστη προσπάθεια.
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Ο τροχός i-Drive τοποθετείται στο κέντρο της κλίνης κάτω από το σασί. Το i-Drive Power διαθέτει τον δικό του συσσωρευτή
και φορτιστή και δεν εξαρτάται από τις λειτουργίες της κλίνης, επομένως εάν αποφορτιστεί, εξακολουθείτε να μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της κλίνης. Η κλίνη είναι εξοπλισμένη με έναν ελεγκτή i-Drive. Το i-Drive προσανατολίζεται σε
ευθεία γραμμή με την κλίνη.

16.6.2 Οδηγίες ασφαλείας για το i-Drive Power
►
Ακολουθήστε τις οδηγίες προσεκτικά.
►
Βεβαιωθείτε ότι η κλίνη χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό.
►
Βεβαιωθείτε ότι τα πλευρικά κιγκλιδώματα είναι ανυψωμένα κατά τη μεταφορά.
►
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα κουμπιά τοποθέτησης της κλίνης κατά τη μεταφορά.
►
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το κουμπί γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός κατά την κίνηση σε κατωφέρεια. Το κουμπί
γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός συνιστάται για χρήση κατά την κίνηση σε ανωφέρεια καθώς είναι πιο αποτελεσματικό.
►
Απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις κατά την κίνηση προς τα πίσω. Διατηρείτε πάντα απόσταση από την κλίνη και μην
χρησιμοποιείτε ποτέ το κουμπί κίνησης προς τα πίσω κατά την κίνηση σε ανωφέρειες ή κατωφέρειες.
►
Μην χρησιμοποιείτε την ελεύθερη οδήγηση κατά τη μεταφορά σε κλίση μεγαλύτερη της 1 μοίρας, εκτός εάν υπάρχει
διαθέσιμο επαρκές προσωπικό για τον ασφαλή χειρισμό της μεταφοράς της κλίνης.
►
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το i-Drive Power για να οδηγήσετε την κλίνη προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε μια κλίση που
υπερβαίνει τις 6 μοίρες.
►
Μην αφήνετε ποτέ την κλίνη με ενεργοποιημένο το σύστημα i-Drive Power χωρίς επίβλεψη από εκπαιδευμένο προσωπικό.
►
Χρησιμοποιείτε πάντα το κανονικό μηχανικό σύστημα φρένων για την πέδηση και σταθεροποίηση της κλίνης.
►
Δείξτε αυξημένη προσοχή κατά την οδήγηση της κλίνης με χρήση του i-Drive Power. Να έχετε επίγνωση των ανθρώπων
και των αντικειμένων που βρίσκονται κοντά και αποφεύγετε τις συγκρούσεις οδηγώντας προσεκτικά και ιδίως ελέγχοντας κατάλληλα
την ταχύτητα.
►
Βεβαιωθείτε ότι η κλίνη είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και τα φρένα έχουν αποδεσμευτεί πριν από τη χρήση του
i-Drive Power.
►
Εάν χρειαστεί απότομη διακοπή της κίνησης, πατήστε το κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης (π.χ. για αποφυγή της
σύγκρουσης με άλλα άτομα ή αντικείμενα).
►
Αναδιπλώνετε τον τροχό i-Drive Power στο σασί κατά τη στάθμευση. Αυτό θα αποτρέψει την εσφαλμένη χρήση κατά την
απελευθέρωση ή την εφαρμογή των φρένων της κλίνης.
►
Το ηλεκτρομαγνητικό φρένο του i-Drive Power έχει σχεδιαστεί μόνο για προσωρινό σταμάτημα της κλίνης και όχι για
μόνιμη στάθμευση.
►
Απενεργοποιείτε τον συσσωρευτή του i-Drive Power πριν από τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση ή τη μεταφορά (βλ.
κεφάλαιο 6.1).
►
Πατήστε το κουμπί σύμπτυξης έκτακτης ανάγκης κάτω από το κάλυμμα του σασί για σύμπτυξη του τροχού του i-Drive
Power
►
Σε περίπτωση αστοχίας ενός συστήματος i-Drive Power. Αυτό θα επιτρέψει τη μετακίνηση της κλίνης σε ασφαλή περιοχή
μη αυτόματα χωρίς τη χρήση του i-Drive Power.
►
Συμπτύξτε τον τροχό του i-Drive Power στο σασί κάθε φορά που σκοπεύετε να μετακινήσετε την κλίνη προς τα πλάγια.
►
Προσέξτε την ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης του συσσωρευτή και σχεδιάστε τη διαδρομή σας χρησιμοποιώντας
το i-Drive Power αντίστοιχα. Η ανεπαρκής χωρητικότητα του συσσωρευτή μπορεί να προκαλέσει απροσδόκητες επιπλοκές και
κινδύνους κατά τη μετακίνηση.
►
Συνδέετε πάντα την κλίνη στην πρίζα όταν ολοκληρώνετε τη μετακίνηση για να επαναφορτιστεί ο συσσωρευτής και να
παραμείνει η κλίνη έτοιμη για μεταφορά με χρήση του i-Drive Power.
►
Ο συσσωρευτής του i-Drive Power πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 2 έτη ώστε να λειτουργεί σωστά το i-Drive Power.

16.6.3 Προδιαγραφές χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω απρόσεκτης οδήγησης!
►
Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια και προσοχή.
►
Παρατηρείτε τη διαδρομή για εμπόδια και αποφεύγετε τις συγκρούσεις.
►
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι στον δρόμο σας.
►
Χειρίζεστε την κλίνη προσεκτικά ώστε να μην παρασύρετε προσωπικό ή ασθενείς.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η μέγιστη απόσταση κάτω από την κλίνη (με τροχούς 15 cm) είναι 14 cm!
►
Παρατηρείτε τη διαδρομή για εμπόδια και αποφεύγετε τις συγκρούσεις.
Προβλεπόμενη χρήση:
►
Μεταφορά κλίνης (με ή χωρίς ασθενή)
Μη προβλεπόμενη χρήση:
►
Επιβίβαση επάνω στην κλίνη
►
Άλλη χρήση από αυτές που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης

58

D9U001MC0-0123_01

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κάθε κλίνη μπορεί να μεταφέρει μόνο έναν ασθενή τη φορά και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά
άλλων αντικειμένων (εκτός από παρελκόμενα κλίνης σε ασφαλισμένη θέση).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για πληροφορίες σχετικά με άλλες χρήσεις εκτός από εκείνες που περιγράφονται στην παραπάνω ενότητα
"Προδιαγραφές χρήσης", επικοινωνήστε με τη LINET®.

16.6.4 Χειρισμός
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ζημιά στο καλώδιο του κύριου πίνακα ελέγχου του i-Drive Power λόγω εσφαλμένης τοποθέτησης του
καλωδίου!
►
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης του κύριου πίνακα ελέγχου (13) τοποθετείται ακριβώς όπως στην ακόλουθη
εικόνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υλικές ζημιές λόγω εσφαλμένης χρήσης!
►
Μην αναρτάτε τίποτε στον κύριο πίνακα ελέγχου και το καλώδιό του!

Εικ. Ελεγκτές i-Drive Power
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Safety Sense (αισθητήρας αφής)
Κύριος πίνακας ελέγχου
Πίνακας ενεργοποίησης
Ένδειξη GO (Λειτουργία)
Ένδειξη σφάλματος
Κουμπί διακοπής οδήγησης
Κουμπί γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός
Κουμπί κίνησης προς τα εμπρός
Κουμπί κίνησης προς τα πίσω
Κατάσταση συσσωρευτή και ένδειξη σφάλματος
Κουμπί ενεργοποίησης τροχού i-Drive
Κουμπί σύμπτυξης τροχού i-Drive και απενεργοποίησης
Καλώδιο κύριου πίνακα ελέγχου - σωστή τοποθέτηση του καλωδίου
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο ελεγκτής του i-Drive Power δεν μπορεί να ελέγξει τις λειτουργίες της κλίνης. Ελέγξτε την κλίνη
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου της κλίνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο κύριος πίνακας ελέγχου είναι εξοπλισμένος με έναν αισθητήρα αφής (1). Το χέρι σας πρέπει να είναι πάντα
σε επαφή με τον πίνακα ελέγχου του i-Drive Power για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες. Εάν τον αφήσετε, το i-Drive Power θα
σταματήσει.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
-Drive.

