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Εισαγωγή
Διαβάστε προσεκτικά το πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών, το οποίο σχεδιάστηκε
προκειμένου να εξοικειωθείτε με τη σωστή χρήση και τις παραμέτρους της νέας σας
κλίνης τοκετού. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο και
χρησιμοποιείτε την κλίνη πάντα και αποκλειστικά σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.
Φυλάσσετε τις παρούσες οδηγίες κοντά στην κλίνη κατά τη διάρκεια της χρήσης της.
Κάθε άτομο που χειρίζεται την κλίνη τοκετού AVE2 πρέπει να διαβάσει και να
κατανοήσει το περιεχόμενο αυτών των οδηγιών.
Οι ιδιαίτερα σημαντικές πληροφορίες επισημαίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο με τα
ακόλουθα σύμβολα:
Εικονόγραμμα

Ερμηνεία
Προϊόν συμμορφούμενο με τη νομοθεσία
της Ε.Ε.
Η επένδυση πληροί τις προϋποθέσεις
σχετικά με την αντίσταση σε ανάφλεξη
σύμφωνα με το πρότυπο BS 7176 στην
κατηγορία μέσου κινδύνου.
Η επένδυση πληροί τις προϋποθέσεις
των προτύπων BS EN 1021-1, BS EN
1021-2, BS 5852 – αντίσταση σε πηγές
ανάφλεξης 5
Προειδοποίηση:
Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Το σύμβολο αυτό παραπέμπει σε
πληροφορίες που μπορεί να σας
βοηθήσουν στην αποφυγή λειτουργικών
προβλημάτων
Εφαρμοζόμενα εξαρτήματα τύπου Β
Σειριακός αριθμός
Επεξήγηση αριθμού τύπου

Int x/y

Σήμανση περιοδικής λειτουργίας, δηλ.
εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί
συνεχώς για χρονικό διάστημα "x",
πρέπει να παραμείνει σε αδράνεια για
χρονικό διάστημα "y". Για παράδειγμα, η
σήμανση , int 10 / 20 σημαίνει ότι μετά
4
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IP

από 10 λεπτά συνεχούς χρήσης /
τοποθέτησης, το προϊόν δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί / τοποθετηθεί για 20
λεπτά
Προστασία εκ σχεδιασμού από την
εισχώρηση νερού, την επικίνδυνη επαφή
και την εισχώρηση ξένων αντικειμένων
σύμφωνα με το πρότυπο IEC 529
Ασφαλές φορτίο λειτουργίας

Μέγιστο βάρος ασθενούς

Συνολικό βάρος προϊόντος

Σήμανση μπαταρίας
Κατασκευαστής
Ημερομηνία παραγωγής
Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου
Μετασχηματιστής απομόνωσης
ασφαλείας
Ιατροτεχνολογικό προϊόν εσωτερικής
χρήσης
Θερμική προστασία μετασχηματιστή
Ισοδυναμικότητα
Υλικό συσκευασίας:
"Διατηρείτε στεγνό"
Υλικό συσκευασίας:
"Εύθραυστο!"
Υλικό συσκευασίας:
"Αυτή η πλευρά επάνω"
Όριο θερμοκρασίας
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Σήμανση μεταφοράς:
"Σχετική υγρασία αέρα".
Σήμανση μεταφοράς:
"Ατμοσφαιρική πίεση".
Σήμανση σύμφωνα με την οδηγία
2002/96/EΚ του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου (Οδηγία σχετικά με την
απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών).
Σύμβολο που σημαίνει: "Μην
απορρίπτετε το προϊόν μαζί με αστικά
απόβλητα. Χρησιμοποιήστε ειδικά σημεία
συλλογής παλαιών ηλεκτρονικών
συσκευών. "
Κάλυμμα από ύφασμα με παχύ πέλος
Το προϊόν δεν πρέπει να σιδερώνεται
Κάλυμμα από ύφασμα με παχύ πέλος
Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα
Κάλυμμα από ύφασμα με παχύ πέλος
Μέγιστη θερμοκρασία 60°C
Κανονική ρύθμιση
Κάλυμμα από ύφασμα με παχύ πέλος
Απαγορεύεται η χρήση λευκαντικού
Κάλυμμα από ύφασμα με παχύ πέλος
Επιτρέπεται το στέγνωμα σε στεγνωτήριο
Κανονική θερμοκρασία, μέγ. 80°C
Καρδιοπνευμονική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ)
Ασφαλές φορτίο λειτουργίας τμήματος
ποδιών
Προειδοποίηση:
Μην κάθεστε στο υποστήριγμα ποδιών
Ασφαλές φορτίο λειτουργίας στηρίγματος
ποδιών
Προειδοποίηση:
Μην πιέζετε και μην τραβάτε τον
ορθοστάτη έγχυσης
Προειδοποίηση:
Μην πατάτε ποτέ το κάλυμμα της στήλης
ανύψωσης κατά την κίνηση. Ο χώρος
αυτός υποδεικνύεται με ένα αυτοκόλλητο
προειδοποίησης.
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Προειδοποίηση:
Μην τοποθετείτε αντικείμενα σε αυτήν την
περιοχή
Προειδοποίηση:
Μην τοποθετείτε αντικείμενα σε αυτό το
κάλυμμα
Χαρακτηρισμός ως κλίνη τοκετού για
ενήλικες
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
(συμβατό με τον κανονισμό περί
ιατροτεχνολογικών προϊόντων)

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Σύσταση προσοχής ή
Προειδοποίηση:
Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει πάντα
να είναι στερεωμένο στο επιλεγμένο
σημείο της κλίνης με ένα πλαστικό
άγκιστρο, όπως υποδεικνύεται στην
εικόνα!
Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου!
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Συντομογραφία
Λυχνία LED
VA
IT
PC
dB
hPa
Hz
ΗΜΣ
HF
ME
CISPR

Ερμηνεία
Φωτοεκπέμπουσες δίοδοι
Μονάδα πρόσληψης ισχύος
Τεχνολογία πληροφορικής
Προσωπικός υπολογιστής
Μονάδα έντασης ήχου
Μονάδα πίεσης
Μονάδα συχνότητας στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI)
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Υψηλή συχνότητα
Ιατρικός εξοπλισμός
Διεθνής Ειδική Επιτροπή για τις Ραδιοπαρεμβολές

SWL

Όριο φορτίου λειτουργίας

Ηχητικά σήματα
Ήχος
Ερμηνεία
Ένα σύντομο ηχητικό σήμα κατά το
Ενεργοποίηση κλειδώματος
πάτημα του κουμπιού.
πλήκτρου
Το τμήμα πέλματος δεν βρίσκεται
Διακοπτόμενο ηχητικό σήμα κατά το
ούτε στη θέση "στάθμευσης" ούτε
πάτημα του κουμπιού Trendelenburg.
στην "ενεργή" θέση.
Η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας
Διακοπτόμενο ηχητικό σήμα κατά το
είναι κάτω από το 1/3 της
πάτημα του κουμπιού τοποθέτησης.
χωρητικότητάς της.
Διακοπτόμενο ηχητικό σήμα κατά το
Ενεργοποίηση προστασίας
πάτημα του κουμπιού τοποθέτησης.
ρεύματος κινητήρα.
Διακοπτόμενο ηχητικό σήμα ακόμη και
χωρίς το πάτημα κάποιου κουμπιού.
Αστοχία του ελεγκτή.
Συνεχές ηχητικό σήμα κατά το ταυτόχρονο
πάτημα των κουμπιών ανύψωσης και
Επαναφορά προστασίας ρεύματος
χαμηλώματος στήλης.
κινητήρα.
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Ετικέτα παραγωγής – επεξήγηση συμβόλων:

1

4

2

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6

3

7

8

9

Διεύθυνση του κατασκευαστή
Τύπος προϊόντος, σειριακός αριθμός
Ημερομηνία κατασκευής (Έτος-Μήνας-Ημέρα)
DI (Αναγνωριστικό συσκευής) / GTIN (Διεθνής κωδικός μονάδων εμπορίας)
PI (Αναγνωριστικό προϊόντος)
Γραμμοκώδικας 2D (GS1 DataMatrix) DI+PI=UDI
Ηλεκτρικές προδιαγραφές
Γραμμοκώδικας 1D GS1-128 (Σειριακός αριθμός)
Σύμβολα

Για τυχόν ερωτήσεις, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή απευθείας
στον κατασκευαστή BORCAD Medical a.s.
9
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, τηλ.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Επιθεώρηση της αποστολής μετά την παράδοση
Μην αποσυσκευάσετε ή/και αποδεχθείτε την αποστολή εάν η συσκευασία φέρει
ορατή ζημιά! Σε αυτήν την περίπτωση, υποβάλετε διαμαρτυρία.
Τυπικά προσόντα
Τα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα για την εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας του
προϊόντος, δηλ. όσοι έχουν καταρτιστεί από την BORCAD Medical a.s.
Προσωπικό που απαιτείται για την αποσυσκευασία και εγκατάσταση
Τουλάχιστον δύο άτομα.
Προβλεπόμενος χρόνος
Ο προβλεπόμενος χρόνος αποσυσκευασίας είναι 30 λεπτά, ο προβλεπόμενος
χρόνος εγκατάστασης είναι 30 λεπτά.
Απαιτούμενα εργαλεία και υλικά
Σετ κλειδιών Allen, κατσαβίδι Phillips / ηλεκτρικό κατσαβίδι, ψαλίδι / μαχαίρι,
ασφαλιστικό σπειρωμάτων Loctite 243 χρώματος μπλε, 2x σανίδες από
πολυστυρένιο (περιλαμβάνονται), κλειδί αρ. 17.
Απαιτούμενος χώρος εργασίας
Κατά την αποσυσκευασία, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές διαστάσεις
της κλίνης. Ανακυκλώστε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας. Συνιστάται η
αποσυσκευασία και εγκατάσταση να πραγματοποιείται στο τμήμα παραλαβής
εμπορευμάτων. Για τους χειρισμούς αποσυσκευασίας, διατηρήστε ελάχιστη
απόσταση 0,8 m στις πλευρές της παλέτας και ελάχιστη απόσταση 2,6 m μπροστά
από την παλέτα (δηλ. ελάχιστος χώρος αποσυσκευασίας 2,8 x 5,2 m).
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Ακολουθία οδηγιών
Κόψτε τις θήκες που περιέχουν τις οδηγίες χρήσης της κλίνης, ανοίξτε τις προσεκτικά
και αφαιρέστε τις οδηγίες. Στη συνέχεια αφαιρέστε το κιβώτιο.

Κόψτε και ανοίξτε προσεκτικά την πλαστική θήκη (ιδανικά γύρω από το κάτω άκρο
της παλέτας) και αφαιρέστε το περιτύλιγμα πολυαιθυλενίου από την καρέκλα, καθώς
και το κάτω μέρος του κιβωτίου.
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Κόψτε προσεκτικά το φύλλο που συγκρατεί το καλώδιο τροφοδοσίας και συνδέστε το
καλώδιο. Στη συνέχεια, κόψτε την ταινία γύρω από το κιβώτιο που περιέχει τον
εξοπλισμό της κλίνης και αφαιρέστε τη ράβδο (εφόσον περιλαμβάνεται στη
συσκευασία). Συνιστάται να τοποθετήσετε το πίσω μέρος της κλίνης σε όρθια θέση
(60°) για εύκολη πρόσβαση στο κιβώτιο.

Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από το κιβώτιο, ένα προς ένα.

2x
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Αφαιρέστε το άλλο κιβώτιο από την παλέτα, έτσι ώστε να απελευθερωθεί το επάνω
μέρος.

Ξεβιδώστε την ιατρική καρέκλα (εφόσον περιλαμβάνεται στη συσκευασία). Συνιστάται
να τοποθετήσετε την κλίνη σε υπερυψωμένη θέση.
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Αφαιρέστε το κεφαλάρι (εφόσον περιλαμβάνεται στη συσκευασία) από τη βάση του
και ξεβιδώστε το.

4x

Κόψτε και τραβήξτε την ταινία, ώστε να απελευθερώσετε το τμήμα ποδιών

Αφαιρέστε την πλαστική τάπα από την ασφάλεια.
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Αφαιρέστε τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας από την κλίνη.

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι τροχοί είναι στραμμένοι προς τα εμπρός, κατά μήκος της
μεγαλύτερης πλευράς της παλέτας και κλειδώστε τους τροχούς ώστε να κινούνται σε
ευθεία γραμμή.
GO (Μετάβαση)

15
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, τηλ.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

Αφαιρέστε τις 4 βίδες ασφαλείας μία προς μία. Εάν είναι εφικτό, τραβήξτε τις προς τα
κάτω στο δάπεδο. Οι βίδες βρίσκονται κάτω από τις σφήνες στις οποίες στηρίζεται η
καρέκλα.

4x
Τοποθετήστε δύο σανίδες από πολυστυρένιο στο άκρο της παλέτας.

2x
Ωθήστε προσεκτικά την κλίνη, έτσι ώστε να μεταφερθεί από τις σφήνες στερέωσης
στην παλέτα και κατόπιν μετακινήστε την προς τα κάτω χρησιμοποιώντας τις
σανίδες.
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Σύνδεση εφεδρικής μπαταρίας
Η μπαταρία της κλίνης AVE2 είναι συνήθως αποσυνδεδεμένη από τον εξοπλισμό,
καθώς υπάρχει πιθανότητα ακούσιας ενεργοποίησης του συστήματος κατά τη
συσκευασία, τη μεταφορά ή την αποσυσκευασία του. Στις παρακάτω εικόνες
υποδεικνύεται ο τρόπος σύνδεσης της μπαταρίας.
Αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης.

Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα, ξεβιδώστε τρεις βίδες.

Εισαγάγετε το σύνδεσμο στην εφεδρική μπαταρία.
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Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα στη θέση του και βιδώστε ξανά τους κοχλίες
Allen. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα βάσης.

Τοποθέτηση του στηρίγματος ποδιών
Εισαγάγετε το στήριγμα ποδιών στην άρθρωση. Κρατήστε τον ελεγκτή και εισαγάγετε
τον πείρο ασφάλισης με τα άλλο χέρι.