Η ανύψωση και το χαμήλωμα του τροχού του i-Drive ελέγχεται ηλεκτρικά από τον πίνακα ενεργοποίησης του i-

16.6.5 Τροφοδοτούμενη κίνηση
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υλικές ζημιές λόγω εσφαλμένης μεταφοράς και ακούσιας κίνησης!
►
Πριν από τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι η κλίνη είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος.
►
Πριν από τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι η βοηθητική υποδοχή εισόδου (εάν υπάρχει) είναι αποσυνδεδεμένη από
την παροχή ρεύματος.
►
Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι ασφαλισμένοι πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση και τη
συντήρηση (π.χ. συντήρηση του i-Drive Power).
►
Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι ασφαλισμένοι όταν η κλίνη είναι κατειλημμένη.
►
Αναρτήστε το καλώδιο ρεύματος στο κατάλληλο άγκιστρο της κλίνης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
1.
Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης ρεύματος του i-Drive Power.
2.
Πατήστε το κουμπί ON (Ενεργοποίηση) (11) στον πίνακα ενεργοποίησης. Ο τροχός του i-Drive θα χαμηλώσει και η ένδειξη
GO (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (4) θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
3.
Τοποθετήστε το χέρι σας στον αισθητήρα Safety Sense (1) και πατήστε τα κουμπιά 7 ή 8 για κίνηση προς τα εμπρός ή το
9 για κίνηση προς τα πίσω. Το χέρι σας πρέπει να είναι επάνω στον αισθητήρα Safety Sense για να χρησιμοποιήσετε το i- Drive
Power. Εάν το ανασηκώσετε, το i-Drive Power θα σταματήσει.
4.
Ο κινητήρας του i-Drive σταματά αμέσως και το ηλεκτρικό φρένο ενεργοποιείται μόλις πατήσετε το κόκκινο κουμπί
διακοπής (6) κατά την πέδηση ή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
5.
Το σύστημα ελέγχου του i-Drive Power απενεργοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται το ηλεκτρικό φρένο εάν δεν
χρησιμοποιηθεί κάποια λειτουργία του i-Drive για 3 λεπτά. Αυτό υποδεικνύεται από την πράσινη ένδειξη (4), η οποία σβήνει μετά
από 3 λεπτά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Power.

Το χέρι σας πρέπει να είναι τοποθετημένο επάνω στον πίνακα Safety Sense για να χρησιμοποιήσετε το i-Drive

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το i-Drive Power δεν έχει σχεδιαστεί για άνοδο ή κάθοδο σε κλίση μεγαλύτερη από 6° ή με μήκος μεγαλύτερο
από 65 ft. (20 m), ιδίως όταν είναι φορτωμένο. Απαιτείται υποστήριξη από προσωπικό για άνοδο ή κάθοδο με πλήρες φορτίο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο τροχός i-Drive διαθέτει ηλεκτρομαγνητικό φρένο για έκτακτες ανάγκες ή για το κανονικό σταμάτημα της κλίνης.
Κατά τη στάθμευση, θα πρέπει πάντα, για λόγους ασφαλείας, να χρησιμοποιείτε τα φρένα της κλίνης (βλ. κεφάλαιο: Έλεγχος
τροχών και μεταφορά κλίνης) τα οποία φρενάρουν και τους τέσσερις τροχούς της κλίνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν ο τροχός του i-Drive είναι χαμηλωμένος, δεν είναι δυνατή η μετακίνηση της κλίνης προς τα πλάγια. Πατήστε
το κουμπί OFF (Απενεργοποίηση) για σύμπτυξη του τροχού, αποδεσμεύστε τους τροχούς στην ουδέτερη θέση και στη συνέχεια
μετακινήστε την κλίνη προς όποια κατεύθυνση απαιτείται.

16.6.6 Πέδηση
1.

-ή-

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί διακοπής κίνησης (6) για άμεση πέδηση.

2.
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κίνησης προς τα πίσω (9) για αργή πέδηση (πατήστε το κουμπί κίνησης προς τα
εμπρός για πέδηση κατά την οπισθοπορεία)
-ή3.
Πάρτε το χέρι σας από την περιοχή του αισθητήρα αφής (1) και το i-Drive Power θα φρενάρει αυτόματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πάντα να εφαρμόζετε τα φρένα στην κλίνη όταν δεν μεταφέρεται, χρησιμοποιώντας τους μοχλούς ελέγχου των
τροχών. Το φρένο του i-Drive δεν έχει σχεδιαστεί για μόνιμο φρενάρισμα της κλίνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση κρίσης (π.χ. επιτάχυνση κατά την κίνηση προς τα κάτω σε απότομη κλίση), το διπλό φρένο του
i-Drive αποτρέπει την επιτάχυνση και επιβραδύνει την κίνηση της κλίνης. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι η κλίνη θα σταματήσει
από μόνη της χωρίς τη συμβολή του προσωπικού (με χρήση του κουμπιού διακοπής κίνησης και των μοχλών ελέγχου του τροχού).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
επιβράδυνση.
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Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια, είναι δυνατή η πέδηση χρησιμοποιώντας το κουμπί αντίθετης κατεύθυνσης για
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16.6.7 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του i-Drive Power

Εικ. Διακόπτης ρεύματος του i-Drive
Για ενεργοποίηση του i-Drive Power:
1.
Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης ρεύματος του i-Drive Power (1).
2.
Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης ΟΝ που βρίσκεται στον πίνακα ενεργοποίησης. Ο τροχός του i-Drive θα χαμηλώσει και
η πράσινη ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Για απενεργοποίηση του i-Drive Power:
1.
Συμπτύξτε τον τροχό i-Drive χρησιμοποιώντας το κουμπί σύμπτυξης που βρίσκεται στον πίνακα ενεργοποίησης.
2.
Απενεργοποιήστε το i-Drive χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ρεύματος (1).
Σύμπτυξη έκτακτης ανάγκης τροχού του i-Drive Power:
1.
Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας στην κλίνη.
2.
Απενεργοποιήστε το i-Drive χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ρεύματος (1).
3.
Πατήστε το κουμπί σύμπτυξης έκτακτης ανάγκης (2).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Χρησιμοποιήστε τη σύμπτυξη έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση αποφόρτισης του συσσωρευτή ή δυσλειτουργίας
του μηχανισμού κίνησης για να μετακινήσετε την κλίνη σε μια ασφαλή περιοχή χειροκίνητα χωρίς να χρησιμοποιήσετε το i-Drive
Power.

16.6.8 Μηχανισμός ελεύθερης κίνησης
Ο κινητήρας του i-Drive είναι εξοπλισμένος με έναν μηχανισμό ελεύθερης κίνησης, ο οποίος ενεργοποιείται με πάτημα των
κουμπιών κίνησης προς τα εμπρός (7 ή 8) ή προς τα πίσω (9) (μέχρι ο χρήστης να τοποθετήσει το χέρι του στην περιοχή του
αισθητήρα αφής).
Ο μηχανισμός ελεύθερης κίνησης απενεργοποιείται και το φρένο ενεργοποιείται όταν η κατεύθυνση της κίνησης αλλάζει. Είναι ένα
χαρακτηριστικό που μειώνει τους κινδύνους κατά την κίνηση σε επιφάνειες με κλίση.

16.6.9 Συσσωρευτής
Κατάσταση φόρτισης συσσωρευτή:
1.
Όταν αυτή η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει, ο συσσωρευτής έχει
σχεδόν αποφορτιστεί πλήρως.
2.
50%
3.
75%
4.
100% - ο συσσωρευτής έχει φορτιστεί

Εικ. Επίπεδα ένδειξης συσσωρευτή
Για φόρτιση του συσσωρευτή:
►
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της κλίνης στην παροχή ρεύματος.
►
Το i-Drive θα φορτιστεί (όταν ο συσσωρευτής είναι αποφορτισμένος, η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει έως 9 ώρες).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι χρόνοι φόρτισης του συσσωρευτή είναι απλώς για πληροφόρηση. Η διάρκεια ζωής του συσσωρευτή μειώνεται
όταν ο συσσωρευτής αφήνεται να αποφορτιστεί
εντελώς.
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16.6.10 Ενδείξεις σφάλματος
Το σύστημα προστατεύεται από καταστάσεις σφάλματος σταματώντας και φρενάροντας το σύστημα οδήγησης και παρέχοντας τις
αντίστοιχες ενδείξεις. Η ενδεικτική λυχνία σφάλματος που αναβοσβήνει σύντομα και η ενδεικτική λυχνία του συσσωρευτή δείχνουν
την κατάσταση σφάλματος. Ορισμένα σφάλματα διαγράφονται αυτόματα (π.χ. υπερθέρμανση μηχανισμού κίνησης).
Σφάλμα

LED1

LED2

LED3

LED4

Υπερθέρμανση μηχανισμού κίνησης*

Σβηστή

Σβηστή

Σβηστή

Αναμμένη

Υπερθέρμανση ηλεκτρονικών*

Σβηστή

Σβηστή

Αναμμένη

Σβηστή

Σφάλμα φρένων

Σβηστή

Σβηστή

Αναμμένη

Αναμμένη

Η σύμπτυξη δεν ολοκληρώθηκε

Σβηστή

Αναμμένη

Σβηστή

Σβηστή

5 V εκτός ορίων

Σβηστή

Αναμμένη

Σβηστή

Αναμμένη

Διείσδυση στο σφράγισμα FET

Σβηστή

Αναμμένη

Αναμμένη

Σβηστή

Υπερθέρμανση κυκλώματος ελέγχου

Σβηστή

Αναμμένη

Αναμμένη

Αναμμένη

Σφάλμα κυκλώματος ελέγχου

Αναμμένη

Σβηστή

Σβηστή

Σβηστή

Εμπλοκή κουμπιού ενεργοποίησης

Αναμμένη

Σβηστή

Σβηστή

Αναμμένη

Εμπλοκή κουμπιού σύμπτυξης

Αναμμένη

Σβηστή

Αναμμένη

Σβηστή

Ενεργό κουμπί μετά την εκκίνηση

Αναμμένη

Σβηστή

Αναμμένη

Αναμμένη

* Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα πριν από την εμπλοκή του μηχανισμού κίνησης (σύντομο ηχητικό σήμα)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι ενδεικτικές λυχνίες LED αριθμούνται από τα αριστερά.

16.6.11 Φωτεινές ενδείξεις
Ένδειξη

Επεξήγηση

Ένδειξη GO (Λειτουργία)
►
Σταθερά αναμμένη
►
Αναβοσβήνει

Ενδεικτική λυχνία σφάλματος
►
Σταθερά αναμμένη
►

Αναβοσβήνει

Το χέρι είναι επάνω στον αισθητήρας αφής, ο κινητήριος τροχός
είναι έτοιμος για χρήση.
Το χέρι δεν είναι επάνω στον αισθητήρας αφής, το i-Drive δεν
είναι έτοιμο για χρήση.

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του i-Drive (ο τροχός του
i-Drive δεν είναι χαμηλωμένος, ο μοχλός ελέγχου τροχού είναι
στη θέση πέδησης, η κλίνη είναι συνδεδεμένη στην παροχή
ρεύματος).
Το σύστημα έχει βλάβη (υποδεικνύεται στην ενδεικτική λυχνία
του συσσωρευτή, βλ. εγχειρίδιο συντήρησης)
-ήΈχει ενεργοποιηθεί η θερμική προστασία του κιβωτίου ελέγχου
του i-Drive

16.6.12 Τεχνικές προδιαγραφές
Προδιαγραφή

Τιμή

Διάμετρος τροχού i-Drive

8,27"

Μέγιστη ταχύτητα γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός (επίπεδο
έδαφος, με φορτίο)

4,43 Km/h (±15%)

Μέγιστη ταχύτητα προς τα εμπρός (επίπεδο έδαφος, με φορτίο) 2,16 Km/h (±15%)
Μέγιστη ταχύτητα προς τα πίσω (επίπεδο έδαφος, με φορτίο)

2,16 Km/h (±15%)

Μέγιστη γωνία ανάβασης

6°

Επίπεδο θορύβου (κατά τη σύμπτυξη του κινητήριου τροχού)

65 dB
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16.7.3 Ηλεκτρική προδιαγραφή
Προδιαγραφή

Τιμή

Τάση συσσωρευτή

36 V DC, Χωρητικότητα: 12 Ah

Μέγιστη ισχύς εισόδου

300 W

Ασφάλεια συσσωρευτή

Σωληνοειδής ασφάλεια T 3,15 A
MDP 030 (30 A)

16.6.13 Συντήρηση του i-Drive Power
Η περιοδική συντήρηση του i-Drive Power πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό ή εξουσιοδοτημένο συνεργείο συντήρησης
τουλάχιστον μία φορά ετησίως.
Ο τεχνικός συντήρησης πρέπει να ελέγχει τα εξής:
►
κατάσταση του συσσωρευτή και ενδεχόμενη αντικατάστασή του (το αργότερο μετά από τρία έτη λειτουργίας)
►
ελατήριο αερίου – αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο (το
αργότερο μετά από τρία έτη λειτουργίας)
►
τροχός i-Drive Power – αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο
►
μηχανισμός ανύψωσης – λιπάνετε εάν είναι απαραίτητο
►
καλώδια, στοιχεία ελέγχου – αντικαταστήστε εάν είναι
απαραίτητο
►
λειτουργία του i-Drive Power
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
"Συντήρηση".

Για να συνεχίσετε με τη συντήρηση, βλ. κεφάλαιο

16.7 Εξέταση ακτινογραφίας πνεύμονα
Το τμήμα πλάτης της κλίνης αποτελείται από HPL και είναι
ημιδιαπερατό στις ακτίνες Χ. Η κλίνη είναι εξοπλισμένη με μια θήκη
ακτινογραφικής κασέτας με 2 προφίλ σχήματος U κάτω από το τμήμα
πλάτης. Αυτή η σχεδίαση επιτρέπει τη λήψη ακτινογραφιών θώρακος
του ασθενούς χωρίς μη αυτόματη μετακίνηση του ασθενούς.

Εικ. Εξέταση ακτινογραφίας πνεύμονα

16.7.1 Απαραίτητα βήματα πριν από την εξέταση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτή η διαδικασία είναι κατάλληλη για ασθενείς που δεν είναι δυνατό να μετακινηθούν λόγω της κρίσιμης
κατάστασής τους (π.χ. εσωτερική αιμορραγία).
►
Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής βρίσκεται στο κέντρο της κλίνης.
►
Βεβαιωθείτε ότι το τμήμα πλάτης βρίσκεται στην πιο χαμηλή θέση και τα πλευρικά κιγκλιδώματα έχουν αναδιπλωθεί προς
τα επάνω.
►
Τραβήξτε έξω τη θήκη ακτινογραφικής κασέτας.
►
Τοποθετήστε μια ακτινογραφική κασέτα (μορφή 43×35 cm (16,93" x 13,78")).
►
Σπρώξτε πίσω τη θήκη ακτινογραφικής κασέτας με την ακτινογραφική κασέτα έτσι ώστε η ένδειξη κέντρου της κασέτας να
βρίσκεται ακριβώς κάτω από το άκρο της επιφάνειας στρώματος.
►
Τοποθετήστε σωστά τη θήκη της ακτινογραφικής κασέτας χρησιμοποιώντας τον οδοντωτό μηχανισμό έτσι ώστε το επάνω
άκρο της ακτινογραφικής κασέτας να είναι ακριβώς κάτω από τη γραμμή του ώμου του ασθενούς.
►
Προσαρμόστε τις παραμέτρους της συσκευής ακτίνων Χ.

16.7.2 Εξέταση με βραχίονα C
Το τμήμα πλάτης και το τμήμα έδρας της κλίνης είναι ημιδιαπερατά στις ακτίνες Χ. Η κλίνη είναι εξοπλισμένη με μια κατασκευή
στύλου. Αυτή η σχεδίαση επιτρέπει τις λειτουργίες με υποβοήθηση βραχίονα C (κυρίως καρδιολογικές επεμβάσεις όπως η
προσωρινή εξωτερική καρδοδιέγερση) χωρίς μετακίνηση του ασθενούς. Η λυχνία ακτίνων Χ του βραχίονα C βρίσκεται ανάμεσα στο
σασί και την επιφάνεια στρώματος.