Αφήστε τον ελεγκτή του στηρίγματος ποδιών και ασφαλίστε τον πείρο με ένα
προστατευτικό πώμα. Βιδώστε το πώμα με δύο κλειδιά Allen και με το μπλε Loctite.
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2 Επισκόπηση βασικών εξαρτημάτων
20
1

8
9
13

16
2

15
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18
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3

5
17
6
4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

τμήμα πλάτης
τμήμα καθίσματος
τμήμα ποδιών
κατευθυντικός τροχός 1x
τροχός με φρένο 3x
πλαστικά καλύμματα σασί
στηρίγματα ποδιών με ιμάντες ποδιών
στήριγμα κεφαλής
πίσω λαβή μεταφοράς
ράγα DIN στο τμήμα καθίσματος (παρελκόμενα)
δίσκος σε περιστρεφόμενη βάση (παρελκόμενα)
πλευρικός πίνακας ελέγχου
λυχνία ελέγχου τροφοδοσίας
υποδοχή ορθοστάτη έγχυσης
χειρολαβές
πλευρικές ράγες με ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου
κεντρικό φρένο
λειτουργίες μη αυτόματης ΚΑΡΠΑ
δίσκος στηρίγματος ποδιών
αποσπώμενο κεφαλάρι (παρελκόμενα)
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2.1 Επισκόπηση βασικών εκδόσεων
PPB-AX

βασικός τύπος

2.2 Επισκόπηση βασικών χρωμάτων
Αντικαθίστανται με το γράμμα "X".
A – Μοβ
B – Μπλε
F – Πράσινο

M – Κίτρινο
P - Πορτοκαλί

2.3 Ασφάλεια
Πρότυπα και προδιαγραφές
Τα αναφερόμενα πρότυπα παρατίθενται στη Δήλωση συμμόρφωσης.
Ο κατασκευαστής έχει εφαρμόσει ένα πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας,
σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:
•
•
•

ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485

Πληροφορίες πυρόσβεσης
Προειδοποίηση:
Σημείωση
Κίνδυνος κρυοπαγήματος από την επαφή του CO2 με ανθρώπινο δέρμα!
Μην χρησιμοποιείτε πυροσβεστήρα Halotron σε κλειστούς χώρους που δεν
αερίζονται – κίνδυνος για την υγεία σας!
Το ιατρικό προϊόν κατατάσσεται στις ενεργοποιούμενες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,
συνεπώς, η πυρόσβεση επιτυγχάνεται με τους εξής τύπους πυροσβεστήρων.
Επιτρέπεται
Πυροσβεστήρας ξηράς
σκόνης
Πυροσβεστήρας CO2
Πυροσβεστήρας Halotron

Δεν επιτρέπεται
Πυροσβεστήρας αφρού
Πυροσβεστήρας νερού
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3 Λειτουργία
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Το προϊόν προορίζεται για την υποστήριξη της γυναίκας σε καθήμενη ή ξαπλωτή
θέση κατά τη διάρκεια του τοκετού. Επιπλέον, παρέχει τη θέση ΚΑΡΠΑ.
Η κλίνη τοκετού χρησιμοποιείται από μητέρες πριν και κατά τη διάρκεια του τοκετού, καθώς
και μετά τον τοκετό. Μια κλίνη που διαθέτει επαρκή εξαρτήματα παρέχει στην επίτοκο τη
δυνατότητα να επιτύχει τη βέλτιστη θέση για τον τοκετό. Η τοποθέτηση και ο χειρισμός της
κλίνης δεν συνιστούν εμπόδιο στην παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο χειρισμός του τμήματος
ποδιών, ιδιαίτερα με την αναδίπλωσή του (γρήγορος τρόπος για αποθήκευσή του κάτω από
το κάθισμα/τμήμα πλάτης) στο τέλος του δεύτερου σταδίου του τοκετού δημιουργεί αρκετό
χώρο για τη διενέργεια μαιευτικών και γυναικολογικών επεμβάσεων. Η κλίνη είναι επίσης
χρήσιμη για την πρακτική άσκηση φοιτητών ιατρικής και μαιών. Παρέχει επίσης δυνατότητα
τοποθέτησης σε πλάγια κατάκλιση μέχρι την αφαίρεση του εμβρύου (πρόληψη συνδρόμου
ύπτιας θέσης), καθώς και χρήσης άλλων ιατρικών συσκευών (που συνιστούν ιατρικό
ηλεκτρικό σύστημα) για το συνεχή έλεγχο της μειωμένης φλεβικής επιστροφής, της
αρτηριακής πίεσης, για παρακολούθηση ΗΚΓ ρουτίνας, παλμική οξυμετρία, μέτρηση NIBP
και καπνομετρία. Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν
εγκεκριμένες χειρουργικές συσκευές (HF) για την πραγματοποίηση τομών ή πήξης. Εάν είναι
απαραίτητη η εκτέλεση καρδιοπνευμονικής ανάνηψης, αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτήν
την κλίνη τοκετού συμπεριλαμβανομένης της χρήσης απινιδωτή. Η κλίνη τοκετού διαθέτει
επίσης θέση Trendelenburg. Μετά τον τοκετό και τη μεταφορά της μητέρας, είναι απαραίτητο
το πλύσιμο και η απολύμανση όλων των εύκολα αποσπώμενων εξαρτημάτων και της
επένδυσης, καθώς και των πλαστικών εξαρτημάτων και καλυμμάτων.

3.1 Αλληλεπίδραση
Κατά τη χρήση της κλίνης τοκετού ως μέρους ενός ιατρικού συστήματος, ορισμένα
στοιχεία (ιατρικές συσκευές) ενδέχεται να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Πριν από
αυτήν την εφαρμογή, είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τις συστάσεις που
παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης της κλίνης τοκετού AVE2.

3.2 Γενικές οδηγίες
Η κλίνη τοκετού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε χώρους όπου πληρούνται οι
συνθήκες των προτύπων που ισχύουν για την διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε
ιατρικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το νόμο περί χρήσης ιατροτεχνολογικών
προϊόντων, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα με επαρκή
κατάρτιση.
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3.3 Περιβάλλον εφαρμογής 5
Φροντίδα εξωτερικών ασθενών (περιπατητική φροντίδα), που παρέχεται σε
νοσοκομείο ή άλλο κέντρο υγείας υπό ιατρική επίβλεψη και με χρήση ιατρικού
εξοπλισμού σε άτομα με ασθένεια, τραυματισμό ή αναπηρία με σκοπό τη θεραπεία,
διάγνωση ή παρακολούθηση.

4 Προβλεπόμενη χρήση
Η κλίνη τοκετού είναι σχεδιασμένη για χρήση από μέλλουσες μητέρες για κολπικό
τοκετό. Η κλίνη τοκετού είναι σχεδιασμένη ώστε να παρέχει διάφορες θέσεις τοκετού
σε όλα τα στάδια του τοκετού, περιλαμβανομένης της επιλόχειας περιόδου.

4.1 Πληθυσμός χρηστών
• Έγκυες γυναίκες κατά τη διάρκεια περιπατητικών και στατικών ελέγχων της
κύησης ή/και σε όλα τα στάδια του τοκετού και οι σύντροφοι αυτών.
• Φροντιστές και προσωπικό νοσοκομείου (μαίες, νοσηλευτές μαιευτηρίου,
ιατροί,
τεχνικό
προσωπικό,
προσωπικό
μεταφοράς,
προσωπικό
καθαριότητας, ειδικευόμενοι και φοιτητές μαιευτικής)
• Προσωπικό συντήρησης

4.2 Αντενδείξεις
Η χρήση της κλίνης τοκετού αντενδείκνυται σε περιπτώσεις εκλεκτικής
(προγραμματισμένης) καισαρικής τομής. Δεν επιτρέπεται η χρήση της κλίνης τοκετού
για την τοποθέτηση νεογνών χωρίς επιτήρηση.
Δεν επιτρέπεται η χρήση της κλίνης τοκετού ως λίκνο νεογνού.
Η κλίνη τοκετού δεν προορίζεται για χρήση ως νοσοκομειακή κλίνη γενικής χρήσης.

4.3 Χειριστής
• Φροντιστής
• Ασθενής (η ασθενής μπορεί να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες λειτουργίες της
συσκευής, ανάλογα με την αξιολόγηση της κατάστασής της από τον
φροντιστή)
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5 Γενική ασφάλεια
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Η κλίνη τοκετού δεν προορίζεται πρωταρχικά για νεογνά. Για την περίπτωση αυτή υπάρχει
ειδική βρεφική κούνια, η οποία διατίθεται ως ξεχωριστό ιατροτεχνολογικό προϊόν. Θεωρείται
δεδομένο ότι η θέση του μωρού κατά τη διάρκεια του θηλασμού επιβλέπεται συνεχώς από
τη μητέρα, συνεπώς είναι απίθανη οποιαδήποτε μη ελεγχόμενη κίνηση του νεογνού επάνω
στην κλίνη. Μετά το θηλασμό, το νεογνό μεταφέρεται στην κούνια που προβλέπεται για
αυτόν το σκοπό. Στο εγχειρίδιο οδηγιών παρέχονται πληροφορίες στους φροντιστές για τους
πιθανούς κινδύνους.
Μην χρησιμοποιείτε την κλίνη σε αίθουσες με εύφλεκτα αέρια/ατμούς. Κίνδυνος
τραυματισμού/πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό.
Χρησιμοποιείτε μόνο μονάδες παροχής οξυγόνου με αερισμό ή ρινικού τύπου. Μην
χρησιμοποιείτε την κλίνη σε τέντες οξυγόνου (κίνδυνος τραυματισμού ή πρόκλησης ζημιάς
στον εξοπλισμό).
Κάθε σοβαρό περιστατικό που παρουσιάζεται σε σχέση με τη συσκευή πρέπει να
αναφέρεται στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους στο οποίο
βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής!
Μόνο τα εξουσιοδοτημένα και καταρτισμένα άτομα που χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο
επιτρέπεται να αλλάζουν ασφάλειες και τροφοδοτικά!
Αυτό το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον εμπλουτισμένο
με οξυγόνο!
Αυτό το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν προορίζεται για χρήση με εύφλεκτες ουσίες!
Αυτό το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν είναι φορητός ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός!
Βεβαιωθείτε πως δεν σημειώνεται υπέρβαση του κύκλου λειτουργίας (2 λεπτά
ενεργοποιημένο/18 λεπτά απενεργοποιημένο) κατά τη διάρκεια της ρύθμισης θέσης της
κλίνης!
Η ασθενής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα στοιχεία ελέγχου του
εξοπλισμού, μόνο εάν το προσωπικό του νοσοκομείου κρίνει ότι η σωματική και ψυχολογική
κατάσταση της ασθενούς επιτρέπει τη χρήση αυτή και μόνο εάν το προσωπικό του
νοσοκομείου έχει εκπαιδεύσει την ασθενή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης!
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Διατηρείτε την κλίνη στη χαμηλή θέση όταν η ασθενής παραμένει χωρίς
επιτήρηση. Έτσι περιορίζεται η πιθανότητα πτώσης της ασθενούς και η
σοβαρότητα τυχόν επακόλουθων τραυματισμών.
Διασφαλίστε τη σωστή στερέωση και ρύθμιση των παρελκομένων (σφίξιμο λαβών κ.λπ.)
Μην αποσυναρμολογείτε και μην αναθέτετε επισκευές των κινητήρων, της μονάδας
ελέγχου κ.λπ. σε μη καταρτισμένα άτομα.
Η κλίνη τοκετού AVE2 δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ιατρικές εγκαταστάσεις όπου
υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης που προκαλείται από αέρα ή σε συνδυασμό με
υποξείδιο του αζώτου και αναισθητικά ή καθαριστικούς παράγοντες.
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα πραγματοποίησης δομικών αλλαγών!
Η κλίνη πρέπει να συνδέεται ισοδυναμικά με άλλες ιατρικές συσκευές για την αποφυγή
πυρκαγιάς σε συνδυασμό με εύφλεκτες ουσίες και αναισθητικά κατά τη διάρκεια
μικροεπεμβάσεων με τη χρήση οργάνων υψηλής συχνότητας (HF).
Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια παρελκόμενα. Όλα τα γνήσια παρελκόμενα φέρουν τη
γνήσια ετικέτα, στην οποία αναγράφεται το όνομα και η εμπορική επωνυμία του
κατασκευαστή, το πεδίο εφαρμογής του προϊόντος και ένας κωδικός με περαιτέρω
πληροφορίες (σειριακός αριθμός ή ο κωδικός παρτίδας και ημερομηνία κατασκευής).
Απαγορεύονται οι τροποποιήσεις της κλίνης τοκετού.
Η κλίνη τοκετού προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από επαγγελματίες υγείας
και για γυναίκες στο στάδιο του τοκετού (κλειδωμένες πλευρικές ράγες και
κεφαλάρι για χρήση ως λαβή ή κουμπιά λειτουργιών στην εσωτερική πλευρά των
πλευρικών ραγών για μεγαλύτερη άνεση της επιτόκου).
Η συντήρηση της κλίνης δεν πρέπει να πραγματοποιείται ενόσω χρησιμοποιείται
ο ιατρικός εξοπλισμός!

5.1 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Η κλίνη προορίζεται για χρήση σε νοσοκομεία, με εξαίρεση τις θέσεις πλησίον
ενεργού χειρουργικού εξοπλισμού υψηλής συχνότητας και πλησίον της
θωρακισμένης αίθουσας ραδιοσυχνοτήτων ενός ιατρικού συστήματος για
απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού, όπου η ένταση των ηλεκτρομαγνητικών
παρεμβολών είναι υψηλή.
Η κλίνη έχει καθορισμένη μη βασική απόδοση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Συνιστάται η αποφυγή της χρήσης της συσκευής αυτής πλησίον ή σε
στοίβαξη με άλλες συσκευές, καθώς υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας. Εάν η
χρήση αυτή είναι απαραίτητη, η συγκεκριμένη συσκευή και ο υπόλοιπος
εξοπλισμός πρέπει να τελούν υπό επίβλεψη για την επαλήθευση της ορθής
λειτουργίας τους.
Λίστα χρησιμοποιούμενων καλωδίων:
1.

Καλώδιο τροφοδοσίας, μέγιστο μήκος 6 m

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η χρήση διαφορετικών παρελκομένων, μετατροπέων και λοιπών καλωδίων
από αυτά που ορίζει και παρέχει ο κατασκευαστής αυτής της κλίνης ενδέχεται
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να οδηγήσει σε αύξηση των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών ή μείωση της
ηλεκτρομαγνητικής ατρωσίας αυτής της κλίνης, με αποτέλεσμα τη μη
ενδεδειγμένη λειτουργία της.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ο φορητός εξοπλισμός επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες (RF)
(συμπεριλαμβανομένων των συσκευών τελικής χρήσης όπως τα καλώδια
κεραίας και οι εξωτερικές κεραίες) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε
απόσταση μικρότερη των 30 cm (12 ιντσών) από οποιοδήποτε μέρος της
κλίνης AVE2, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που ορίζει ο
κατασκευαστής. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη
λειτουργικότητα αυτής της κλίνης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην υπερβαίνετε το ασφαλές φορτίο λειτουργίας της κλίνης (SWL). Τηρείτε
τον προβλεπόμενο κύκλο λειτουργίας (INT.) Πραγματοποιείτε συντήρηση για
να διατηρήσετε τη βασική ασφάλεια όσον αφορά τις ηλεκτρομαγνητικές
διαταραχές για την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Οδηγίες κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
Δοκιμή εκπομπής

Συμμόρφωση

Εκπομπές RF
CISPR 11
Εκπομπές RF
CISPR 11
Εκπομπές αρμονικών
IEC 61000-3-2

Ομάδα 1
Κλάση Β
Κλάση A

Διακυμάνσεις τάσης / εκπομπές
αναλαμπών
IEC 61000-3-3

Συμμορφώνεται

Οδηγίες κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική επιδεκτικότητα
Δοκιμές ατρωσίας

Επίπεδο συμμόρφωσης

Ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD)
IEC 61000-4-2

± 8 kV για εκκένωση επαφής
± 15 kV για εκκένωση επαφής

Ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνότητες (RF)
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz - 2,7 GHz
80 % AM σε 1 kHz

Πεδία εγγύτητας από εξοπλισμό
ασύρματων επικοινωνιών μέσω
ραδιοσυχνοτήτων
IEC 61000-4-3
Αιφνίδιες μεταβολές ηλεκτρικής τάσης /
ριπές
IEC 61000-4-4

Βλ. Πίνακα 1
±2 kV για γραμμές τροφοδοσίας ρεύματος
επαναληπτική συχνότητα 100 kHz
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Υπέρταση
IEC 61000-4-5

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

Αγόμενες 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 σε 1 kHz
30 A/m

Μαγνητικό πεδίο συχνότητας ρεύματος
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8
Βυθίσεις τάσης, σύντομες διακοπές σε
γραμμές εισόδου της παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος
IEC 61000-4-11

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

Πίνακας 1 – ΑΤΡΩΣΙΑ σε εξοπλισμό ασύρματων επικοινωνιών μέσω
ραδιοσυχνοτήτων
Επίπεδο
δοκιμής
ατρωσίας
V/m

Συχνότητα
δοκιμής
(MHz)

Ζώνη
(MHz)

Υπηρεσία

385

380 - 390

TETRA 400

450

430 - 470

GMRS 460, FRS 460

704 - 787

Ζώνη LTE 13, 17

Διαμόρφωση
παλμού 217 Hz

9

800 - 960

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

Διαμόρφωση
παλμού 18 Hz

28

1700 - 1990

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

Διαμόρφωση
παλμού 217 Hz

28

2400 - 2570

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

Διαμόρφωση
παλμού 217 Hz

28

5100 - 5800

WLAN 802.11 a/n

Διαμόρφωση
παλμού 217 Hz

9

710
745
780
810
870
930
1720
1845
1970
2450
5240
5500
5785

Διαμόρφωση
Διαμόρφωση
παλμού 18 Hz
FM ± 5 kHz
απόκλιση 1 kHz
ημιτονοειδές

27
28

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δεν εφαρμόζονται αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60601-1-2
έκδ. 4
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δεν υπάρχουν άλλα γνωστά μέτρα για τη διατήρηση της βασικής ασφαλείας με
βάση τα φαινόμενα ΗΜΣ.
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5.2 Μηχανική ασφάλεια
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Δεν πρέπει να υπάρχουν κοντά στην κλίνη (ελάχιστη απόσταση 20 cm) αντικείμενα
που θα μπορούσαν να προσκρούσουν σε αυτήν (έπιπλα, ορθοστάτες κ.λπ.).
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τον χειρισμό κινούμενων εξαρτημάτων της κλίνης.
Τυχόν σύγκρουση των εξαρτημάτων της κλίνης με άλλα αντικείμενα ενδέχεται να
προκαλέσει ζημιά στην κλίνη ή τραυματισμό της ασθενούς!
Πριν από την είσοδο της επιτόκου στην κλίνη, πρέπει να ενεργοποιηθούν τα φρένα
των τροχών. Η πρόσβαση στην κλίνη γίνεται μόνο από την πλευρά του τμήματος
καθίσματος.