Απαραίτητα βήματα πριν από την επέμβαση
►
Βεβαιωθείτε ότι το τμήμα πλάτης βρίσκεται στην πιο υψηλή θέση και τα πλευρικά κιγκλιδώματα έχουν αναδιπλωθεί προς
τα επάνω.
►
Τοποθετήστε το επάνω μέρος του βραχίονα C (αισθητήρας και ενδεικτική λυχνία) επάνω από το θώρακα του ασθενούς.
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17 Στρώμα
Η κλίνη Multicare έχει σχεδιαστεί για παθητικά και ενεργητικά στρώματα από το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της LINET.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ασυμβατότητα με την κλίνη λόγω εσφαλμένων διαστάσεων του στρώματος!
► Ελέγξτε τις μέγιστες εγκεκριμένες διαστάσεις του στρώματος (κεφάλαιο "Τεχνικές προδιαγραφές").
Ο κατασκευαστής συνιστά τη χρήση των ακόλουθων συστημάτων στρωμάτων στην κλίνη Multicare:
ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

■
■
■

■
■
■

CliniCare 10
CliniCare 20
CliniCare 30

Virtuoso (μη ενσωματωμένο)
Symbioso (ενσωματωμένο)
OptiCare (ενσωματωμένο)

17.1 Παθητικό στρώμα

1
1

1

ΑΚΡΟ ΠΟΔΙΩΝ

ΑΚΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ

Τα συνιστώμενα παθητικά στρώματα είναι εξοπλισμένα με ιμάντες (1) που προορίζονται για τη στερέωση του στρώματος στην
επιφάνεια υποστήριξης στρώματος.

Εικ. Κάτω μέρος παθητικού στρώματος

17.1.1 Ιμάντες με πλευρικές πόρπες απελευθέρωσης
Για στερέωση του στρώματος στην επιφάνεια υποστήριξης στρώματος:
►
►
►

Περάστε τρεις ιμάντες μέσα από τις τρεις αντίστοιχες οπές στα καλύμματα της επιφάνειας υποστήριξης στρώματος.
Περάστε αυτούς τους τρεις ιμάντες κάτω από τις ράβδους της επιφάνειας υποστήριξης στρώματος.
Ασφαλίστε τις τρεις πλευρικές πόρπες απελευθέρωσης, συνδέοντας το αρσενικό με το θηλυκό τους μέρος.

Για αφαίρεση του στρώματος από την επιφάνεια υποστήριξης στρώματος:
►
μέρος.
►
►
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Απελευθερώστε τις τρεις πόρπες πιέζοντάς τις και από τις δύο πλευρές και αποσυνδέοντας το αρσενικό και το θηλυκό τους
Τραβήξτε αυτούς τους τρεις ιμάντες εκτός της επιφάνειας υποστήριξης στρώματος.
Αφαιρέστε το στρώμα από την επιφάνεια υποστήριξης στρώματος.
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17.2 Ενεργητικό στρώμα (μη ενσωματωμένο)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης του συμβατού ενεργητικού στρώματος!

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος για υλικές ζημιές λόγω εσφαλμένης στερέωσης του συμβατού ενεργητικού στρώματος στην
επιφάνεια υποστήριξης στρώματος!
► Ρυθμίστε την κλίνη στη μέγιστη θέση καρδιολογικής καρέκλας προτού στερεώσετε όλους τους ιμάντες του
φουσκωμένου στρώματος στην πλατφόρμα υποστήριξης στρώματος!
Οδηγίες εγκατάστασης:
►
Αφαιρέστε οποιοδήποτε υπάρχον στρώμα.
►
Παρατηρήστε τις διαστάσεις και τον προσανατολισμό του στρώματος προτού το τοποθετήσετε στην επιφάνεια
υποστήριξης στρώματος.
►
Τοποθετήστε την SCU στη μετόπη ποδιών της κλίνης ή στο δάπεδο.

1

1

1

1

1

1

Εικ. Κάτω μέρος ενεργητικού στρώματος (μη ενσωματωμένο)

17.3 OptiCare και Symbioso (ενσωματωμένο στρώμα)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης για το σύστημα αντικατάστασης του ενσωματωμένου
στρώματος ή τις οδηγίες χρήσης για το σύστημα αντικατάστασης του ενσωματωμένου στρώματος Symbioso!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κίνδυνος για υλικές ζημιές λόγω εσφαλμένης στερέωσης του συμβατού ενσωματωμένου στρώματος στην
επιφάνεια υποστήριξης στρώματος!
► Ρυθμίστε την κλίνη στη μέγιστη θέση καρδιολογικής καρέκλας προτού στερεώσετε όλους τους ιμάντες του
φουσκωμένου στρώματος στην πλατφόρμα υποστήριξης στρώματος!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Τα στρώματα OptiCare και Symbioso είναι συμβατά μόνο με μονάδες ελέγχου συστήματος που παρέχονται
από τον κατασκευαστή!
► Μην χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη μονάδα ελέγχου συστήματος με τα στρώματα OptiCare ή Symbioso!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υλικές ζημιές λόγω εσφαλμένης τοποθέτησης της SCU!
► Εάν η SCU δεν είναι ήδη τοποθετημένη από το εργοστάσιο, πρέπει να εγκατασταθεί από τεχνικό συντήρησης
εξουσιοδοτημένο από τη LINET®.
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18 Παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μη συμβατών παρελκομένων!
►
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια παρελκόμενα από τον κατασκευαστή.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης μη εγκεκριμένων παρελκομένων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω παρελκομένων που έχουν υποστεί ζημιά!
►
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά παρελκόμενα που είναι σε άριστη κατάσταση.

18.1 Βραχίονας έγερσης
Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση του βραχίονα έγερσης:
►
Μην υπερβαίνετε ποτέ το μέγιστο φορτίο των 75 kg (165,35 lb).
►
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον βραχίονα έγερσης για ασκήσεις αποκατάστασης.
►
Για αποφυγή της ανατροπής της κλίνης, βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας έγερσης δεν προεξέχει από την κλίνη.
►
Η πλαστική χειρολαβή πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 4 έτη.
Για να τοποθετήσετε τον βραχίονα έγερσης:
►
Εισαγάγετε τον βραχίονα έγερσης στο αντίστοιχο εξάρτημα συναρμογής στον προσαρμογέα βραχίονα έγερσης στο άκρο
κεφαλής.
►
Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος ασφαλείας ασφαλίζει στη θέση του.
Μια πλαστική χειρολαβή με ρυθμιζόμενο ιμάντα θα πρέπει να προσαρτηθεί στον βραχίονα έγερσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο προσαρμογέας βραχίονα έγερσης είναι προαιρετικός. Είναι απαραίτητο να καθορίσετε αυτό το χαρακτηριστικό
στην παραγγελία σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ημερομηνία κατασκευής αναγράφεται στη χειρολαβή. Η LINET® συνιστά την αντικατάσταση της πλαστικής
χειρολαβής κάθε τέσσερα έτη.
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18.2 Ορθοστάτες έγχυσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω χρήσης εσφαλμένων παρελκομένων ή λόγω εσφαλμένης χρήσης!
Οι ορθοστάτες έγχυσης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την προβλεπόμενη χρήση τους. Διαβάζετε πάντα τις
οδηγίες χρήσης!
►
Η αντλία έγχυσης πρέπει να τοποθετείται μόνο στο χαμηλότερο (πλατύτερο) τηλεσκοπικό τμήμα ενός ορθοστάτη
ενός ορθοστάτη έγχυσης επάνω από τη μετόπη κεφαλής/μετόπη ποδιών.
►
Μην τοποθετείτε ποτέ μια αντλία έγχυσης στο επάνω (λεπτότερο) τηλεσκοπικό τμήμα ενός ορθοστάτη έγχυσης.
►
Βεβαιωθείτε ότι η αντλία έγχυσης δεν θα συγκρουστεί με οποιοδήποτε κινούμενο μέρος της κλίνης (ιδίως με το
τμήμα πλάτης) ή με τον ασθενή. Αυτό πρέπει να επαληθεύεται κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης.
►
Μην σφίγγετε υπερβολικά τους σφιγκτήρες της αντλίας έγχυσης κατά την τοποθέτηση. Η υπερβολική σύσφιξη
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ορθοστάτη έγχυσης.
►
Είναι δυνατή η χρήση αντλίας έγχυσης μόνο εάν ο ορθοστάτης έγχυσης είναι στερεωμένος στην υποδοχή
παρελκομένων στο άκρο κεφαλής, στο σασί της κλίνης.
►
Μην χρησιμοποιείτε τον ορθοστάτη έγχυσης ως μέσο καθοδήγησης/ώθησης κατά τη μεταφορά της κλίνης.
Οι ορθοστάτες έγχυσης μπορούν να τοποθετηθούν στη μετόπη
κεφαλής και ποδιών είτε τοποθετώντας τους στις υποδοχές
ενδοφλέβιας χορήγησης/έγχυσης που υπάρχουν στην κλίνη
είτε χρησιμοποιώντας εναλλακτική υποδοχή παρελκομένων στο
άκρο κεφαλής στο σασί της κλίνης.
►
Χρησιμοποιείτε μόνο ορθοστάτες έγχυσης με 4
άγκιστρα για την ανάρτηση ασκών ή κανίστρων ενδοφλέβιων
διαλυμάτων.
►
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνεται το μέγιστο ασφαλές
φορτίο λειτουργίας των 2 kg για κάθε επιμέρους άγκιστρο του
ορθοστάτη έγχυσης.
►
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνεται το μέγιστο ασφαλές
φορτίο λειτουργίας των 20 kg για τον ορθοστάτη έγχυσης.
►
Το συνολικό μέγιστο φορτίο των στύλων ενδοφλέβιας
χορήγησης/έγχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 kg (44,1
lb).

18.3 Μαξιλάρια σταθεροποίησης
ALT

Εικ. Ορθοστάτης έγχυσης

Εικ. Αντλία έγχυσης – Σωστή
τοποθέτηση

Τα μαξιλάρια σταθεροποίησης εξασφαλίζουν σταθερή θέση του ασθενούς
κατά τη διάρκεια της ALT προκειμένου να αποφευχθεί η αποσωλήνωση ή η
αποσύνδεση των γραμμών ενδοφλέβιας χορήγησης ή άλλου εξοπλισμού.
Σετ μαξιλαριών σταθεροποίησης:
►
2 πλευρικά μαξιλάρια χεριών
►
2 πλευρικά μαξιλάρια ποδιών
►
2 μαξιλάρια κεφαλής
►
1 εσωτερικό μαξιλάρι ποδιών
►
Χρησιμοποιείτε πάντα τα μαξιλάρια σταθεροποίησης ALT της
LINET® για την τοποθέτηση του ασθενούς στο κέντρο της κλίνης κατά τη
διάρκεια της ALT.

Εικ. Μαξιλάρια σταθεροποίησης
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Τοποθέτηση των μαξιλαριών:
►
Τοποθετήστε τον ασθενή στο μέσον της κλίνης.
►
Τοποθετήστε τα πλευρικά μαξιλάρια ανάμεσα στον ασθενή και τα πλευρικά κιγκλιδώματα.
►
Κολλήστε τα μαξιλάρια κεφαλής με τα μαξιλάρια χεριών με Velcro.
►
Τοποθετήστε το εσωτερικό μαξιλάρι ανάμεσα στα πόδια του ασθενούς.
►
Δώστε κλίση στην επιφάνεια υποστήριξης στρώματος προς τα αριστερά και τα δεξιά κατά 30° για να ελέγξετε εάν η θέση
του ασθενούς είναι σταθερή.
►
Η θέση είναι σταθερή εάν ο ασθενής δεν μετακινείται και δεν γυρίζει στο πλευρό.

18.4 Εξάρτημα συγκράτησης κυκλώματος αερισμού
Το εξάρτημα συγκράτησης κυκλώματος αερισμού αποτρέπει την αποσωλήνωση.
►
Χρησιμοποιείτε πάντα το εξάρτημα συγκράτησης κυκλώματος αερισμού της LINET® για την αποφυγή της αποσωλήνωσης
κατά τη διάρκεια της ALT.
Τοποθέτηση του εξαρτήματος συγκράτησης κυκλώματος αερισμού:
►
Τοποθετήστε το εξάρτημα συγκράτησης κυκλώματος αερισμού
στην οπή στα δεξιά ή στα αριστερά του άκρου κεφαλής.
►
Στερεώστε το εξάρτημα συγκράτησης κυκλώματος αερισμού
με τη βίδα πεταλούδας που παρέχεται.
►
Περάστε τον σωλήνα διασωλήνωσης μέσα από την πλαστική
κεφαλή του εξαρτήματος συγκράτησης κυκλώματος αερισμού.
►
Δώστε κλίση στην επιφάνεια υποστήριξης στρώματος προς τα
αριστερά και τα δεξιά κατά 30° για να ελέγξετε εάν ο σωλήνας
διασωλήνωσης έχει συνδεθεί με ασφάλεια. Η σύνδεση είναι ασφαλής
εάν δεν μετακινείται κανένα τμήμα του κυκλώματος αερισμού.

Εικ. Εξάρτημα συγκράτησης κυκλώματος αερισμού

18.5 Βάση οθόνης
Η βάση οθόνης είναι κατάλληλη για τη μεταφορά οθονών με βάρος έως 15 kg (33,07 lb).
Τοποθέτηση της βάσης οθόνης:
►
Εισαγάγετε δύο κατακόρυφους σωλήνες βάσης οθόνης στις
γωνιακές υποδοχές στο άκρο ποδιών.
►
Στερεώστε την οθόνη με ιμάντες ασφαλείας για την αποφυγή
ζημιών κατά τη μεταφορά.

Εικ. Βάση οθόνης
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18.6 Θήκες φιαλών οξυγόνου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού από τη θήκη φιάλης οξυγόνου λόγω εσφαλμένης χρήσης ή απρόσεκτης οδήγησης!
►
Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φιάλης οξυγόνου είναι σωστά τοποθετημένη στην κατάλληλη θέση.
►
Είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε τη θήκη φιάλης οξυγόνου (με ή χωρίς φιάλη O2) πριν από τη μεταφορά για
ασφάλιση της θέσης μεταφοράς.
►
Προσέξτε τους ανθρώπους ή τα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά σας κατά την οδήγηση ή τον χειρισμό της
κλίνης που διαθέτει θήκη φιάλης οξυγόνου.
►
Ασφαλίστε τις φιάλες οξυγόνου από πτώση ή ακούσια μετακίνηση με τον ελαστικό ιμάντα.
►
Τοποθετήστε τη θήκη φιάλης οξυγόνου στην κλίνη με βάση τις οδηγίες που ακολουθούν.
►
Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα της φιάλης οξυγόνου δεν θα υποστεί ζημιά από απρόσεκτο ή εσφαλμένο χειρισμό ή
τοποθέτηση.
Οι θήκες φιαλών οξυγόνου είναι κατάλληλες για τη μεταφορά φιαλών οξυγόνου με βάρος έως 15 kg (33,07 lb) και όγκο έως 5 λίτρα.
Έκδοση Α
►
Τοποθετήστε τη θήκη φιάλης οξυγόνου στο εγκάρσιο προφίλ πίσω από το
άκρο κεφαλής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η χρήση της θήκης φιάλης οξυγόνου 4MAR2010PC004 δεν είναι
δυνατή εάν η κλίνη είναι εξοπλισμένη με πρόσθετο προσαρμογέα για βραχίονα
έγερσης.

Εικ. Θήκη φιάλης οξυγόνου Α
Έκδοση Β
►
Τοποθετήστε τη θήκη στο εξάρτημα συναρμογής στον προσαρμογέα παρελκομένων πολλαπλών λειτουργιών στο σασί.
►
Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος ασφάλισης της θήκης φιάλης οξυγόνου Β είναι ασφαλισμένος στο εξάρτημα συναρμογής.

Εικ. Θήκη φιάλης οξυγόνου B – σωστή
τοποθέτηση

Εικ. Θήκη φιάλης οξυγόνου B – εσφαλμένη τοποθέτηση

Έκδοση Γ
►
Τοποθετήστε μια θήκη φιάλης
οξυγόνου και στους 4 προσαρμογείς
παρελκομένων στο σασί.

Εικ. Θήκη φιάλης οξυγόνου Γ
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18.7 Προστατευτικό Protector
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω πτώσης του ασθενούς από την κλίνη!
►
Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό Protector έχει στερεωθεί με ασφάλεια.
►
Ελέγχετε πάντα ότι τα πλευρικά κλειδώματα είναι σωστά ασφαλισμένα.
Το προστατευτικό Protector είναι ένα προαιρετικό παρελκόμενο για την κλίνη Multicare. Ο κύριος σκοπός του προστατευτικού Protector είναι η μείωση του κινδύνου πτώσης του ασθενούς από την κλίνη.