Η κλίνη δεν είναι σχεδιασμένη για μητέρες βάρους άνω των 240 kg (527 lb.).
•
•
•
•
•

Δεν πρέπει να υπάρχουν κοντά στην κλίνη αντικείμενα που θα μπορούσαν να
προσκρούσουν σε αυτήν (έπιπλα, ορθοστάτες κ.λπ.).
Μην εισέρχεστε ποτέ στον χώρο κάτω από τα μηχανοκίνητα μέρη της κλίνης
(στήριγμα πλάτης, κάθισμα και στηρίγματα ποδιών).
Πριν από κάθε επαναφορά των ρυθμίσεων της κλίνης τοκετού, βεβαιωθείτε ότι
δεν υπάρχουν άτομα σε κοντινή απόσταση από τα κινούμενα μέρη.
Πριν την επαναφορά, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας δεν είναι
λυγισμένα και δεν έχουν παγιδευτεί.
Μετά την τοποθέτηση της κλίνης στην προβλεπόμενη θέση, πρέπει να
ενεργοποιηθούν όλα τα φρένα, προκειμένου να αποτραπεί η ακούσια μετακίνηση
της κλίνης, π.χ. ενόσω η ασθενής βρίσκεται επάνω στην κλίνη. Κατά τη ρύθμιση
της κλίνης, και οι τέσσερις τροχοί πρέπει να είναι σε επαφή με το δάπεδο και να
φρένα να είναι ενεργοποιημένα.
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6 Ρύθμιση του προϊόντος
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Μετά την αποσυσκευασία, ελέγξτε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
αποστολή.
Εγκαταστήστε τον εξοπλισμό και τα παρελκόμενα.
Εγκαταστήστε τον μπροστινό πίνακα (για κλίνες με αποσπώμενους μπροστινούς
πίνακες).
Η εγκατάσταση της κλίνης πρέπει να γίνεται πάντα σε επίπεδο δάπεδο.
Κατά την εγκατάσταση της κλίνης, αποφύγετε τη σύγκρουση με το καλώδιο
τροφοδοσίας ή το υπερβολικό τέντωμα του καλωδίου.
Βεβαιωθείτε για τη σωστή σύνδεση.
Αποφύγετε τα χαλαρά καλώδια επέκτασης / πολύπριζα τοποθετημένα στο
δάπεδο.
Βεβαιωθείτε ότι όλες οι διατάξεις μηχανικής και ηλεκτρικής προστασίας είναι
τοποθετημένες.
Η κλίνη δεν διαθέτει κεντρικό διακόπτη. Κατά την αποσύνδεση από το ηλεκτρικό
δίκτυο, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι πάντα προσπελάσιμο.
Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να συνδέεται μέσω ενός καλωδίου
επέκτασης, ούτε σε κοινές εισόδους πολλαπλών υποδοχών (τρίοδος διανομέας
κ.λπ.).
Δεν πρέπει να δρομολογούνται καλώδια σύνδεσης άλλων συσκευών επάνω από
τις επιφάνειες της κλίνης ή επάνω από την ασθενή. Κατά τη μετακίνηση της
κλίνης, αποφύγετε τη σύνθλιψη/στρέβλωση τυχόν άλλων αντικειμένων.
Διασφαλίστε τη σωστή στερέωση των εγκεκριμένων παρελκομένων που
παρατίθενται στο εγχειρίδιο.
Η εγκατάσταση της κλίνης τοκετού πραγματοποιείται από καταρτισμένο άτομο. Ο
χειρισμός της γίνεται κατά τον συνήθη τρόπο, μόνο από καταρτισμένο
προσωπικό. Το καταρτισμένο προσωπικό πρέπει επίσης να έχει εκπαιδευτεί ως
προς την κατάλληλη ρύθμιση ύψους του ορθοστάτη έγχυσης.
Η εκπαίδευση παρέχεται από αντιπρόσωπο της BORCAD Medical a.s.
(Κατασκευαστής) ή από εξουσιοδοτημένο διανομέα της εταιρείας.

Συνιστάται η ρύθμιση της κλίνης στη θέση Υποδοχής:
• Ευθεία "οριζόντια" θέση, στο χαμηλότερο δυνατό ύψος της κλίνης.
• Το τμήμα ποδιών και τα στηρίγματα ποδιών είναι εκτεταμένα και ρυθμισμένα
στην υψηλότερη θέση, λειτουργώντας ως επιφάνεια κατάκλισης.
• Η κλίνη καλύπτεται με σεντόνια έκτακτης ανάγκης / χειρουργικά ιμάτια μίας
χρήσης.
• Οι πλευρικές λαβές βρίσκονται στη θέση ενεργοποίησης, σε λειτουργία
ασφαλείας.
• Οι χειρολαβές απομονώνονται, ώστε να μην εμποδίζουν τη μητέρα καθώς
ανεβαίνει στην κλίνη.
• Όταν μειώνεται ο φωτισμός της αίθουσας προκειμένου να δημιουργηθεί μια
πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα, ενεργοποιείται ο οπισθοφωτισμός της κλίνης.
• Τα φρένα ενεργοποιούνται με το κεντρικό φρένο.
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• Το προσωπικό εξηγεί συνοπτικά στη μητέρα πώς να χρησιμοποιήσει την κλίνη
(έλεγχος βασικών λειτουργιών, ρύθμιση της κλίνης) και υποδεικνύει της
προειδοποιητικές ετικέτες.
6.1 Μεταφορά, πέδηση
Η κλίνη τοκετού επιτρέπει επίσης τη μεταφορά ασθενών. Ωστόσο, για το σκοπό αυτό
πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Η κλίνη τοκετού επιτρέπει τη μεταφορά ασθενούς με ώθηση της κλίνης προς τα
εμπρός χρησιμοποιώντας τη λαβή που υπάρχει στο τμήμα πλάτης. Πριν από τη
μεταφορά της ασθενούς, αποσυνδέστε και φυλάξτε τα καλώδια τροφοδοσίας και
άλλα εξαρτήματα ισοδυναμικής ή άλλης σύνδεσης με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ώστε
να αποτραπεί τυχόν απόσπασή τους. Για τη μετακίνηση της κλίνης, χρησιμοποιήστε
μόνο τη λαβή που υπάρχει στο τμήμα πλάτης. Μην μεταφέρετε την ασθενή εάν η
κλίνη είναι ρυθμισμένη στη θέση καρέκλας. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να
προκληθεί τραυματισμός ατόμων ή ζημιά στη συσκευή. Πριν από τη μεταφορά της
ασθενούς, αποδεσμεύστε το κεντρικό φρένο.
Κατά τη μεταφορά της ασθενούς, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πεντάλ ασφάλισης
για να κλειδώσετε τον μπροστινό κατευθυντικό τροχό σε ευθεία κατεύθυνση.
Διαφορετικά, η μεταφορά της ασθενούς πρέπει να πραγματοποιηθεί από δύο άτομα.
Κατά τη μεταφορά της κλίνης εντός των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου,
βεβαιωθείτε ότι τόσο η ασθενής όσο και το σύνολο του εξοπλισμού, όπως καλώδια
(συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου τροφοδοσίας), εύκαμπτες σωληνώσεις,
σωλήνες κ.λπ. έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια στον χώρο γύρω από την περιφέρεια
της κλίνης. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ατόμων ή ζημιά στη
συσκευή.
Κατά τη μεταφορά, ελέγξτε τη σταθερότητα του ορθοστάτη έγχυσης, καθώς μπορεί
να χτυπήσει σε πόρτες ή φωτιστικά οροφής. Πριν από τη μεταφορά της ασθενούς,
ρυθμίστε τους ορθοστάτες στη χαμηλότερη θέση. Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί τραυματισμός ατόμων ή ζημιά στη συσκευή.
Μετά τη μεταφορά, επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ασφαλίστε την
κλίνη με το κεντρικό φρένο. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός
ατόμων ή ζημιά στη συσκευή.
Μην εκθέτετε την κλίνη για παρατεταμένο διάστημα σε ακραίες συνθήκες εξωτερικού
περιβάλλοντος (χιόνι, παγετός, βροχή κ.λπ.). Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη
στη συσκευή.
Μεταφέρετε την κλίνη στη χαμηλότερη θέση και διασφαλίστε ότι η κλίνη δεν
μεταφέρεται επάνω από δάπεδα με κλίση άνω των 5°. Σε περίπτωση διακοπής της
μεταφοράς (διακοπής μετακίνησης της κλίνης), ασφαλίζετε πάντοτε την κλίνη με το
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κεντρικό φρένο. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ατόμων ή ζημιά
στη συσκευή.
Το μέγιστο ύψος διέλευσης κατωφλίου είναι 20 mm.
Κατά τη μεταφορά, προσέχετε τα στηρίγματα ποδιών, τις πλευρικές ράγες, το τμήμα
ποδιών και τις χειρολαβές, ώστε να αποτρέψετε την πρόσκρουσή τους σε πόρτες
και άλλα αντικείμενα. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ατόμων ή
ζημιά στη συσκευή.

Κατά τη μεταφορά της κλίνης τοκετού (με ή χωρίς την ασθενή), πρέπει να τηρούνται
οι ακόλουθες οδηγίες:
1) Ρυθμίστε την επιφάνεια κατάκλισης της κλίνης σε οριζόντια θέση, με τις λαβές
στη θέση ενεργοποίησης (επάνω).
2) Ρυθμίστε τα στηρίγματα ποδιών στην οριζόντια θέση, έτσι ώστε να σχηματιστεί
μια συμπαγής επιφάνεια κατάκλισης μαζί με το στρώμα και να αποτραπεί η
προεξοχή του στηρίγματος ποδιών έξω από την περιφέρεια της κλίνης.
3) Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τα εξαρτήματα ισοδυναμικής ή
άλλης σύνδεσης, ώστε να μην τραβηχτούν από την υποδοχή τους.
4) Χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή στο τμήμα πλάτης για τη μεταφορά της κλίνης.
5) Όταν η κλίνη μεταφέρεται από έναν χειριστή, ασφαλίστε τον κατευθυντικό
τροχό, διαφορετικά η μεταφορά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από δύο
χειριστές.
6) Όταν διακόπτεται η μεταφορά, πρέπει πάντα να εφαρμόζεται το κεντρικό
φρένο.
7) Μετά τη μεταφορά, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και ασφαλίστε την κλίνη
με το κεντρικό φρένο.
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Κατά τη διέλευση από εγκάρσια εμπόδια, ρυθμίστε την επιφάνεια κατάκλισης στη
χαμηλότερη θέση.
Μην μεταφέρετε την κλίνη σε χώρους με κλίση άνω των 5°.
Κατά τη διέλευση από κατώφλια, το ύψος του κατωφλίου δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα 20 mm.
Τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας κατά τη μεταφορά της κλίνης:
•
•
•

Αποφύγετε τη διέλευση από καλώδια.
Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι
στερεωμένο στο άγκιστρο.
Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί έχουν ξεκλειδωθεί πριν από τη μεταφορά (ανατρέξτε
στην ενότητα σχετικά με τη ρύθμιση των τροχών και τη μεταφορά της κλίνης).

Μεταφέρετε την κλίνη μόνο σε δάπεδα με κατάλληλη επιφάνεια.
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6.2.Μεταφορά
Προειδοποίηση:
Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση
Πριν από τη μεταφορά, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τυχόν άλλα εξαρτήματα
ισοδυναμικής ή άλλης σύνδεσης, ώστε να μην τραβηχτούν από την υποδοχή τους.
Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να στερεωθεί στο προβλεπόμενο σημείο της κλίνης με
πλαστικό άγκιστρο! Μην τυλίγετε ποτέ το καλώδιο γύρω από την κλίνη ή τα εξαρτήματά της,
π.χ. στις πλευρικές λαβές, το μπροστινό τμήμα, τις χειρολαβές και άλλα εξαρτήματα!

Σε περίπτωση ορατής ζημιάς του καλωδίου τροφοδοσίας, μην χρησιμοποιείτε την κλίνη
τοκετού ή/και το καλώδιο! Καλέστε τεχνικό σέρβις!
Για τη μεταφορά της κλίνης χρησιμοποιείτε μόνο τις πίσω λαβές!
Μην μεταφέρετε την ασθενή όταν η κλίνη είναι ρυθμισμένη στη θέση καρέκλας. Κίνδυνος
τραυματισμού της ασθενούς ή πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό!
Κατά τη μεταφορά της κλίνης εντός του κτιρίου, βεβαιωθείτε ότι η ασθενής και όλα τα
εξαρτήματα, όπως καλώδια (συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου τροφοδοσίας),
εύκαμπτες σωληνώσεις, σωλήνες κ.λπ. είναι σωστά τοποθετημένα εντός της περιφέρειας
της μονάδας. Κίνδυνος τραυματισμού της ασθενούς ή πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό!
Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς πρέπει να παρακολουθείτε τη σταθερότητα του ορθοστάτη
έγχυσης. Αποφύγετε την πρόσκρουση σε πόρτες/φωτιστικά οροφής. Πριν από τη μεταφορά
της ασθενούς, τοποθετείτε πάντα τον ορθοστάτη έγχυσης στη χαμηλότερη θέση, έτσι ώστε
να αποτραπεί τυχόν τραυματισμός της ασθενούς ή ζημιά στον εξοπλισμό.

Κατάλληλο δάπεδο:
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•
•
•

Πλακίδια δαπέδου
Σκληρός λινοτάπητας
Χυτευτό δάπεδο

Ακατάλληλο δάπεδο:
•
•
•
•
•
•
•

Πολύ μαλακή, μη μονωμένη ή ελαττωματική επένδυση δαπέδου
Μαλακό ξύλινο δάπεδο
Δάπεδα από μαλακούς και πορώδεις τεχνητούς λίθους
Χαλιά με επένδυση
Μαλακός λινοτάπητας
Κατά τη μεταφορά της κλίνης σε μεγάλη απόσταση, διασφαλίστε ότι είναι ενεργός
ο μηχανισμός ελέγχου τροχών (κύριος μοχλός ελέγχου).
Αποδεσμεύστε το φρένο πριν από τη μεταφορά της κλίνης.

Η κλίνη τοκετού διαθέτει τέσσερις τροχούς (150 mm κατά προεπιλογή) και μπορεί να
μετακινηθεί προς κάθε κατεύθυνση. Οι λειτουργίες των τροχών ελέγχονται με δύο
αμφίδρομα πεντάλ φρένων.
Ρύθμιση του πεντάλ τροχών:
STOP (Σταμάτημα)
NEUTRAL (Νεκρά)
GO (Μετάβαση)

Τρεις τροχοί κλειδωμένοι
Όλοι οι τροχοί περιστρέφονται ελεύθερα γύρω από τον
άξονά τους
Ο μπροστινός αριστερός τροχός είναι κλειδωμένος στην
ευθεία κατεύθυνση, οι υπόλοιποι τροχοί είναι
ξεκλειδωμένοι και περιστρέφονται γύρω από τον άξονά
τους.