Εικ. Κλίνη Multicare με προστατευτικό
Protector
1.
Τοποθέτηση του προστατευτικού Protector στο περίβλημα του προστατευτικού δακτυλίου στη γωνία
2.
Το προστατευτικό Protector έχει εισαχθεί στο περίβλημα
3.
Το εξάρτημα στερέωσης έχει προσαρτηθεί στο τηλεσκοπικό προφίλ της επέκτασης κλίνης
4.
Το προστατευτικό Protector προσαρτημένο στην κλίνη Multicare (το προστατευτικό Protector μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί σε εκτεταμένες κλίνες.)
Προσαρτήστε το προστατευτικό Protector στην κλίνη ως εξής:
►
Εισαγάγετε τον πείρο του Protector στο περίβλημα, στον προστατευτικό δακτύλιο στη γωνία του άκρου ποδιών της κλίνης
(1).
►
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα στερέωσης έχει συνδεθεί με ασφάλεια στο τηλεσκοπικό προφίλ της επέκτασης κλίνης (3).
Αφαιρέστε το προστατευτικό Protector από την κλίνη ως εξής:
►
Πιάστε σταθερά το επάνω άκρο του Protector.
►
Αφαιρέστε το Protector από το περίβλημα.
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19 Καθαρισμός/Απολύμανση
Αντιβακτηριακό επιφανειακό φινίρισμα:
Επιλεγμένα τμήματα της κλίνης Multicare έχουν υποστεί επεξεργασία κατά της εξάπλωσης των βακτηριδίων με την πιστοποιημένη
τεχνολογία Sanitized®. Αυτή η τεχνολογία συμπληρώνει τις κανονικές διαδικασίες απολύμανσης της κλίνης. Δεν είναι δυνατή η
παράλειψη του κανονικού καθαρισμού της κλίνης λόγω του αντιβακτηριακού επιφανειακού φινίρισματος. Καθαρίζετε την κλίνη
σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ακούσιας κίνησης της κλίνης!
►
Πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε τα κουμπιά λειτουργιών κατά τον καθαρισμό ανάμεσα στο σασί και την
επιφάνεια στρώματος.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υλικές ζημιές λόγω εσφαλμένου καθαρισμού/απολύμανσης!
►
Μην χρησιμοποιείτε πλυντήρια.
►
Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με πίεση ή ατμό.
►
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις συνιστώμενες καθαριστικές ουσίες.
►
Ακολουθήστε τις οδηγίες και τηρείτε τις δόσεις που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
►
Βεβαιωθείτε ότι τα απολυμαντικά επιλέγονται και εφαρμόζονται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό
υγιεινής.
►
Ελέγξτε εάν οι καθαριστικές ουσίες και τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται είναι συμβατά με τα υλικά
από τα οποία αποτελείται το προϊόν! Για πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.
ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

ΥΛΙΚΑ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ)

Μην καθαρίζετε οτιδήποτε που δεν
αναφέρεται σε αυτήν τη στήλη!

Ο αρμόδιος χρήστης είναι υπεύθυνος να ελέγξει εάν οι καθαριστικές ουσίες και τα
απολυμαντικά είναι συμβατά με τα αναφερόμενα υλικά!

Μετόπη κεφαλής και μετόπη ποδιών

Πολυπροπυλένιο με αντιβακτηριακή επιφάνεια (PP)

Πλευρικά κιγκλιδώματα τμήματος
πλάτης και ποδιών

Πολυπροπυλένιο με αντιβακτηριακή επιφάνεια (PP)

Διακοσμητικά (μετόπη κεφαλής,
μετόπη ποδιών, πλευρικά
κιγκλιδώματα τμήματος κεφαλής,
πλευρικά κιγκλιδώματα τμήματος
ποδιών)

Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)

Κάλυμμα επιφάνειας υποστήριξης
στρώματος (Τμήμα πλάτης)

Πλαστικό φύλλο υψηλής πίεσης (HPL)

Καλύμματα επιφάνειας υποστήριξης
στρώματος (τμήμα μηρών, τμήμα
κνημών)

Πλαστικό φύλλο υψηλής πίεσης (HPL) + Λακαρισμένος χάλυβας

Κάλυμμα επιφάνειας υποστήριξης
στρώματος (τμήμα καθίσματος)

Πλαστικό φύλλο υψηλής πίεσης (HPL)

Καλύμματα του πλαισίου της
επιφάνειας υποστήριξης στρώματος

Πολυπροπυλένιο (PP) + Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)

Πλαίσιο της επιφάνειας υποστήριξης
στρώματος

Λακαρισμένος χάλυβας

Τροχοί

Πολυπροπυλένιο (PP)

Υποστυλώματα

Κράμα οξειδωμένου αλουμινίου

Μηχανισμοί απελευθέρωσης
πλευρικών κιγκλιδωμάτων

Λακαρισμένο αλουμίνιο (Al)

Κάλυμμα σασί

Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)

Γωνίες και καλύμματα γωνιών

Πολυπροπυλένιο (PP)

Χειρολαβές ασφαλειών μετόπης
κεφαλής και ποδιών

Πολυαμίδιο (PA)

Προφυλακτήρες γωνίας

Πολυπροπυλένιο (PP)

Πληκτρολόγια (Πίνακας ελέγχου
συνοδού, τηλεχειριστήριο, στοιχεία
ελέγχου που είναι ενσωματωμένα στα
πλευρικά κιγκλιδώματα)

Μεμβράνη Autotex με αντιβακτηριακή επιφάνεια

D9U001MC0-0123_01

71

Μοχλοί CPR
Χειρολαβές Mobi-Lift

Πολυαμίδιο με αντιβακτηριακή επιφάνεια (PA)
®

Πολυαμίδιο με αντιβακτηριακή επιφάνεια (PA)

Ράγα παρελκομένων

Λακαρισμένος χάλυβας + Πολυαιθυλένιο (PE)

Ετικέτες

Σιλικονούχο χαρτί πλαστικοποιημένο ή με ρητίνη

Για ασφαλή και ήπιο καθαρισμό:
►
Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά οξέα ή βάσεις (βέλτιστο εύρος pH 6 - 8).
►
Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό ιατρικού εξοπλισμού.
►
Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικές σκόνες, ατσαλόσυρμα ή άλλα υλικά και καθαριστικές ουσίες που μπορούν να
προκαλέσουν ζημιά στο σύστημα αντικατάστασης στρώματος.
►
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά ή καυστικά απορρυπαντικά.
►
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά που εναποθέτουν ανθρακικό ασβέστιο.
►
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά με διαλύτες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη δομή και τη συνοχή των
πλαστικών (βενζόλιο, τολουόλιο, ακετόνη κ.λπ.).
►
Καθαρίζετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα προσεκτικά και αφήνετέ τα να στεγνώσουν εντελώς.
►
Μην βυθίζετε την SCU σε νερό και μην την καθαρίζετε με ατμό.
►
Τηρείτε τις τοπικές οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των λοιμώξεων.
►
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι καθαριστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένες από:
►
Το ίδρυμα στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα αντικατάστασης στρώματος.
►
Την υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος της χώρας στην οποία θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα αντικατάστασης
στρώματος.
Η LINET® συνιστά τις ακόλουθες καθαριστικές ουσίες:
Μέρη προς καθαρισμό

Καθαριστικές ουσίες

Νοσοκομειακή κλίνη Multicare

■
■
■
■
■

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)

Βάση καλύμματος στρώματος, καλύμματα
παπλωμάτων, κυψέλες αέρα, βάση από
αφρολέξ, SCU

■
■

Τυπικά νοσοκομειακά απορρυπαντικά
Απολυμαντικά με βάση χλώριο ή οινόπνευμα

Επάνω κάλυμμα στρώματος

■
■

Τυπικά νοσοκομειακά απορρυπαντικά
Απολυμαντικά με βάση οινόπνευμα ή τεταρτοταγές αμμώνιο

19.1 Καθαρισμός (Multicare)
Προετοιμάστε τον καθαρισμό ως εξής:
►
Τοποθετήστε την επιφάνεια στρώματος στην πιο υψηλή θέση.
►
Ρυθμίστε το τμήμα πλάτης και το τμήμα μηρών έτσι ώστε οι ανάποδες πλευρές να είναι προσβάσιμες.
►
Απενεργοποιήστε τα κουμπιά λειτουργιών στα στοιχεία ελέγχου χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου συνοδού.
►
Απενεργοποιήστε τα χειριστήρια ποδιού χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου συνοδού.
►
Αποσυνδέστε την κλίνη από την παροχή ρεύματος.
►
Μετακινήστε την κλίνη στη θέση όπου θα καθαριστεί.
►
Ασφαλίστε τα φρένα στην κλίνη.