Επεξήγηση συμβόλων των πεντάλ ελέγχου κλειδώματος:

GO (Μετάβαση)

NEUTRAL (Νεκρά)

STOP (Σταμάτημα)
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7 Χρήση της κλίνης
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Η κλίνη τοκετού δεν είναι σχεδιασμένη για μόνιμη λειτουργία. Η λειτουργία των κινητήρων
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τιμές που αναγράφονται στην ετικέτα, δηλ. 2 λεπτά λειτουργίας
ακολουθούμενα από 18 λεπτά αναμονής. Το υπερβολικό φορτίο λειτουργίας της συσκευής
μπορεί να προκαλέσει αυτόματη διακοπή λειτουργίας. Υπό αυτές τις συνθήκες, απαιτείται
παρέμβαση από εξουσιοδοτημένο σέρβις.
Η κλίνη περιλαμβάνει υλικολογισμικό (firmware) του οποίου η ενημέρωση είναι δυνατή μόνο
από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.
Αυτό το υλικολογισμικό διαθέτει προστασία ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μέσω
του περιβλήματος μηχανικών μερών (απαιτείται εργαλείο για την πρόσβαση), μέσω της
σφράγισης (τα εξαρτήματα με επεξεργαστή είναι σφραγισμένα), μέσω της αποκλειστικής
συμβατότητας με εξουσιοδοτημένο εργαλείο λογισμικού και μέσω του ελέγχου
συμβατότητας κάθε νέου υλικολογισμικού με την κλίνη.
Η κλίνη περιλαμβάνει υλικολογισμικό (firmware) του οποίου η ενημέρωση είναι δυνατή μόνο
από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.
Αυτό το υλικολογισμικό διαθέτει προστασία ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μέσω
του περιβλήματος μηχανικών μερών (απαιτείται εργαλείο για την πρόσβαση), μέσω της
σφράγισης (τα εξαρτήματα με επεξεργαστή είναι σφραγισμένα), μέσω της αποκλειστικής
συμβατότητας με εξουσιοδοτημένο εργαλείο λογισμικού και μέσω του ελέγχου
συμβατότητας κάθε νέου υλικολογισμικού με την κλίνη.
•
•
•

•

•

Τα μέρη του προϊόντος δεν έχουν υποστεί επεξεργασία πυροπροστασίας. Συνεπώς,
αποφύγετε τη χρήση κοντά σε γυμνή φλόγα. Η μη τήρηση αυτού του κανόνα μπορεί να
επιφέρει ανάφλεξη της συσκευής.
Κατά το χειρισμό του προϊόντος, διασφαλίστε την προστασία του καλωδίου τροφοδοσίας,
ιδιαίτερα της μόνωσης, από μηχανική ζημιά.
Σε περίπτωση αντικατάστασης των ασφαλειών, βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε τον κατάλληλο
τύπο ασφάλειας. Η αντικατάσταση των ασφαλειών δεν είναι απαραίτητο να
πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της BORCAD Medical a.s.,
μπορεί να γίνει από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Διασφαλίστε την ελεύθερη διέλευση εύκαμπτων σωληνώσεων, σωληνίσκων και άλλων
ελεύθερων εξαρτημάτων (σε περίπτωση που χορηγούνται εγχύσεις), ώστε να μην
παγιδευτούν στα κινούμενα μέρη του προϊόντος (οι ράγες και τα στηρίγματα μπορεί να
αποτελέσουν σημεία κινδύνου).
Κατά την τοποθέτηση του προϊόντος ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση με αντικείμενα.
Συνιστάται να διατηρείτε απόσταση ασφαλείας από άλλα αντικείμενα για την αποτροπή
ζημιάς ή τραυματισμού.
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7.1 Πλευρικές ράγες
Η γυναίκα που κάθεται στην καρέκλα μπορεί να χρησιμοποιεί τις λαβές για καλύτερη
ευστάθεια ή να πιέσει τα κουμπιά λειτουργίας στην εσωτερική πλευρά για μεγαλύτερη
άνεση.
Οι πλευρικές ράγες προορίζονται επίσης για τους επαγγελματίες υγείας. Κατά την
πλησιέστερη προσέγγιση της επιτόκου, οι πλευρικές ράγες μπορούν απομακρυνθούν
και να σταθμεύσουν στην εξωτερική πλευρά.
7.1.1 Περιγραφή του πίνακα ελέγχου για την επίτοκο

Χαμήλωμα / ανύψωση τμήματος
πλάτης
Ρύθμιση ύψους

7.1.2 Ρύθμιση της λαβής σε θέση αδράνειας
Για να εκκινήσετε το χαμήλωμα, πιέστε με το ένα χέρι τη σκανδάλη προς την
κατεύθυνση που υποδεικνύεται και μετακινήστε τη ράγα στη χαμηλότερη δυνατή
θέση. Η θέση στάθμευσης διευκολύνει την είσοδο της μέλλουσας μητέρας στην κλίνη
και παρέχει καλύτερη πρόσβαση στην ασθενή κατά τη διάρκεια του τοκετού.
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7.1.3 Ρύθμιση της λαβής στην ενεργή θέση
Στην ενεργή θέση, απλά τραβήξτε τη λαβή στην υψηλότερη θέση. Η ράγα κλειδώνει
αυτόματα στην ενεργή θέση.

Προειδοποίηση:
Προσοχή
Ελέγχετε πάντα τη λειτουργία των πλευρικών ραγών πριν από τη χρήση.
Μετά από κάθε τακτικό έλεγχο σέρβις, είναι απαραίτητος ο έλεγχος και η ρύθμιση
των πλευρικών ραγών
Οι πλευρικές ράγες δεν προορίζονται ως μέσα στερέωσης ή περιορισμού της
ασθενούς.
Οι πλευρικές ράγες πρέπει να βρίσκονται πάντα σε όρθια θέση και να κλειδώνονται
όταν η ασθενής παραμένει ανεπιτήρητη.

7.2 Πλευρικός πίνακας ελέγχου
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Ο πλευρικός πίνακας ελέγχου βρίσκεται και στις δύο πλευρές της κλίνης τοκετού
AVE2. Ο χειρισμός του πίνακα επιτρέπεται μόνο σε καταρτισμένο προσωπικό.
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Κρατώντας πατημένο
αυτό το κουμπί, ξεκινά
η ρύθμιση της κλίνης
στην αντικραδασμική
θέση Trendelenburg.
Κλήση νοσηλευτή

Διακοπή κίνησης
κλίνης

Κλείδωμα του μηχανισμού ελέγχου της
κλίνης. Το κλείδωμα του μηχανισμού
ελέγχου επιτυγχάνεται με πάτημα του
κουμπιού (όταν η λυχνία είναι
αναμμένη, είναι ενεργοποιημένος). Για
απενεργοποίηση, κρατήστε πατημένο
το κουμπί για τουλάχιστον 3
δευτερόλεπτα (ο μηχανισμός είναι
απενεργοποιημένος όταν η λυχνία δεν
είναι αναμμένη).

Ενεργοποίηση/απενεργο
ποίηση λυχνίας σασί
(επιλογές)
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Χαμήλωμα / ανύψωση
τμήματος καθίσματος

Ένδειξης σύνδεσης
στο ηλεκτρικό
δίκτυο

Ρύθμιση
ύψους κλίνης
Χαμήλωμα /
ανύψωση
τμήματος πλάτης

Μοχλός
ΚΑΡΠΑ

Ένδειξη κατάστασης
μπαταρίας
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7.3 Μη αυτόματη ρύθμιση ΚΑΡΠΑ
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Ο ελεγκτής ΚΑΡΠΑ επισημαίνεται με κόκκινες ετικέτες πληροφοριών και στις δύο
πλευρές του τμήματος πλάτης. Στις ετικέτες αναγράφεται το κείμενο CPR (ΚΑΡΠΑ).
Κατά την κίνηση, το τμήμα πλάτης πρέπει να φέρει φορτίο (π.χ. το βάρος της
ασθενούς).

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε με το ένα χέρι τον κόκκινο μοχλό προς
την κατεύθυνση που υποδεικνύεται. Με το άλλο χέρι, τραβήξτε το τμήμα πλάτης
προς τα κάτω από τη λαβή που υπάρχει στο τμήμα πλάτης. Συνεχίστε να κρατάτε
τον μοχλό κατά τη διάρκεια αυτής της κίνησης.

Για να επαναφέρετε το τμήμα πλάτης στην αρχική του θέση, εφαρμόστε μηχανική
τοποθέτηση (ενεργοποίηση μέσω του χειριστηρίου, του πλευρικού πίνακα ελέγχου ή
του πίνακα ελέγχου πλευρικών ραγών).
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7.4 Ηλεκτρική ρύθμιση θέσης Trendelenburg
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Ο ελεγκτής επισημαίνεται με πορτοκαλί χρώμα και στις δύο πλευρές του τμήματος
πλάτης.
Εάν η κλίνη σταματήσει κατά την κίνηση τοποθέτησης και το κιβώτιο ελέγχου
εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα, αυτό σημαίνει ότι το τμήμα ποδιών δεν έχει στερεωθεί
σωστά.
Κατά την κίνηση, το τμήμα πλάτης πρέπει να φέρει φορτίο (π.χ. το βάρος της
ασθενούς).

Για την τοποθέτηση του τμήματος πλάτης, πιέστε το κουμπί που επισημαίνεται
παραπάνω και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ολοκληρωθεί η κίνηση τοποθέτησης.

Για να επαναφέρετε το τμήμα πλάτης στην αρχική του θέση, εφαρμόστε μηχανική
τοποθέτηση (ενεργοποίηση μέσω του χειριστηρίου, του πλευρικού πίνακα ελέγχου ή
του πίνακα ελέγχου πλευρικών ραγών).
39
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, τηλ.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

7.5 Ρύθμιση του τμήματος ποδιών
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου του τμήματος ποδιών είναι 150 kg (330 lb.).
Η συνδυαστική χωρητικότητα φορτίου του τμήματος ποδιών και των στηριγμάτων
ποδιών είναι 170 kg (374 lb.).
Μην υπερφορτώνετε το στήριγμα ποδιών, καθώς η θέση του δεν ασφαλίζει. Είναι
απαραίτητο να ασφαλίζετε πάντα το τμήμα στις τελικές θέσεις (στάθμευση, ενεργή
θέση)!
Η τοποθέτηση του τμήματος ποδιών (ολίσθηση μέσα/έξω, ανύψωση/χαμήλωμα,
κλίση) πρέπει να γίνεται πάντα χωρίς φορτίο.

Αναδίπλωση/έκπτυξη

Ανύψωση/
χαμήλωμα

Κλίση προς τα
επάνω/κάτω
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7.5.1 Αναδίπλωση/έκπτυξη
Στη χαμηλή θέση, το τμήμα ποδιών μπορεί να αναδιπλωθεί και να κλειδώσει σε δύο
θέσεις:
a) Θέση αναδίπλωσης (το εξάρτημα κρύβεται κάτω από το τμήμα καθίσματος)

b) Θέση έκπτυξης
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Για να προσαρμόσετε αυτές τις δύο θέσεις, πιέστε τον ελεγκτή προς την κατεύθυνση
που υποδεικνύει το βέλος και περιστρέψτε το τμήμα ποδιών προς το μέρος του
χειριστή ή προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή θέση, το
τμήμα ποδιών κλειδώνει αυτόματα και στις δύο θέσεις.

Προειδοποίηση:
Προσοχή
Πριν από την αναδίπλωση, διασφαλίζετε πάντα ότι το τμήμα ποδιών είναι στη
χαμηλότερη θέση και ότι το τμήμα πλάτης δεν είναι σε θέση Trendelenburg!
Για να αφαιρέσετε την επένδυση του τμήματος ποδιών από την κλίνη, τοποθετήστε
το με τη μεγάλη επιφάνεια πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, όπως δάπεδο ή τραπέζι.
Εάν τοποθετήσετε το τμήμα ποδιών πάνω στην πλαϊνή του πλευρά, η επένδυση
μπορεί να υποστεί ζημιά λόγω του μεγάλου βάρους του εξαρτήματος.
Κατά την αναδίπλωση του τμήματος ποδιών δεν πρέπει να υπάρχει παρέμβαση από
άλλα άτομα.
7.5.2 Ανύψωση/χαμήλωμα
Η επιφάνεια του πλήρως εκτεταμένου τμήματος ποδιών μπορεί να ανυψωθεί έως το
επίπεδο του καθίσματος. Καμία από τις αναφερόμενες θέσεις του τμήματος ποδιών
δεν περιορίζει τη μηχανοκίνητη ρύθμιση της κλίνης τοκετού. Πριν από τη φόρτωση
του τμήματος ποδιών, επιβεβαιώστε ότι έχει κλειδώσει σωστά εφαρμόζοντας μικρές
κινήσεις στις πλευρές.
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Ανύψωση
Τραβήξτε το μοχλό ελέγχου με το δεξί χέρι. Ταυτόχρονα πιάστε το μπροστινό άκρο
του τμήματος ποδιών και τραβήξτε το προς τα επάνω έως την επιθυμητή θέση. Η
επιλεγμένη θέση κλειδώνει μόλις απελευθερώσετε το μοχλό ελέγχου.

Χαμήλωμα
Τραβήξτε το μοχλό ελέγχου με το δεξί χέρι και ταυτόχρονα πιάστε το μπροστινό άκρο
του τμήματος ποδιών και πιέστε το προς τα κάτω έως την επιθυμητή θέση. Η
επιλεγμένη θέση κλειδώνει μόλις απελευθερώσετε το μοχλό ελέγχου.
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7.5.3 Κλίση προς τα επάνω/κάτω
Τραβήξτε το μοχλό ελέγχου με το δεξί χέρι.

Στη συνέχεια, πιέστε το τμήμα ποδιών προς τα κάτω. Μπορείτε να κλειδώσετε το
τμήμα ποδιών σε οποιαδήποτε θέση, απελευθερώνοντας το μοχλό ελέγχου.

Με συνεχή ώθηση προς τα κάτω, το τμήμα ποδιών ρυθμίζεται στη χαμηλή οριζόντια
θέση.
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7.6 Προσαρμογή των στηριγμάτων ποδιών
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου κάθε τμήματος ποδιών είναι 70 kg (154 lb.).
Η συνδυαστική χωρητικότητα φορτίου του τμήματος ποδιών και των στηριγμάτων ποδιών είναι 170
kg (374 lb.).
Πριν από κάθε μεταφορά, να θέτετε πάντα τους δίσκους των στηριγμάτων ποδιών σε θέση
στάθμευσης! Αυτό σημαίνει να τους τοποθετείτε στη θέση χαμηλότερου ύψους και να τους
περιστρέφετε κατά τρόπο τέτοιο ώστε το περίγραμμά τους να μην επικαλύπτει το περίγραμμα των
στηριγμάτων ποδιών.
Ο χειρισμός της κλίνης με το τμήμα ποδιών ή καθίσματος και με τα στηρίγματα ποδιών μπορεί να
προκαλέσει σύγκρουση, ειδικά όταν τα στηρίγματα ποδιών βρίσκονται κοντά στο τμήμα ποδιών ή
επάνω από αυτό.
Η μηχανοκίνητη κίνηση του τμήματος καθίσματος προϋποθέτει κατάλληλο οπτικό έλεγχο της θέσης
των στηριγμάτων ποδιών. Συνεπώς, απαιτείται προσοχή κατά τη ρύθμιση των συγκεκριμένων
θέσεων.

Για μεγιστοποίηση της επιφάνειας της κλίνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μη
αποσπώμενα στηρίγματα ποδιών για την υποστήριξη των πελμάτων (θέση
γυναικολογικής εξέτασης και οριζόντια θέση).

Βασική επισκόπηση
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Δίσκος στηρίγματος
ποδιών

Αναδίπλωση/έκπτυξη του
δίσκου στηρίγματος ποδιών

Στρέψη του στηρίγματος
ποδιών προς το πλάι

Κλίση του στηρίγματος
ποδιών

Ρύθμιση ύψους του δίσκου
στηρίγματος ποδιών

7.6.1 Θέση γυναικολογικής εξέτασης
Για τοποθέτηση, τραβήξτε το μοχλό ελέγχου "Στρέψη του στηρίγματος ποδιών προς
το πλάι", όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα
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και με το ίδιο χέρι τραβήξτε το στήριγμα ποδιών στην επιθυμητή θέση.

Στη συνέχεια, τραβήξτε το μοχλό ελέγχου "Κλίση του στηρίγματος ποδιών", όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

και με το ίδιο χέρι τραβήξτε το στήριγμα ποδιών στην επιθυμητή θέση.
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Στη συνέχεια, ρυθμίστε το δίσκο στηρίγματος ποδιών. Με το ένα χέρι τραβήξτε το
μοχλό ελέγχου "Αναδίπλωση/έκπτυξη του δίσκου στηρίγματος ποδιών", όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στη συνέχεια, με το ίδιο χέρι τραβήξτε το δίσκο στην
επιθυμητή θέση. Ο δίσκος κλειδώνει στην επιλεγμένη θέση μόλις απελευθερώσετε το
μοχλό ελέγχου. Για επαναφορά του δίσκου στην αρχική του θέση, επαναλάβετε τη
διαδικασία με αντίστροφη σειρά των βημάτων.
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7.6.2 Θέση ανάπαυσης πελμάτων
Τα στηρίγματα ποδιών μπορούν να ρυθμιστούν στη θέση ανάπαυσης πελμάτων. Για
τοποθέτηση, τραβήξτε το μοχλό ελέγχου "Στρέψη του στηρίγματος ποδιών προς το
πλάι", όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

και με το ίδιο χέρι τραβήξτε το στήριγμα ποδιών στην επιθυμητή θέση.
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Στη συνέχεια, τραβήξτε το μοχλό ελέγχου "Κλίση του στηρίγματος ποδιών", όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

και με το ίδιο χέρι τραβήξτε το στήριγμα ποδιών στην επιθυμητή θέση.
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7.6.3 Θέση μέγιστης επιφάνειας κλίνης
Τα στηρίγματα ποδιών μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια, κατά μήκος των
πλευρών του τμήματος ποδιών. Με αυτή τη λειτουργία επιτυγχάνεται μια ενιαία
επιφάνεια κατάκλισης σε συνδυασμό με τα τμήματα καθίσματος και πλάτης. Για
τοποθέτηση, τραβήξτε το μοχλό ελέγχου "Στρέψη του στηρίγματος ποδιών προς το
πλάι", όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, και με το ίδιο χέρι τοποθετήστε το
στήριγμα ποδιών σε ευθεία γραμμή με το τμήμα ποδιών.

Στη συνέχεια, τραβήξτε το μοχλό ελέγχου "Κλίση του στηρίγματος ποδιών", όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, και με το ίδιο χέρι τοποθετήστε το στήριγμα ποδιών
σε οριζόντια θέση.
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7.6.4 Στρέψη του στηρίγματος ποδιών προς το πλάι
Τα στηρίγματα ποδιών μπορούν να στραφούν προς το πλάι για καλύτερη πρόσβαση
στην επίτοκο. Για να στρέψετε το στήριγμα ποδιών προς το πλάι, τραβήξτε το μοχλό
ελέγχου όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Στη συνέχεια, τραβήξτε το στήριγμα ποδιών στην επιθυμητή θέση. Η επιλεγμένη
θέση κλειδώνει μόλις απελευθερώσετε το μοχλό ελέγχου. Για επαναφορά του δίσκου
στην αρχική του θέση, επαναλάβετε τη διαδικασία με αντίστροφη σειρά των βημάτων.

+60°
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7.6.5 Ρύθμιση του δίσκου στηρίγματος ποδιών
Ο δίσκος στηρίγματος ποδιών μπορεί να στραφεί μεμονωμένα προς το πλάι,
ανάλογα με τη σωματική διάπλαση της επιτόκου. Για το σκοπό αυτό, το στήριγμα
ποδιών πρέπει να βρίσκεται στη "Θέση γυναικολογικής εξέτασης". Στη συνέχεια,
τραβήξτε το μοχλό ελέγχου με το ένα χέρι, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Κατόπιν, με το ίδιο χέρι, ρυθμίστε το δίσκο του στηρίγματος ποδιών στην επιθυμητή
θέση. Ο δίσκος του στηρίγματος ποδιών κλειδώνει στην επιλεγμένη θέση μόλις
απελευθερώσετε το μοχλό ελέγχου. Για επαναφορά του δίσκου στην αρχική του
θέση, επαναλάβετε τη διαδικασία με αντίστροφη σειρά των βημάτων.
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7.6.6 Ρύθμιση ύψους του δίσκου στηρίγματος ποδιών
Ο δίσκος στηρίγματος ποδιών μπορεί να ρυθμιστεί μεμονωμένα, ανάλογα με τη
σωματική διάπλαση της επιτόκου. Για το σκοπό αυτό, το στήριγμα ποδιών πρέπει να
βρίσκεται στη "Θέση γυναικολογικής εξέτασης". Στη συνέχεια, τραβήξτε το μοχλό
ελέγχου με το ένα χέρι, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Με το άλλο χέρι, ρυθμίστε το δίσκο του στηρίγματος ποδιών στο επιθυμητό ύψος. Ο
δίσκος του στηρίγματος ποδιών κλειδώνει στην επιλεγμένη θέση μόλις
απελευθερώσετε το μοχλό ελέγχου. Για επαναφορά του δίσκου στηρίγματος ποδιών
στο αρχικό του ύψος, επαναλάβετε τη διαδικασία με αντίστροφη σειρά των βημάτων.
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7.6.7 Ιμάντες ποδιών
Οι ιμάντες σταθεροποίησης ποδιών αποτελούν μέρος κάθε στηρίγματος ποδιών για
βελτιωμένη υποστήριξη των πλαδαρών μυών της επιτόκου στα επιμέρους στάδια του
τοκετού.

Χαλαρώστε τον ιμάντα (1), τοποθετήστε την κνήμη της επιτόκου σε άνετη θέση μέσα
στο κοίλωμα του στηρίγματος ποδιών (2) και στερεώστε τον ιμάντα (3).

1

3

2
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7.7 Εφεδρική μπαταρία
Προειδοποίηση:
Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση
Η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να γίνεται μόνο από κατάλληλο προσωπικό
σέρβις!
Η μπαταρία προορίζεται αποκλειστικά για τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση
διακοπής παροχής ενέργειας.
Εάν η αντικατάσταση της μπαταρίας πραγματοποιηθεί από ανεπαρκώς καταρτισμένο
προσωπικό, ενδέχεται να προκύψει κίνδυνος ή υποβαθμισμένη λειτουργία του
ιατροτεχνολογικού προϊόντος.
Η αποφόρτιση της εφεδρικής μπαταρίας δηλώνεται από ένα ηχητικό σήμα (1 δευτ.) μετά το
πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού κίνησης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε αμέσως την
κλίνη στο δίκτυο παροχής ρεύματος και φορτίστε την μπαταρία. Η κλίνη δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται όταν η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη.
Όταν η εφεδρική μπαταρία αποφορτιστεί πλήρως, η επαναφόρτισή της στο ελάχιστο
επίπεδο φόρτισης (που επιτρέπει την εκ νέου χρήση της εφεδρικής μπαταρίας) θα διαρκέσει
τουλάχιστον μία ώρα. Για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας απαιτούνται τουλάχιστον 24 ώρες!
Μια πλήρως φορτισμένη εφεδρική μπαταρία διαρκεί σε λειτουργία αναμονής περίπου 1 έως
2 μήνες (σε βέλτιστη θερμοκρασία 15 έως 25°C). Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία για
την μπαταρία είναι 50°C!
Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία επαρκεί για τις απαραίτητες λειτουργίες της κλίνης
τοκετού (δηλ. τοποθέτηση ή ανύψωση, κλίση των συστημάτων στήριξης, κλήση νοσηλευτή
και θέση Trendelenburg), και συγκεκριμένα για τουλάχιστον τέσσερις κύκλους, έτσι ώστε να
είναι δυνατή η ρύθμιση της κλίνης τοκετού στη βασική θέση ασφαλείας.
Σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος στην κλίνη, η λειτουργία "Κλήση νοσηλευτή"
θα είναι διαθέσιμη για διάστημα 1 έως 2 μηνών (υπό την προϋπόθεση ότι δεν
χρησιμοποιείται η λειτουργία τοποθέτησης της κλίνης!).

Η κλίνη τοκετού περιλαμβάνει μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Η μπαταρία
φορτίζεται αυτόματα από τη μονάδα ελέγχου και δεν απαιτεί ειδική συντήρηση.
Ένδειξη λειτουργίας φόρτισης μπαταρίας
Η λειτουργία φόρτισης μπαταρίας υποδεικνύεται από μια πράσινη λυχνία LED στον
πλευρικό πίνακα ελέγχου.
Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
Λυχνία αναμμένη: η μπαταρία είναι αποσυνδεδεμένη ή ελαττωματική
Αναβοσβήνει: η μπαταρία φορτίζεται
Λυχνία σβηστή: η φόρτιση ολοκληρώθηκε
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7.8 PPB-068 Χειρολαβές, αποσπώμενες (Δ/Α)
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης όταν χρησιμοποιούνται οι χειρολαβές και
ταυτόχρονα ρυθμίζονται τα στηρίγματα ποδιών στη θέση ανάπαυσης πελμάτων!
Συνεπώς, απαιτείται προσοχή ώστε να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός του
προσωπικού ή/και της επιτόκου κατά τη ρύθμιση των στηριγμάτων ποδιών.
Οι λαβές εφαρμόζονται μόνο στη θέση που υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.
Απαγορεύεται η στερέωσή τους με το ελαστικό μέρος στραμμένο προς τα κάτω.
Οι τυπικές χειρολαβές είναι εκ σχεδιασμού αποσπώμενες. Για να αφαιρέσετε τη
χειρολαβή, σύρετε την ασφάλεια για να την ξεκλειδώσετε και με το άλλο χέρι
τραβήξτε τη λαβή από την υποδοχή της. Για να εισαγάγετε τη χειρολαβή, απλώς
πιέστε την μέσα στην υποδοχή. Η ασφάλεια θα σταθεροποιήσει τη λαβή αυτομάτως
στην κατάλληλη θέση.
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7.9 PPB-013 Χειρολαβές, μη αποσπώμενες, αναδιπλούμενες (Δ/Α)
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης όταν χρησιμοποιούνται οι χειρολαβές και
ταυτόχρονα ρυθμίζονται τα στηρίγματα ποδιών στη θέση ανάπαυσης πελμάτων!
Συνεπώς, απαιτείται προσοχή ώστε να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός του
προσωπικού ή/και της επιτόκου κατά τη ρύθμιση των στηριγμάτων ποδιών.
Οι προαιρετικές λαβές (παρέχονται με επιπλέον χρέωση) είναι εκ σχεδιασμού μη
αποσπώμενες. Αυτές οι λαβές παρέχουν τη θέση "στάθμευσης" και την "ενεργή"
θέση. Για να τοποθετήσετε τη λαβή στη θέση "στάθμευσης", πιέστε την ασφάλεια που
βρίσκεται στο πλευρικό μέρος της λαβής και, με το άλλο χέρι, τοποθετήστε τη λαβή
κάτω από το τμήμα καθίσματος της κλίνης. Για να εισαγάγετε τη χειρολαβή, απλώς
τραβήξτε την προς τα έξω. Η ασφάλεια θα σταθεροποιήσει τη λαβή αυτομάτως στην
κατάλληλη θέση.
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7.10 Βάση ορθοστάτη έγχυσης
Η αμφίδρομη, μη αποσπώμενη βάση ορθοστάτη έγχυσης χρησιμοποιείται για τη
στερέωση του ορθοστάτη έγχυσης.

7.11 Συζευκτήρας ισοδυναμικής σύνδεσης
Η κλίνη τοκετού διαθέτει έναν συζευκτήρα για τον συγχρονισμό δυναμικού με άλλον
ηλεκτρικό ιατρικό εξοπλισμό. Ο συζευκτήρας βρίσκεται πίσω από την κλίνη, κάτω
από την επιφάνεια κατάκλισης της κλίνης. Η κλίνη διασυνδέεται με την άλλη συσκευή
μέσω ενός καλωδίου (δεν παρέχεται με την κλίνη), του οποίου το άκρο συνδέεται
εύκολα στον συζευκτήρα.
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7.12 Δυνατότητα αλλαγής της επένδυσης
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Η χρήση μη συμβατής επένδυσης ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο!
Κατά την αντικατάσταση της κλίνης, πρέπει να διασφαλίζετε πάντα ότι η επένδυση
εφαρμόζει σωστά στον τμήμα καθίσματος και πλάτης της κλίνης. Δεν θα πρέπει να
τοποθετούνται αντικείμενα ή υφάσματα ανάμεσα στο στρώμα και το μεταλλικό μέρος
του τμήματος ποδιών, καθώς οι ακίδες σιλικόνης ενδέχεται να ολισθήσουν και,
συνεπώς, ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού της επιτόκου ή πρόκλησης ζημιάς στα
πλαστικά μέρη του στρώματος.
Η κλίνη τοκετού διαθέτει επένδυση με δυνατότητα αντικατάστασης. Σε περίπτωση
φθοράς της επένδυσης (π.χ. μηχανική ή φυσική/χημική φθορά), είναι απαραίτητη η
αντικατάστασή της με μια άθικτη, προκειμένου να εξακολουθούν να πληρούνται τα
πρότυπα υγιεινής και η συνολική ασφάλεια της κλίνης τοκετού. Σε κάθε άλλη
περίπτωση, ο κατασκευαστής συνιστά την αντικατάσταση της επένδυσης των
επιφανειών της κλίνης έπειτα από 5 έτη χρήσης. Η ημερομηνία κατασκευής της
επένδυσης αναγράφεται στο πίσω μέρος του τμήματος πλάτης και του τμήματος
ποδιών.

08-2016
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8 Παρελκόμενα
8.1 PPB-062 Ενσύρματο χειριστήριο
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η δρομολόγηση του καλωδίου του χειριστηρίου
κάτω από την κλίνη τοκετού προς την αντίθετη πλευρά της κλίνης!
Ο χειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κουμπιά του χειριστηρίου για να ρυθμίσει
το ύψος του καθίσματος και την κλίση του τμήματος πλάτης. Οι λειτουργίες των
κουμπιών ελέγχου φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. Για μηχανοκίνητη ρύθμιση,
πιέστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο κουμπί λειτουργίας.

Δείκτης τροφοδοσίας

Χαμήλωμα / ανύψωση τμήματος πλάτης
Χαμήλωμα / ανύψωση κλίνης

Χαμήλωμα / ανύψωση τμήματος
καθίσματος

Συνιστώμενη θέση της μονάδας χειροκίνητου ελέγχου: μόνο στην αριστερή πλευρά
του τμήματος καθίσματος, βλ. εικόνα.
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8.2 PPB-071 Ράβδος στήριξης
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Το μέγιστο βάρος φορτίου της ράβδου στήριξης είναι 70 kg προς κάθε κατεύθυνση
(154 lb.).
Η ράβδος στήριξης κλειδώνει σε κατακόρυφη θέση και βγαίνει από τη βάση στήριξης
με κατεύθυνση προς τα επάνω!
Αφού τραβήξετε την οριζόντια δοκό, πρέπει να σύρετε τις δύο ασφάλειες για να τις
ξεκλειδώσετε.
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8.3 Λυχνία σασί
Η λυχνία σασί ενεργοποιείται με στιγμιαίο πάτημα του κουμπιού που βρίσκεται στον
πλευρικό πίνακα ελέγχου της κλίνης τοκετού. Για να σβήσετε τη λυχνία, πατήστε ξανά
το κουμπί.
Ο έλεγχος της λυχνίας ανήκει αποκλειστικά στο
προσωπικό.