19.1.1 Ημερήσιος καθαρισμός
Καθαρίστε τα παρακάτω μέρη της κλίνης:
►
Όλα τα στοιχεία ελέγχου για τη ρύθμιση της κλίνης
►
Όλες τις χειρολαβές
□
Λαβή απελευθέρωσης CPR
►
Μετόπη κεφαλής και μετόπη ποδιών
►
Πλευρικά κιγκλιδώματα (στην υψηλότερη θέση)
►
Επιφάνεια στρώματος όπου η πρόσβαση είναι ελεύθερη
►
Mobi-Lift®
►
Ράγες παρελκομένων
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19.1.2 Καθαρισμός πριν από την αλλαγή ασθενούς
Καθαρίστε τα παρακάτω μέρη της κλίνης:
►
Όλα τα στοιχεία ελέγχου για τη ρύθμιση της κλίνης
►
Όλες τις χειρολαβές
□
Λαβή απελευθέρωσης CPR
►
Μετόπη κεφαλής και μετόπη ποδιών
►
Πλευρικά κιγκλιδώματα (στην υψηλότερη θέση)
►
Επιφάνεια στρώματος όπου η πρόσβαση είναι ελεύθερη
►
Mobi-Lift®
►
Ράγες παρελκομένων
►
Όλα τα πλαστικά καλύμματα της επιφάνειας στρώματος
►
Πλαστικά καλύμματα του σασί
►
Τηλεσκοπικοί στύλοι
►
Όλες τις πλευρές του στρώματος
►
Μεταλλικά μέρη της επιφάνειας στρώματος όπου είναι ελεύθερη η πρόσβαση
►
Αγωγοί καλωδίων
►
Εξάρτημα συναρμογής βραχίονα έγερσης
►
Εξάρτημα συναρμογής ορθοστάτη έγχυσης
►
Προφυλακτήρες
►
Τροχοί
►
Φρένα

19.1.3 Πλήρης καθαρισμός και απολύμανση
Καθαρίστε τα παρακάτω μέρη της κλίνης:
►
Όλα τα στοιχεία ελέγχου για τη ρύθμιση της κλίνης
►
Όλες τις χειρολαβές
□
Λαβή απελευθέρωσης CPR
►
Μετόπη κεφαλής και μετόπη ποδιών
►
Πλευρικά κιγκλιδώματα (στην υψηλότερη θέση)
►
Επιφάνεια στρώματος όπου η πρόσβαση είναι ελεύθερη
►
Mobi-Lift®
►
Ράγες παρελκομένων
►
Όλα τα πλαστικά καλύμματα της επιφάνειας στρώματος
►
Πλαστικά καλύμματα του σασί
►
Τηλεσκοπικοί στύλοι
►
Όλες τις πλευρές του στρώματος
►
Μεταλλικά μέρη της επιφάνειας στρώματος όπου είναι ελεύθερη η πρόσβαση
►
Αγωγοί καλωδίων
►
Εξάρτημα συναρμογής βραχίονα έγερσης
►
Εξάρτημα συναρμογής ορθοστάτη έγχυσης
►
Προφυλακτήρες
►
Τροχοί
►
Φρένα
►
Εσωτερικά μέρη
►
(προσβάσιμα μετά την αφαίρεση των καλυμμάτων επιφάνειας στρώματος)
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20 Αντιμετώπιση προβλημάτων
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος για τη ζωή λόγω ηλεκτροπληξίας!
►
Εάν προκύψει κάποια βλάβη, ο ηλεκτρικός κινητήρας, ο ηλεκτρικός πίνακας και τα άλλα ηλεκτρικά μέρη πρέπει
να ελεγχθούν μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
►
Μην ανοίγετε τα προστατευτικά καλύμματα του ηλεκτρικού κινητήρα ή του κιβωτίου ισχύος.

Σφάλμα/Βλάβη

Αιτία

Λύση

Η ρύθμιση με τα κουμπιά θέσης δεν είναι
δυνατή

Δεν πατήθηκε το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πατήστε το κουμπί
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη στον
πίνακα ελέγχου συνοδού

Ενεργοποιήστε την
απενεργοποιημένη λειτουργία.

Οι κινητήρες κίνησης δεν τροφοδοτούνται με
ρεύμα,
Ελαττωματικοί κινητήρες κίνησης,
Ελαττωματικός συσσωρευτής

Ελέγξτε τη σύνδεση με
την παροχή ρεύματος.
Ειδοποιήστε το τμήμα
τεχνικής εξυπηρέτησης του
κατασκευαστή.

Το βύσμα ρεύματος δεν έχει εισαχθεί σωστά
στην παροχή

Συνδέστε σωστά το βύσμα
στην παροχή ρεύματος.

Ελαττωματική πηγή ρεύματος

Ειδοποιήστε το τμήμα
τεχνικής εξυπηρέτησης του
κατασκευαστή.

Ελαττωματικό στοιχείο ελέγχου

Ειδοποιήστε το τμήμα
τεχνικής εξυπηρέτησης του
κατασκευαστή.

Υπάρχει κάποιο αντικείμενο στο κάλυμμα σασί

Απομακρύνετε το αντικείμενο.

Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη στον
πίνακα ελέγχου συνοδού

Ενεργοποιήστε την
απενεργοποιημένη λειτουργία.

Οι κινητήρες κίνησης δεν τροφοδοτούνται με
ρεύμα,
Ελαττωματικοί κινητήρες κίνησης,
Ελαττωματικός συσσωρευτής

Ελέγξτε τη σύνδεση με
την παροχή ρεύματος.
Ειδοποιήστε το τμήμα
τεχνικής εξυπηρέτησης του
κατασκευαστή.

Το βύσμα ρεύματος δεν έχει εισαχθεί σωστά
στην παροχή

Συνδέστε σωστά το βύσμα
στην παροχή ρεύματος.

Ελαττωματική πηγή ρεύματος

Ειδοποιήστε το τμήμα
τεχνικής εξυπηρέτησης του
κατασκευαστή.

Ελαττωματικό στοιχείο ελέγχου

Ειδοποιήστε το τμήμα
τεχνικής εξυπηρέτησης του
κατασκευαστή.

Υπάρχει ένα αντικείμενο κάτω από το τμήμα
πλάτης ή στον μηχανισμό κίνησης

Απομακρύνετε το αντικείμενο.

Η λαβή ασφάλισης είναι ελαττωματική

Ειδοποιήστε το τμήμα
τεχνικής εξυπηρέτησης του
κατασκευαστή.

Η κλειδαριά του πλευρικού κιγκλιδώματος είναι
ακάθαρτη

Καθαρίστε τον μηχανισμό
κλειδώματος.

Η λαβή απελευθέρωσης είναι ελαττωματική

Ειδοποιήστε το τμήμα
τεχνικής εξυπηρέτησης του
κατασκευαστή.

Τα φρένα έχουν μπλοκάρει μηχανικά από
ρύπους

Καθαρίστε το σύστημα φρένων.

Ο μηχανισμός των φρένων είναι ελαττωματικός

Ειδοποιήστε το τμήμα
τεχνικής εξυπηρέτησης του
κατασκευαστή.

Εσφαλμένη ρύθμιση ύψους/κλίσης για την
επιφάνεια στρώματος

Δεν είναι δυνατό το χαμήλωμα του τμήματος
πλάτης από την όρθια θέση

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση των πλευρικών
κιγκλιδωμάτων

Ελαττωματικά φρένα

74

D9U001MC0-0123_01

21 Συντήρηση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού κατά την εργασία επάνω στην κλίνη!
► Βεβαιωθείτε ότι η κλίνη είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος πριν από την εγκατάσταση, την
ενεργοποίηση, τη συντήρηση και την απεγκατάσταση.
► Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί είναι ασφαλισμένοι πριν από την τοποθέτηση, την ενεργοποίηση, τη συντήρηση και την
απόσυρση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ελαττωματικής κλίνης!
► Επισκευάστε αμέσως μια ελαττωματική κλίνη.
► Εάν δεν είναι δυνατή η επισκευή της κλίνης, μην χρησιμοποιήσετε την κλίνη.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υλικές ζημιές λόγω εσφαλμένης συντήρησης!
► Βεβαιωθείτε ότι η συντήρηση διεξάγεται μόνο από το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης του κατασκευαστή ή από
εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης που έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή.
► Εάν δεν είναι δυνατή η επισκευή της κλίνης, μην χρησιμοποιήσετε την κλίνη.
Η LINET® συνιστά να προσαρτάται η πλάκα συντήρησης στην κλίνη.