8.4 SB-B-00322 Ορθοστάτης έγχυσης, από ανοξείδωτο χάλυβα,
τηλεσκοπικός
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Η μέγιστη ικανότητα φορτίου ανά άγκιστρο είναι 2 kg!
Ο ορθοστάτης έγχυσης χρησιμοποιείται μόνο για τη στήριξη του ασκού διαλύματος
έγχυσης. Απαγορεύεται η χρήση του για το χειρισμό της κλίνης τοκετού. Πρέπει
επίσης να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό σε συνδυασμό με την κλίνη,
προκειμένου να αποφύγετε τυχόν σύγκρουση του ορθοστάτη έγχυσης ή της βάσης
του με άλλα παρακείμενα αντικείμενα.

8.5 PPB-064 Ράγα DIN στο τμήμα καθίσματος
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Βεβαιωθείτε ότι κατά την ανύψωση και το χαμήλωμα της κλίνης, τυχόν αντικείμενα
που περιβάλλουν την κλίνη δεν συγκρούονται και δεν παγιδεύονται στη ράγα DIN.
Η ράγα DIN χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των παρεχόμενων παρελκομένων,
όπως στηρίγματα βραχιόνων, χειριστήριο, ορθοστάτης έγχυσης.
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8.6 PPB-060 Οπίσθιο κεφαλάρι
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Για καλύτερη πρόσβαση του αναισθησιολόγου στην κεφαλή της επιτόκου, αφαιρείτε
πάντα το κεφαλάρι!
Το κεφαλάρι δεν προορίζεται για την ανάρτηση της επιτόκου με χρήση βοηθητικού
σχοινιού, σεντονιού ή πετσέτας!
Το οπίσθιο κεφαλάρι αποτελεί διάταξη ασφαλείας της κλίνης και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως λαβή από την επίτοκο. Το κεφαλάρι κλειδώνει αυτόματα. Το
οπίσθιο κεφαλάρι μπορεί να αφαιρεθεί από την κλίνη με το αντίθετο χέρι, αφού
πατήσετε το κουμπί ασφαλείας που επισημαίνεται με την ένδειξη "PRESS" (Πιέστε).

8.7 GKB-076 Καρέκλα ιατρού (εργονομική)

8.8 ZK-05.X Καρέκλα ιατρού
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8.9 PPB-069 Μπροστινός προφυλακτήρας στο τμήμα ποδιών
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Η μέγιστη φέρουσα ικανότητα είναι 70 Kg (154 lb.).

Στη βάση μπορούν να προσαρτηθούν παρελκόμενα, ενώ λειτουργεί επίσης ως
προφυλακτήρας του τμήματος ποδιών. Το σετ περιλαμβάνει δύο πλευρικούς
προφυλακτήρες.

8.10 PPB – 066.01 Ανώστρωμα (για επένδυση πάχους 100 mm)
Χρησιμοποιείται κυρίως μετά τον τοκετό, για μεγαλύτερη άνεση της μητέρας.

8.11 PPB – 070.01 Ανώστρωμα (για επένδυση πάχους 130 mm)
Χρησιμοποιείται κυρίως μετά τον τοκετό, για μεγαλύτερη άνεση της μητέρας.
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8.12 PPA-010 Δίσκος σε περιστρεφόμενη βάση
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Ο χειρισμός του δίσκου είναι εφικτός μόνο όταν το οριζόντιο τμήμα του στηρίγματος
ποδιών είναι ρυθμισμένο στη χαμηλή θέση!
Ο δίσκος από ανοξείδωτο χάλυβα μπορεί να αναδιπλωθεί στην περιστρεφόμενη
βάση προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Μπορείτε να αφαιρέσετε τον δίσκο από τη
βάση στην εμπρόσθια θέση. Ο δίσκος έχει χωρητικότητα 4,5 λίτρα.
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8.13 Κλήση νοσηλευτή
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση των στοιχείων ελέγχου της λειτουργίας κλήσης
νοσηλευτή!
Σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας της κλίνης, η λειτουργία κλήσης νοσηλευτή
παραμένει ενεργή για περίπου 1 ή 2 μήνες (εφόσον δεν χρησιμοποιείται τοποθέτηση
της κλίνης).
Το κουμπί κλήσης νοσηλευτή βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του πλευρικού πίνακα
ελέγχου (στην πλευρά της επιτόκου). Μετά το πάτημα και την απελευθέρωση του
κουμπιού, ανάβει μια ενδεικτική λυχνία, που υποδεικνύει ότι έγινε κλήση νοσηλευτή.

Ενδεικτική λυχνία ηχείου

Ενδεικτική λυχνία
μικροφώνου

Κουμπί κλήσης νοσηλευτή

Στη συνέχεια, η επίτοκος μπορεί να μιλήσει στο μικρόφωνο με ένα σετ ηχείων που
βρίσκονται στο πίσω μέρος της λαβής.
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8.14 PPB-077 Μπροστινός προφυλακτήρας προσαρτημένος στο
στήριγμα ποδιών (Δ/Α)
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Σταθμεύετε πάντα τους δίσκους του στηρίγματος ποδιών πριν από τη μεταφορά!
Ρυθμίστε τους στη χαμηλότερη θέση και μετακινήστε τους κατά τρόπο ώστε να μην
επικαλύπτουν το πλαίσιο του στηρίγματος ποδιών.
Προορίζεται για την ανάρτηση παρελκομένων και, ταυτόχρονα, για την προστασία
του στηρίγματος ποδιών.

8.15 Στήριγμα κεφαλής
Το στήριγμα κεφαλής υποστηρίζει την κεφαλή της γυναίκας κατά τη διάρκεια του
τοκετού. Χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό του, μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στην
οσφυική περιοχή της ασθενούς ώστε να υποστηρίζει τη μέση της και να διατηρείται η
φυσική καμπυλότητα της σπονδυλικής στήλης. Με το τμήμα πλάτης ανυψωμένο
(καθήμενη θέση), το στήριγμα κεφαλής βοηθά επίσης τις πιο μικρόσωμες ασθενείς να
επιτύχουν τη βέλτιστη θέση στο άκρο του τμήματος καθίσματος.
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8.16 PPB-034 Δοχείο
Το δοχείο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και είναι χωρητικότητας 8
λίτρων. Το δοχείο δεν μπορεί να μετακινηθεί κάτω από το τμήμα καθίσματος (μετά
τον τοκετό, συνιστάται πάντα η αφαίρεση του δοχείου και η στάθμευση μόνο της
βάσης δοχείου).

8.17 DB-B-00194 Δίσκος εργαλείων
Αυτός ο επίπεδος δίσκος από ανοξείδωτο χάλυβα χρησιμοποιείται κατά κανόνα για
τα εργαλεία που απαιτούνται για την εφαρμογή ραμμάτων μετά τον τοκετό. Ο δίσκος
σταθμεύεται κάτω από το τμήμα καθίσματος και, όπου απαιτείται, μπορείτε να τον
τοποθετήσετε σε υφιστάμενους δίσκους μεγαλύτερου βάθους (4,5 l και 8 l).
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8.18 PPB-088 Μοιρογνωμόνιο στο τμήμα καθίσματος, PPB-098
Μοιρογνωμόνιο στο τμήμα πλάτης
Προσοχή
Προειδοποίηση
Το μοιρογνωμόνιο έχει ενημερωτικό σκοπό μόνο
Χρησιμοποιείται για να υποδείξει τη γωνία κλίσης του τμήματος πλάτης ή του
τμήματος καθίσματος της κλίνης τοκετού.
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8.19 PPB-097 Βραχίονας για φιάλες οξυγόνου
Προσοχή:
Προειδοποίηση
Μέγιστο φορτίο 10 kg (22 lb)!
Η βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στη ράγα DIN που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της κλίνης
όπως την βλέπει η ασθενής καθήμενη επάνω στην κλίνη!
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αριστερή πλευρά της κλίνης όπως τη βλέπει η καθήμενη στην
κλίνη ασθενής. Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης κατά την τοποθέτηση με το στήριγμα ποδιών!
Κατά το χαμήλωμα της κλίνης τοκετού, υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης ανάμεσα στον κενό βραχίονα
και στον βραχίονα φιάλης οξυγόνου με το πέλμα ή τα πόδια του χειριστή. Κίνδυνος υποβάθμισης
της λειτουργίας της κλίνης ή τραυματισμού της ασθενούς, του προσωπικού ή άλλων ατόμων!
Μην πατάτε επάνω στο πλαστικό κάλυμμα πλαισίου κατά το χειρισμό της κλίνης με προσαρτημένη
βάση φιάλης οξυγόνου!
Πριν από τη χρήση της βάσης φιάλης οξυγόνου, ελέγχετε πάντα τις σωστές διαστάσεις της φιάλης
οξυγόνου, συμπεριλαμβανομένης της κορυφής της φιάλης. Φιάλες μεγαλύτερων διαστάσεων
μπορεί να συγκρουστούν με τις ράβδους τοποθέτησης!
Κατά την τοποθέτηση του καθίσματος, μετακινείται και η βάση φιάλης οξυγόνου. Προειδοποίηση!
Όταν χρησιμοποιείτε φιάλη οξυγόνου, ελέγχετε πάντα τις κινήσεις της ασθενούς επάνω στην κλίνη.
Υπάρχει κίνδυνος η ασθενής να πιαστεί από τη φιάλη οξυγόνου, νομίζοντας ότι πιάνει τις πλευρές
της κλίνης! Κίνδυνος υποβάθμισης της λειτουργίας της κλίνης ή τραυματισμού της ασθενούς, του
προσωπικού ή άλλων ατόμων!
Μην αφαιρείτε ποτέ τη φιάλη οξυγόνου μαζί με τη βάση της

Διαδικασία εγκατάστασης
Τοποθετήστε τον βραχίονα στη δεξιά ράγα DIN, προς την κατεύθυνση του πράσινου βέλους.
Ο βραχίονας είναι σχεδιασμένος ώστε να μην μπορεί να τοποθετηθεί στον αντίθετο βραχίονα
(αριστερή ράγα DIN). Στη συνέχεια, εισαγάγετε τη φιάλη οξυγόνου κατακόρυφα μέσα στη
βάση.

Αντίστροφη διαδικασία
Για να αφαιρέσετε τη βάση φιάλης οξυγόνου, ακολουθήστε την αντίστροφη
διαδικασία τοποθέτησης στην κλίνη τοκετού.
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8.20 S4-04642A Κάρτα ασθενούς
Προσοχή
Προειδοποίηση
Τακτοποιήστε πρώτα τον μπροστινό προφυλακτήρα του στηρίγματος ποδιών για να
μπορείτε να διευθετήσετε τα υπόλοιπα!
Κουμπώστε το εξάρτημα μόνο στον μπροστινό προφυλακτήρα στο στήριγμα ποδιών!
Εάν η κάρτα ασθενούς αναρτηθεί σε άλλα σημεία, όπως στην πλευρά της κλίνης ή
στο κεφαλάρι, υπάρχει κίνδυνος αστάθειας. Αυτά τα μέρη της κλίνης είναι κινούμενα!
Συνεπώς, δεν συνιστάται η ανάρτηση της κάρτας ασθενούς σε άλλα σημεία, παρά
μόνο στον μπροστινό προφυλακτήρα του στηρίγματος ποδιών!
Χρήση για ανάρτηση της κάρτας ασθενούς σε μορφή A4.
Μπροστινός
προφυλακτήρας στο
στήριγμα ποδιών

Κάρτα ασθενούς
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8.21 Πλάκα μωρού
Προσοχή
Προειδοποίηση
Το μέγιστο φορτίο της πλάκας μωρού είναι 10 kg (22 lb)!
Η πλάκα μωρού είναι ένα αφαιρούμενο εξάρτημα!
Όταν χρησιμοποιείται η πλάκα μωρού και όταν τοποθετείται το νεογνό επάνω στην πλάκα,
είναι απολύτως απαραίτητη η μόνιμη παρουσία του προσωπικού!
Απαγορεύεται αυστηρά η απομάκρυνση του προσωπικού από την πλάκα μωρού
ενόσω το νεογνό είναι τοποθετημένο στην πλάκα!
Η πλάκα μωρού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό!
Αφού εφαρμόσετε την πλάκα μωρού στον βραχίονα και ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ,
τραβήξτε την πλάκα προς το μέρος σας για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει σωστά! Ο
μοχλός ασφαλείας πρέπει να βρίσκεται στην κάτω θέση (θέση ασφαλείας).
Η πλάκα μωρού δεν προορίζεται για τη μεταφορά του νεογνού!
Κατά την τοποθέτηση του νεογνού στην πλάκα μωρού, χρησιμοποιείτε πάντα το μακρύτερο
τμήμα του στρώματος! Υπάρχει κίνδυνος πτώσης του νεογνού, εάν το τοποθετήσετε στο
κοντύτερο τμήμα του στρώματος!

Η πλάκα μωρού μετακινείται με το κάθισμα, συνεπώς δεν υπάρχει κενό ανάμεσα στο σημείο
εξώθησης κατά τη διάρκεια του τοκετού και την επιφάνειας της πλάκας μωρού. Αυτό πρέπει
να λαμβάνεται υπόψη!
Η πλάκα μωρού δεν πρέπει να τοποθετείται ανάποδα! Η σωστή θέση της πλάκας μωρού
πριν την προσάρτησή της στην κλίνη τοκετού είναι με την επένδυση στραμμένη προς τα
επάνω.
Μην τοποθετείτε το νεογνό στην πλάκα μωρού χωρίς στρώμα! Χρησιμοποιείτε πάντα
στρώμα καλυμμένο με κλινοσκέπασμα που παρέχεται από το νοσοκομείο.
Η πλάκα μωρού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με δοχείο και με το τμήμα
ποδιών της κλίνης τοκετού. Υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης ή πρόκλησης ζημιάς στα
εξαρτήματα της κλίνης ή τραυματισμού της ασθενούς, του προσωπικού ή άλλων ατόμων!
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Όταν χρησιμοποιείται η πλάκα μωρού, δεν είναι δυνατή η χρήση του περιστρεφόμενου
δοχείου και του στηρίγματος ποδιών ταυτόχρονα.

Η πλάκα μωρού χρησιμοποιείται για την απόθεση του νεογνού για μικρό χρονικό
διάστημα. Κατά την τοποθέτηση του νεογνού στην πλάκα μωρού, κόβεται ο ομφάλιος
λώρος και στη συνέχεια το μωρό τοποθετείται στο στήθος της μητέρας ή σε άλλη
επιφάνεια για την εκτέλεση ορισμένων απαραίτητων διαδικασιών. Στη συνέχεια, η
πλάκα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή και τον έλεγχο του πλακούντα.
Εάν η πλάκα μωρού δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να αφαιρεθεί από την κλίνη και να
φυλαχθεί εντός της αίθουσας.

PPB-074 Έκδοση με στρώμα
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Διαδικασία εγκατάστασης της πλάκας μωρού στην κλίνη τοκετού
Κατά την εγκατάσταση της πλάκας μωρού στην κλίνη τοκετού, οι μοχλοί ασφάλισης
πρέπει να μετακινηθούν στη θέση απασφάλισης (προς την κατεύθυνση που δείχνει
το πράσινο βέλος). Στη συνέχεια, σύρετε την πλάκα μωρού από τις λαβές στο τμήμα
καθίσματος της κλίνης τοκετού και πιέστε την προς το τμήμα καθίσματος (1) μέχρι να
ακούσετε ένα χαρακτηριστικό κλικ (2)! Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός ασφάλισης βρίσκεται
στην κάτω θέση (2)

1

2
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Διαδικασία αφαίρεσης της πλάκας μωρού από την κλίνη τοκετού

Αφαιρέστε την πλάκα μωρού ακολουθώντας τα βήματα εγκατάστασης με την
αντίθετη σειρά. Κατά την αφαίρεση της πλάκας μωρού από την κλίνη τοκετού, οι
μοχλοί ασφάλισης πρέπει να μετακινηθούν στη θέση απασφάλισης, προς την
κατεύθυνση που δείχνει το κόκκινο βέλος (1). Στη συνέχεια, σύρετε την πλάκα μωρού
έξω από τις λαβές στο τμήμα καθίσματος της κλίνης προς το μέρος σας. (2).

1

2
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9 Φροντίδα
Όλα τα προϊόντα της BORCAD Medical a.s. είναι σχεδιασμένα για πολλά έτη χρήσης,
υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Χρησιμοποιείτε την κλίνη σας και
τα παρελκόμενά της με προσοχή.
Τηρείτε τις παρούσες οδηγίες χρήσης και τις συνιστώμενες διαδικασίες λειτουργίας
και συντήρησης. Αποφεύγετε την αμελή μεταχείριση. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας,
μην αναλαμβάνετε επισκευές και μην ασκείτε ποτέ δύναμη!
9.1 Καθαρισμός και απολύμανση

Προειδοποίηση:
Προσοχή
Μην χρησιμοποιείτε αυτοματοποιημένες μεθόδους καθαρισμού ή απολύμανσης!
Για τον βασικό καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί και διάλυμα
καθαριστικού πολλαπλών χρήσεων με ουδέτερο pH μόνο.
Για την απολύμανση συνιστάται η χρήση συμβατικών διαλυμάτων απολύμανσης
επιφανειών, π.χ. με βάση ενώσεις από τεταρτοταγές αμμώνιο ή υπεροξείδια. Τηρείτε
πάντα την αναλογία αραίωσης που συνιστάται από τον κατασκευαστή αυτών των
προϊόντων!
Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά ή διαλύτες με βάση την κετόνη.
Εάν χρησιμοποιήσετε υπερβολική ποσότητα καθαριστικού, υπάρχει κίνδυνος
εισχώρησης νερού στα μέρη του κινητήρα του προϊόντος, γεγονός που μπορεί να
φθείρει την ηλεκτρική καλωδίωση και να καταστήσει το προϊόν μη λειτουργικό.
Σε περίπτωση ακατάλληλου καθαρισμού και απολύμανσης, υπάρχει κίνδυνος
νοσοκομειακής λοίμωξης.
Τοποθετείτε την επένδυση μόνο σε στεγνές επιφάνειες της κλίνης.
Κατά τον καθαρισμό, τοποθετήστε την επένδυση του στηρίγματος ποδιών στην
επίπεδη πλευρά.
Αυτό το ιατροτεχνολογικό προϊόν και όλα τα μέρη και παρελκόμενά του δεν είναι
σχεδιασμένα για να υποβάλλονται σε αποστείρωση.
Η BORCAD Medical a.s. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά στην επένδυση (π.χ.
ρωγμές, ξεφλούδισμα βαφής κ.λπ.), η οποία προκύπτει από ακατάλληλη χρήση
απολυμαντικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εγγύηση δεν ισχύει.
Σύμφωνα με τις αρχές περί ορθής υγιεινής πρακτικής, ο καθαρισμός και η
απολύμανση της αίθουσας τοκετού, του εξοπλισμού της και όλων των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται πρέπει να πραγματοποιείται
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αμέσως μετά τον τοκετό (γέννα), με σκοπό την προετοιμασία του εξοπλισμού για τον
επόμενο τοκετό. Αυτές οι αρχές ισχύουν επίσης για τον καθαρισμό και την
απολύμανση της κλίνης τοκετού. Όλα τα μέρη της κλίνης τοκετού πρέπει να
καθαρίζονται. Η διαδικασία πρέπει να επαληθεύεται ή/και να συμπληρώνεται ώστε να
συμμορφώνεται με τις σχετικές νοσοκομειακές οδηγίες, τους συνιστώμενους κανόνες
υγιεινής και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες. Όταν η κλίνη έχει χρησιμοποιηθεί από
ασθενή με μολυσματική νόσο, ο καθαρισμός και η απολύμανση της κλίνης πρέπει να
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες και καθιερωμένους κανονισμούς του
νοσοκομείου και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες. Για τον περιορισμό του κινδύνου
μετάδοσης λοιμώξεων, πρέπει να χρησιμοποιούνται προεπεξεργασμένα
προστατευτικά ιμάτια ή/και υφάσματα επικάλυψης για την αποφυγή της επαφής του
δέρματος της επιτόκου με την επένδυση των επιμέρους τμημάτων της κλίνης
τοκετού: κάθισμα, τμήμα πλάτης, τμήμα ποδιών και στηρίγματα ποδιών.
9.1.1 Καθαρισμός της κλίνης
1. Επιφάνεια στήριξης, συμπεριλαμβανομένου του μαξιλαριού κεφαλής, ξεκινώντας
από το τμήμα κεφαλής με κατεύθυνση προς το κάτω μέρος.
2. Εξαρτήματα ανάρτησης και χειρολαβές.
3. Πλευρικά προστατευτικά με ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου και διακόπτη χειρός.
4. Πλαίσιο κλίνης, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων στοιχείων ελέγχου
και του οπίσθιου πίνακα.
5. Τμήμα ποδιών και στηρίγματα ποδιών, καθώς και τα παρακείμενα πλαστικά μέρη.

6. Κάτω πλευρά της επένδυσης (ανασηκώστε την επένδυση).

7. Πλαίσιο κλίνης / φέρουσα δομή - πλήρως από το στήριγμα κεφαλής μέχρι το
τμήμα καθίσματος.
8. Ανασηκώστε το σασί στην υψηλότερη θέση, τραβήξτε το βύσμα του καλωδίου
σύνδεσης - αφαιρέστε τα προστατευτικά μέρη (δεξιά και αριστερά) και
επανατοποθετήστε τα στην αρχική τους θέση μετά τον καθαρισμό.
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9. Ανασηκώστε το αριστερό πλαστικό κάλυμμα του σασί και καθαρίστε τις
λερωμένες περιοχές.

10. Αφού ανασηκώσετε το αριστερό κάλυμμα, μπορείτε να ανασηκώσετε και το δεξί
πλαστικό κάλυμμα και να καθαρίσετε το σασί. Βεβαιωθείτε ότι δεν επεμβαίνετε
στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Μετά τον καθαρισμό, εφαρμόστε πρώτα το δεξί
κάλυμμα και μετά το αριστερό.

11. Ορθοστάτης έγχυσης και βάση.

12. Δίσκος συλλογής (μπορεί να υποβληθεί σε θερμικό καθαρισμό, ως ανοξείδωτος
χάλυβας).

13. Τροχοί και πεντάλ φρένων.
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9.1.2 Συνιστώμενη απολύμανση (απολυμαντικά για σκούπισμα)

RTU- Έτοιμα προς χρήση μη αραιωμένα προϊόντα – σπρέι ή
αφρός
Ενεργό συστατικό

Τρόπος χρήσης

Παράδειγμα
απολυμαντικού

Αμίνη, αλκοόλη έως 30%
Υπεροξείδιο του
υδρογόνου
Αλκοόλη έως 30%

Ψεκασμός και σκούπισμα
Ψεκασμός και σκούπισμα

Αφρός Incidin
Incidin OxyFoam S

Ψεκασμός και σκούπισμα

Αφρός Bacillol 30

Απολυμαντικά μαντιλάκια
Ενώσεις τεταρτοταγούς
αμμωνίου (QAS)
Υπεροξείδιο του
υδρογόνου
Αμίνη, αλκοόλη έως 30%

Σκούπισμα

Sani cloth active

Σκούπισμα

Incidin OxyWipe S

Σκούπισμα

Μαντιλάκια Bacillol 30

Συμπυκνωμένα απολυμαντικά προς αραίωση
Ενεργό συστατικό
Συγκέντρωση
απολυμαντικού στο
παρασκευασμένο
διάλυμα
Γλυκοπρωταμίνη
Αμίνη, ενώσεις
τεταρτοταγούς αμμωνίου
(QAS)
Οξυγόνο, ενώσεις
τεταρτοταγούς αμμωνίου
(QAS)
Οξυγόνο, ενώσεις
τεταρτοταγούς αμμωνίου
(QAS)
Αμίνη, ενώσεις
τεταρτοταγούς αμμωνίου
(QAS)
Αμίνη, ενώσεις
τεταρτοταγούς αμμωνίου
(QAS)
Οξυγόνο
Οξυγόνο
Οξυγόνο

Παράδειγμα
απολυμαντικού

0,5%
0,5-1%

Incidin plus
Terralin protect

1%

Desam OX

1%

Incidin Oxydes

0,5%

Incidin pro

0,5%

Surfanios premium

0,5%
1%
1%

Anios Oxy Floor
Incidin Active
Perform

Προειδοποίηση! Μην χρησιμοποιείτε απολυμαντικά με τα εξής ενεργά συστατικά:
αλκοόλη άνω του 30%, ενεργό χλώριο, ιώδιο, αλδεΰδες.
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9.1.3 Τρόπος ορθής επίστρωσης της κλίνης με νοσοκομειακά κλινοσκεπάσματα
Η κλίνη τοκετού πρέπει να προστατεύεται από υπερβολικούς ρύπους με υφασμάτινο
κάλυμμα! Μία επιλογή είναι η χρήση χειρουργικών καλυμμάτων, σε μέγεθος που ταιριάζει
στο αντίστοιχο τμήμα της κλίνης τοκετού ή υφασμάτινης επίστρωσης που χρησιμοποιείται σε
τυπικές κλίνες. Αρχικά καλύπτετε το τμήμα κατάκλισης, το τμήμα πλάτης ή το τμήμα
καθίσματος και στη συνέχεια ολόκληρο το τμήμα ποδιών και τα στηρίγματα ποδιών.
Συνιστάται η επιπρόσθετη κάλυψη των εκτεθειμένων επιφανειών (τμήμα καθίσματος,
στήριγμα ποδιών) με απορροφητική γάζα.

Παρακάτω απεικονίζονται άλλα παραδείγματα ορθής επίστρωσης της κλίνης με καλύμματα
νοσοκομειακής χρήσης.
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9.1.4 Τρόπος ορθής επίστρωσης της κλίνης με κλινοσκεπάσματα μίας χρήσης
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ειδικού σχήματος υλικά επίστρωσης μίας
χρήσης, ειδικά σχεδιασμένα για την κλίνη τοκετού AVE2. Αφαιρέστε το τμήμα πλάτης
του στρώματος και εφαρμόστε το κάλυμμα. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το
τμήμα πλάτης, ανασηκώστε το τμήμα καθίσματος και εφαρμόστε το κάλυμμα όπως
απεικονίζεται παρακάτω.

Κατόπιν, καλύψτε τα στηρίγματα ποδιών και το τμήμα ποδιών. Συνιστάται η
τοποθέτηση απορροφητικού υποσέντονου ανάμεσα στο τμήμα πλάτης και το τμήμα
ποδιών. Το απορροφητικό υποσέντονο μπορεί να ανανεωθεί εύκολα, όταν κριθεί
απαραίτητο.
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9.1.5 Τρόπος ορθής επίστρωσης της κλίνης με ύφασμα με παχύ πέλος
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα σετ ειδικού σχήματος καλυμμάτων από
ύφασμα με παχύ πέλος απευθείας επάνω στην κλίνη τοκετού AVE2. Αφαιρέστε το
τμήμα καθίσματος του στρώματος και εφαρμόστε το κάλυμμα. Επανατοποθετήστε το
τμήμα καθίσματος και ανασηκώστε το τμήμα πλάτης. Τοποθετήστε το κάλυμμα όπως
απεικονίζεται παρακάτω.

Κατόπιν, καλύψτε τα στηρίγματα ποδιών και το τμήμα ποδιών.
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10 Συντήρηση
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Από τα αποτελέσματα δοκιμών προκύπτει ότι η τεχνική διάρκεια ζωής του προϊόντος
είναι 15 έτη. Η μπαταρία έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής και πρέπει να
αντικαθίσταται.
- μπαταρίες (παρέχονται με εγγύηση 6 μηνών).
- τα ελατήρια αερίου πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 12 έτη.
- η επένδυση καλύπτεται από εγγύηση 2 ετών.
Τα σπειρώματα των βιδών στερέωσης ή οι αρθρώσεις στα τμήματα του πλαισίου
μπορεί να απολιπανθούν από τη χρήση απολυμαντικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
με την έγκαιρη λίπανση αποφεύγονται δαπανηρές επισκευές.
Προειδοποίηση:
Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση
Στο πλαίσιο των ετήσιων τακτικών ελέγχων του ιατρικού εξοπλισμού, είναι
απαραίτητος ο έλεγχος της τάσης της μπαταρίας (σε άφορτη κατάσταση). Εάν η τιμή
μέτρησης είναι κάτω από 12 V (24 V σε περίπτωση μέτρησης δύο κυψελών
μπαταρίας ταυτόχρονα), απαιτείται άμεση αντικατάσταση της μπαταρίας.
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10.1 Λίστα μηνυμάτων σφάλματος, δυσλειτουργίας και άλλων
εμφανιζόμενων μηνυμάτων

Πιθανή αιτία

Τρόπος επίλυσης του
προβλήματος από τον
χειριστή

Τρόπος
αντιμετώπισης από
εξειδικευμένο
προσωπικό σέρβις

Η κλίνη δεν
ανταποκρίνεται
στις εντολές του
ελεγκτή.

Η κλίνη πιθανόν δεν
τροφοδοτείται με
ρεύμα και η μπαταρία
είναι ήδη εξαντλημένη.

Συνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας στην
παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος (η πλήρης
επαναφόρτιση της
μπαταρίας διαρκεί
περίπου 8 ώρες).

Ελέγξτε τη λειτουργία
του ηλεκτρικού δικτύου
και της πρίζας.
Χρησιμοποιήστε άλλη
πρίζα.

Το χειριστήριο ή
ορισμένα
κουμπιά του δεν
λειτουργούν.

Το καλώδιο του
χειριστηρίου δεν έχει
εισαχθεί σωστά στην
υποδοχή της κλίνης.

Βεβαιωθείτε ότι το
καλώδιο του χειριστηρίου
έχει εισαχθεί σωστά στην
υποδοχή της κλίνης.

Ελέγξτε εάν η κλίνη
ανταποκρίνεται με
άλλο χειριστήριο. Σε
αυτήν την περίπτωση,
αντικαταστήστε το
χειριστήριο.

Περιγραφή
προβλήματος

Ο δείκτης
κλειδώματος
λειτουργίας
αναβοσβήνει και
εκπέμπεται ένα
σύντομο ηχητικό
σήμα
συναγερμού μετά
το πάτημα
οποιουδήποτε
κουμπιού
Όταν είναι
κλειδωμένες όλες
οι λειτουργίες,
εκπέμπεται ένα
σύντομο ηχητικό
σήμα μετά το
πάτημα
οποιουδήποτε
κουμπιού

Η κλίνη
εκπέμπει
διακοπτόμενο
ηχητικό σήμα
και ένας από
τους ελεγκτές
δεν λειτουργεί

Αντικαταστήστε τον
πίνακα ελέγχου DPS ή
διαγράψτε τη σήμανση
σφάλματος
χρησιμοποιώντας την
εντολή "r" μέσω των
διαγνωστικών
στοιχείων

Η διάταξη διακοπής
έκτακτης ανάγκης δεν
λειτουργεί

Καλέστε το σέρβις

Κλειδωμένα κουμπιά

Ξεκλειδώστε τα κουμπιά
των πληκτρολογίων
πατώντας παρατεταμένα
το κουμπί κλειδώματος

-

Αστοχία ελεγκτή

Καλέστε το σέρβις

Επισκευάστε τον
ελαττωματικό
ελεγκτή
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10.2 Τεχνικές παράμετροι
Συνολικό μήκος επιφάνειας κατάκλισης (συμπεριλαμβανομένου
του τμήματος ποδιών)
Ελάχιστο μήκος στην προεπιλεγμένη ρύθμιση (χωρίς το τμήμα
ποδιών)
Πλήρες μήκος με τις πλευρικές ράγες στην ενεργή θέση
Πλήρες μήκος με τις πλευρικές ράγες στη θέση στάθμευσης
Μέγιστο ύψος τμήματος καθίσματος (θέση Trendelenburg 40)
Πλάτος επένδυσης (μέγιστο)
Μήκος επένδυσης (μέγιστο)
Μέγεθος τροχών
Ύψος επιφάνειας υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της
επένδυσης (τμήμα καθίσματος)
Ελάχιστο
Μέγιστο
Κατακόρυφη ανύψωση
Ταχύτητα κατακόρυφης ανύψωσης (με μέγιστο φορτίο
ασθενούς)
Ταχύτητα κατακόρυφης κατάβασης (με μέγιστο φορτίο
ασθενούς)
Πάχος επένδυσης:
Τμήμα ποδιών
Τμήμα πλάτης
Τμήμα καθίσματος
Γωνίες ρύθμισης:
Γωνία τοποθέτησης τμήματος πλάτης
Γωνία τοποθέτησης τμήματος καθίσματος
Θέση Trendelenburg
Γωνία κατακόρυφης ρύθμισης στηριγμάτων ποδιών
Γωνία οριζόντιας ρύθμισης στηριγμάτων ποδιών
Γωνία ρύθμισης τμήματος ποδιών
Υλικό αυτοκόλλητων, ετικετών
Μέγιστο φορτίο ασθενούς
Ασφαλές φορτίο λειτουργίας
Συνολικό βάρος προϊόντος χωρίς παρελκόμενα
Συνολικό βάρος άνω τμήματος της κλίνης τοκετού, με τα
παρελκόμενα
Συνολικό βάρος κάτω τμήματος της κλίνης τοκετού, με τα
παρελκόμενα
Επιτρεπόμενο φορτίο τμήματος πλάτης (125 mm από το άκρο)
Επιτρεπόμενο φορτίο τμήματος ποδιών (125 mm από το άκρο)
Επιτρεπόμενο φορτίο στηρίγματος ποδιών
Επιτρεπόμενο φορτίο πλευρικής ράγας
Επιτρεπόμενο φορτίο ράβδου στήριξης
Βάρος στρώματος (τμήμα πλάτης και καθίσματος 100/130 mm,
2,56-5,11 in.)
Βάρος στρώματος (τμήμα ποδιών)
Βάρος στρώματος (ζεύγος στηριγμάτων ποδιών)
Στάθμη θορύβου

2122 mm (83,54 in.)
1570 mm (61,81 in.)
980 mm (38,58 in.)
960 mm (37,79 in.)
1143 mm (45 in.)
890 mm (35,04 in.)
2050 mm (80,71 in.)
150 mm (5,91 in.)