21.1 Τακτική συντήρηση
►
Ελέγχετε τακτικά τα κινούμενα μέρη για φθορές.
►
Εκτελείτε τακτικά οπτικό έλεγχο του προϊόντος (με το δελτίο αποστολής εάν είναι απαραίτητο).
►
Ζητήστε από το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης του κατασκευαστή να προσθέσει γνήσια εξαρτήματα εάν λείπουν
εξαρτήματα του προϊόντος.
►
Ζητήστε από το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης να αντικαταστήσει τυχόν εξαρτήματα του προϊόντος που έχουν υποστεί
ζημιά με γνήσια ανταλλακτικά.
►
Ελέγξτε ότι ο συσσωρευτής λειτουργεί σωστά. Αποσυνδέστε την κλίνη από την παροχή ρεύματος για να ελέγξετε τις
ενδείξεις της λυχνίας του συσσωρευτή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
►
Αντικαταστήστε τον συσσωρευτή εάν δεν λειτουργεί σωστά.
►
Ελέγχετε τακτικά ότι όλα τα παρελκόμενα λειτουργούν σωστά.
►
Αντικαταστήστε αμέσως τα παρελκόμενα που έχουν υποστεί ζημιά.

21.2 Ανταλλακτικά
Η ετικέτα σειριακού αριθμού βρίσκεται στο πλαίσιο της επιφάνειας υποστήριξης στρώματος. Η ετικέτα σειριακού αριθμού
περιλαμβάνει πληροφορίες για αξιώσεις και για την παραγγελία ανταλλακτικών.
Πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμες από:
■
την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή,
■
το τμήμα πωλήσεων.

21.3 Τεχνικοί έλεγχοι ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω εσφαλμένων τεχνικών ελέγχων ασφαλείας!
► Βεβαιωθείτε ότι οι τεχνικοί έλεγχοι ασφαλείας διεξάγονται μόνο από το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης του
κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης που έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή.
► Βεβαιωθείτε ότι οι τεχνικοί έλεγχοι ασφαλείας καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής σέρβις και συντήρησης.
Ο τεχνικός έλεγχος ασφαλείας της ιατρικής κλίνης πρέπει να εκτελείται τουλάχιστον μία φορά κάθε 12 μήνες.
Η διαδικασία εκτέλεσης του τεχνικού ελέγχου ασφαλείας ακολουθεί το πρότυπο EN 62353:2014.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κατόπιν αιτήματος, ο κατασκευαστής θα παρέχει τεκμηρίωση για τη συντήρηση (π.χ. διαγράμματα κυκλωμάτων,
καταλόγους εξαρτημάτων, περιγραφές, οδηγίες βαθμονόμησης κ.λπ.) στο προσωπικό σέρβις για την επισκευή εξοπλισμού ME ο
οποίος έχει καθοριστεί από τον κατασκευαστή ως επιδιορθώσιμος από το προσωπικό συντήρησης.
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22 Απόρριψη
22.1 Περιβαλλοντική προστασία
Η εταιρεία LINET® έχει επίγνωση της σπουδαιότητας της προστασία του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. Εντός της
εταιρείας, το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζεται σύμφωνα με το διεθνώς συμφωνημένο πρότυπο ISO 14001. Η
συμβατότητα με αυτό το πρότυπο ελέγχεται ετησίως μέσω εξωτερικού ελέγχου που πραγματοποιείται από μια εξουσιοδοτημένη
εταιρεία. Με βάση την οδηγία υπ. αριθμ. 2002/96/ΕΚ (Οδηγία ΑΗΗΕ - Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού), η
εταιρεία LINET, s. r. o. είναι καταχωρημένη στον κατάλογο κατασκευαστών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (Seznam výrobců elektrozařízení) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος της Τσεχικής Δημοκρατίας (Ministerstvo životního prostředí).
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν δεν είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον. Τα προϊόντα της LINET® πληρούν
τις ισχύουσες απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας στους τομείς RoHS και REACH, επομένως δεν περιέχουν
απαγορευμένες ουσίες σε ποσότητες εκτός των ορίων.
Κανένα από τα ξύλινα μέρη δεν κατασκευάζεται από τροπική ξυλεία (όπως μαόνι, ροδόξυλο, έβενος, τικ κ.λπ.) ή από ξυλεία
από την περιοχή του Αμαζονίου ή από παρόμοια τροπικά δάση. Ο θόρυβος από το προϊόν (στάθμη ηχητικής πίεσης) πληροί τις
απαιτήσεις των κανονισμών για την προστασία της δημόσιας υγείας από ανεπιθύμητες επιδράσεις του θορύβου και των δονήσεων
σε προστατευμένους εσωτερικούς χώρους κτιρίων (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-2-52). Τα υλικά συσκευασίας που
χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου περί συσκευασιών (Zákon o obalech).
Για την απόρριψη των υλικών συσκευασίας μετά από την τοποθέτηση του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
πωλήσεων ή την εξυπηρέτηση πελατών του κατασκευαστή σχετικά με τη δυνατότητα δωρεάν επιστροφής της συσκευασίας μέσω
εξουσιοδοτημένης εταιρείας (περισσότερες λεπτομέρειες στη διεύθυνση www.LINET.cz).

22.2 Απόρριψη
Ο κύριος στόχος των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία αρ. 2012/19/ΕΕ για τα Απόβλητα ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο με τον Νόμο υπ. αριθμ/ 185/2001 Coll. όπως τροποποιήθηκε, Περί
αποβλήτων και στο Διάταγμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος υπ. αριθμ. 352/2005 Coll. όπως τροποποιήθηκε), είναι η αύξηση
της επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης υλικών και της ανάκτησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο απαιτούμενο
επίπεδο, αποφεύγοντας έτσι την παραγωγή αποβλήτων και κατά συνέπεια τις πιθανές επιβλαβείς επιδράσεις των επικίνδυνων
ουσιών που περιέχονται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Ο ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισμός της LINET® που διαθέτει ενσωματωμένο συσσωρευτή ή συσσωρευτή είναι σχεδιασμένος κατά τέτοιο
τρόπο ώστε ο χρησιμοποιημένος συσσωρευτής ή συσσωρευτές να μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια από τους εξειδικευμένους
τεχνικούς συντήρησης της LINET®. Υπάρχουν πληροφορίες για τον τύπο επάνω στην ενσωματωμένη μπαταρία ή συσσωρευτή.

22.2.1 Εντός της Ευρώπης
Για να απορρίψετε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό:
►
►

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο.
Απορρίψτε αυτόν τον εξοπλισμό σε καθορισμένα σημεία συλλογής ή επιστροφής.

Για να απορρίψετε τον υπόλοιπο εξοπλισμό:
►
►

Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακό απόβλητο.
Απορρίψτε αυτόν τον εξοπλισμό σε καθορισμένα σημεία συλλογής ή επιστροφής.

Η LINET® συμμετέχει σε ένα σύστημα συλλογής μαζί με την εταιρεία επιστροφών REMA System (βλ. www.remasystem.cz/sberna-mista/).
Με τη μεταφορά του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε ένα σημείο επιστροφής, συμμετέχετε στην ανακύκλωση και
εξοικονομείτε πόρους πρώτων υλών ενώ ταυτόχρονα προστατεύετε το περιβάλλον από τις επιπτώσεις της αντιεπαγγελματικής
απόρριψης.

22.2.2 Εκτός της Ευρώπης
►
►
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Απορρίψτε το προϊόν ή τα μέρη του σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς!
Καλέστε μια εγκεκριμένη εταιρεία απόρριψης αποβλήτων για την απόρριψη!
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23 Εγγύηση
Η LINET® φέρει την ευθύνη για την ασφάλεια και την αξιοπιστία των προϊόντων της μόνο εάν επισκευάζονται και συντηρούνται
τακτικά και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες ασφάλειας.
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια σοβαρή βλάβη που δεν μπορεί να επισκευαστεί κατά τη διάρκεια των εργασιών
συντήρησης:
►
Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την κλίνη.
Αυτό το προϊόν καλύπτεται από 24μηνη εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση καλύπτει όλες τις βλάβες και τα
σφάλματα υλικών εκ κατασκευής. Δεν καλύπτονται βλάβες και σφάλματα που προκαλούνται από εσφαλμένη χρήση και εξωτερικές
επιδράσεις. Οι δικαιολογημένες αξιώσεις θα επιδιορθώνονται χωρίς χρέωση κατά τη διάρκεια της περιόδου της εγγύησης. Για
όλες τις υπηρεσίες εγγύησης, απαιτείται η απόδειξη αγοράς που φέρει την ημερομηνία αγοράς. Ισχύουν οι τυπικοί όροι και
προϋποθέσεις μας.

24 Πρότυπα και κανονισμοί
Τα εφαρμοζόμενα πρότυπα αναφέρονται στη Δήλωση συμμόρφωσης.
Ο κατασκευαστής εφαρμόζει ένα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:
■
■
■
■

ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485
MDSAP (Ενιαίο πρόγραμμα ελέγχου ιατρικών συσκευών)
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