600 mm + 20 mm (23,62
in. + 0,78 in.)
1050 mm + 20 mm
(41,34 in. + 0,78 in.)
450 mm (17,72 in.)
11,25 mm/s (0,44 in./s)
20,45 mm/s (0,81 in./s)
65 mm (2,56 in.)
100/130mm
(3,93/5,11 in.)
100/130mm
(3,93/5,11 in.)
-10°/+70°
0°/+18,5°
-10°
0°/+143°
+60°
0°-22°
πολυμερές φύλλο PVC
240 kg (529 lb.)
255 kg (562 lb.)
245 kg (540 lb.)
140 kg (308 lb.)
96 kg (211 lb.)
150 kg (330 lb.)
150 kg (330 lb.)
70 kg (154 lb.)
75 kg (165 lb.)
κατακόρυφη πίεση
70 kg (154 lb.)

8,6-9,6 kg (19-21 lb)
1,2 kg (2,64 lb)
2,6 kg (5,73 lb)
Λιγότερο από 65 dB (A)
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10.3 Ηλεκτρικές παράμετροι
Μπαταρίες – εφεδρικές
Τάση – είσοδος
Τάση – είσοδος
Τάση – είσοδος
Τάση – είσοδος
Συχνότητα
Ονομαστική τιμή της ασφάλειας στη μονάδα ελέγχου
(220-240 V)
Ονομαστική τιμή της ασφάλειας στη μονάδα ελέγχου
(100 V)
Ονομαστική τιμή της ασφάλειας στη μονάδα ελέγχου
(110-120 V)
Ονομαστική τιμή της ασφάλειας στη μονάδα ελέγχου (127
V)
Μέγιστη τιμή εισόδου
Τάση κινητήρα
Προστασία από εισχώρηση της κλίνης τοκετού
Κλάση συσκευής
Ταξινόμηση εφαρμοζόμενων εξαρτημάτων

Όλες οι πιθανές τιμές τάσης – είσοδος

24V/2,3 Ah
220-240 VAC
110-120VAC
100 VAC
127 VAC
50/60 Hz
T 3,15 AL, 250 V
T 6,3 AL, 250 V
T 6,3 AL, 250 V
T 6,3 AL, 250 V
570 VA
24 V
IPX4
I.
Β
100 VAC 50/60 Hz
110-120 VAC 50/60 Hz
127 VAC 50/60 Hz
220-240 VAC 50/60 Hz
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Περιγραφή λειτουργίας κινητήρων:
Η κλίνη τοκετού διαθέτει γραμμικούς ηλεκτροκινητήρες για τη μετακίνηση του
τμήματος πλάτης, του τμήματος καθίσματος και για τη ρύθμιση ύψους της κλίνης. Οι
κινητήρες αυτοί δεν απαιτούν συντήρηση.

10.4 Προσαρτώμενα μέρη του προϊόντος
Τα προσαρτώμενα μέρη του προϊόντος ταξινομούνται ως εξαρτήματα τύπου Β παρέχουν βασική προστασία της ασθενούς και συμμορφώνονται με τις ισχύουσες
απαιτήσεις του προτύπου ČSN EN 60601-1 έκδ. 2:2007, πληρώντας τις απαιτήσεις
περί ταξινόμησης προσαρτώμενων μερών τύπου Β.

10.5 Οδηγίες μεταφοράς και φύλαξης
Οι συσκευασμένες κλίνες τοκετού μπορούν να εκτεθούν σε συνθήκες που δεν
υπερβαίνουν τα παρακάτω όρια για χρονικό διάστημα έως και 15 εβδομάδες:
Λειτουργία: 10°C – 40°C, 30% – 75%, 795 hPa – 1060 hPa
Φύλαξη και μεταφορά: -10°C – 50°C, 20% – 90% (χωρίς συμπύκνωση),
795 hPa – 1060 hPa
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10.6 Σέρβις και επισκευές
Προειδοποίηση:
Προσοχή
Όλες οι διαδικασίες σέρβις, οι έλεγχοι ασφαλείας και οι τεχνικές επιθεωρήσεις ή
παρεμβάσεις στο πλαίσιο εργασιών σέρβις πρέπει να διενεργούνται αποκλειστικά
από τεχνικό καταρτισμένο από την εταιρεία BORCAD Medical a.s.
Διαγράμματα, κατάλογοι εξαρτημάτων, περιγραφές ή άλλες πληροφορίες που
προορίζονται ως βοήθημα για το τεχνικό προσωπικό κατά την επισκευή τμημάτων
του προϊόντος που, κατά την αποκλειστική κρίση του κατασκευαστή, επιδέχονται
επισκευής από προσωπικό σέρβις, διατίθενται από τον κατασκευαστή κατά
παραγγελία.
Το προϊόν παρέχεται με εγγύηση διάρκειας 2 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι
διενεργούνται οι τακτικοί ετήσιοι έλεγχοι σέρβις.
Για κάθε ιατρικό εξοπλισμό που κατασκευάζεται από την εταιρεία BORCAD Medical
a.s., ο χειριστής πρέπει να διασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται τακτικές επιθεωρήσεις
τεχνικής ασφάλειας σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Συνεπώς, οι
επιθεωρήσεις πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή μετά την
εκτέλεση τυχόν επισκευών στον ιατρικό εξοπλισμό ή μετά από κάθε παρέμβαση στο
ηλεκτρικό σύστημα του ιατρικού εξοπλισμού. Οι λεπτομέρειες αναφορικά με το πεδίο
εφαρμογής, τις παραμέτρους και τις διαδικασίες της επιθεώρησης τεχνικής ασφάλειας
καθορίζονται στο εγχειρίδιο σέρβις του ιατρικού εξοπλισμού.
Σε περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του
προϊόντος στη χώρα σας. Για τυχόν άλλα προβλήματα, επικοινωνήστε (κατά
προτίμηση στα Αγγλικά) με τον κατασκευαστή στη διεύθυνση:
BORCAD Medical a.s.
Fryčovice 673
739 45 Fryčovice
Τσεχική Δημοκρατία
Τηλ.: 736 628 231
Φαξ: 558 668 087
e-mail: service@borcadmedical.com
Για επισκευές, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της BORCAD Medical a.s. και
αναθέστε την εκτέλεσή τους σε καταρτισμένους τεχνικούς σέρβις, εξουσιοδοτημένους για την
επισκευή προϊόντων αυτού του τύπου. Η πραγματοποίηση επισκευών από μη επαγγελματίες
θεωρείται ουσιαστική παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων της εγγύησης και, σε αυτές
τις περιπτώσεις, ο κατασκευαστής απαλλάσσεται αυτομάτως από κάθε ευθύνη για
περαιτέρω πιθανή ζημιά του προϊόντος, η οποία μπορεί να προκύψει από μη επαγγελματική
παρέμβαση.
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11 Προστασία περιβάλλοντος και απόρριψη του προϊόντος
Η εταιρεία BORCAD Medical a.s. αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας του
περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. Για το λόγο αυτό, εστιάζει στην ανάπτυξη,
την καινοτομία και τη δημιουργία τεχνολογιών και υλικών που διαφυλάσσουν το
περιβάλλον. Η BORCAD Medical a.s. συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή οδηγία περί
περιορισμού χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
προϊόντα.
Τα υλικά αυτού του προϊόντος είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Το προϊόν δεν
περιέχει επικίνδυνες ουσίες με βάση το κάδμιο, τον υδράργυρο, τον αμίαντο, PCB ή
CFC. Οι εκπομπές θορύβου του προϊόντος πληρούν τις απαιτήσεις που αφορούν την
προστασία της δημόσιας υγείας από τις επιβλαβείς επιπτώσεις του θορύβου και των
κραδασμών στο εσωτερικό προστατευμένων κτιρίων.
Όλα τα απόβλητα που συγκεντρώνονται μετά την εγκατάσταση του προϊόντος
επισημαίνονται σύμφωνα με τους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς στο υλικό
συσκευασίας. Μετά την εγκατάσταση του προϊόντος, η εταιρεία BORCAD Medical
a.s. ταξινομεί τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τα αντίστοιχα εικονογράμματα και
τα απορρίπτει μέσω εξουσιοδοτημένου κέντρου διαχείρισης αποβλήτων. Για τη
δωρεάν επιστροφή αποβλήτων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της
BORCAD Medical a.s. ή με αρμόδιο τεχνικό σέρβις. Αφού θέσετε σε λειτουργία το
προϊόν, ταξινομήστε τα απόβλητα σύμφωνα με τα εικονογράμματα και παραδώστε τα
σε εξουσιοδοτημένο φορέα για περαιτέρω χρήση.
Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμο χάλυβα, πλαστικό και
ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Για σκοπούς βέλτιστης ανακύκλωσης, ταξινομήστε τα
επιμέρους τμήματα του προϊόντος κατά τη λήξη της διάρκεια ζωής του, κατά τρόπο
τέτοιο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω ως υλικά από τα οποία είχε
κατασκευαστεί αρχικά το προϊόν (ανατρέξτε στα παρακάτω διαγράμματα).

Συσσωρευτής / μπαταρία
Οι συσσωρευτές μπορούν να απορριφθούν μέσω ενός τοπικού συστήματος διάθεσης
αποβλήτων. Απορρίψτε τα υλικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς περί διάθεσης
αποβλήτων (υποχρεωτική ανάθεση σε εξειδικευμένο προσωπικό). Πριν από την απόρριψη,
καθαρίστε και απολυμάνετε το προϊόν με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Με την ορθή απόρριψη
του προϊόντος, συμβάλλετε στη διατήρηση πολύτιμων φυσικών πόρων και αποτρέπετε
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες μπορεί να
προκύψουν από την ακατάλληλη διάθεση αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες,
επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές περιβαλλοντικής προστασίας ή τον πλησιέστερο κόμβο
απόρριψης για ανακύκλωση αποβλήτων.
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12 Λίστα διαθέσιμων εξαρτημάτων
N (Βασικές εκδόσεις):
PPB-AX Κλίνη τοκετού AVE2:
Τυπικά στηρίγματα ποδιών + ιμάντες ποδιών (δύο τεμάχια)
Εφεδρική μπαταρία
Συρόμενο τμήμα ποδιών συμπεριλαμβανομένης επένδυσης
Στρώμα χωρίς ραφές
Μη αυτόματη ΚΑΡΠΑ
Βάση ορθοστάτη έγχυσης στις δύο πλευρές της κλίνης
Πλευρική ράγα με στοιχεία ελέγχου
Σταθερός πίνακας με στοιχεία ελέγχου
Χειρολαβές (δύο τεμάχια)
Τροχοί 150 mm, 1 κατευθυντικός
Κεντρικό φρένο
Ισοδυναμική ράγα διανομής
Καλώδιο δικτύου επιλογής του πελάτη
Επιλογή από τυπικές χρωματικές επιλογές
Συσκευασία
Β (Καλώδιο τροφοδοσίας):
PPB-050.37
PPB-050.30
PPB-050.31
PPB-050.32
PPB-050.33
PPB-050.35
PPB-050.40
PPB-050.38
PPB-050.39
PPB-050.36

Ηλεκτρικό καλώδιο JAR - σπειροειδές, 4 m, πορτοκαλί
Ηλεκτρικό σύρμα IZR - ευθύ, 3,5 m, πορτοκαλί
Ηλεκτρικό καλώδιο EU - σπειροειδές, 4 m, πορτοκαλί
Ηλεκτρικό καλώδιο USA - ευθύ, 4 m, πορτοκαλί
Ηλεκτρικό σύρμα CH - σπειροειδές, 4 m, πορτοκαλί
Ηλεκτρικό καλώδιο UK - σπειροειδές, 4 m, πορτοκαλί
Ηλεκτρικό καλώδιο ITA - σπειροειδές, 4 m, πορτοκαλί
Ηλεκτρικό καλώδιο AUS - σπειροειδές, 4 m, πορτοκαλί
Ηλεκτρικό καλώδιο BRA - ευθύ, 4 m, μαύρο
Ηλεκτρικό καλώδιο ITA - σπειροειδές, με γωνίωση, 4 m,, πορτοκαλί

N (Ηλεκτρικό σύστημα):
PPB-050.21
PPB-050.22
PPB-050.23
PPB-050.24

220-240 VAC - Ηλεκτρικός εξοπλισμός
110-120 VAC - Ηλεκτρικός εξοπλισμός
100 VAC - Ηλεκτρικός εξοπλισμός
127 VAC - Ηλεκτρικός εξοπλισμός

N (Πάχος στρώματος):
PPB-014-X
PPB-080-X
PPB-083-X
PPB-081-X

100 mm
130 mm
100 mm με φερμουάρ
130 mm με φερμουάρ
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A (Χρώμα):
A
B
F
M
P
X3

Μοβ F4340-50621
Μπλε F4340_07459
Πράσινο F4340-20157
Κίτρινο F4340_07477
Πορτοκαλί F4340_20127
Δερματίνη της επιλογής του πελάτη

F4340_00002 F4340_00002
F4340_07422 F4340_07422
F4340_07432 F4340_07432
F4340_07436 F4340_07436
F4340_07445 F4340_07445
F4340_07476 F4340_07476
F4340_07478 F4340_07478
F4340_07479 F4340_07479
F4340_07480 F4340_07480
F4340_07485 F4340_07485
F4340_07496 F4340_07496
F4340_10120 F4340_10120
F4340_10295 F4340_10295
F4340_20129 F4340_20129
F4340_20130 F4340_20130
F4340-5015
F4340-5015
F4340-5347
F4340-5347
F4340-20150
F4340-20150
F4340-20154
F4340-20154
F4340-20156
F4340-20156
F4340-20161
F4340-20161
F4340-20162
F4340-20162
F4340-50454
F4340-50454
F4340-50618
F4340-50618
F4340-50619
F4340-50619
F4340-50620
F4340-50620
F4340-50622
F4340-50622
F4340-50623
F4340-50623
T
Ροζ F4340-20149
N (Επένδυση):
PPB-006.07-X
PPB-007.03-X
PPB-008.03-X

PPB-006.07 Επένδυση στηρίγματος ποδιών
PPB-007.03 Επένδυση στηρίγματος δεξιού ποδιού
PPB-008.03 Επένδυση στηρίγματος αριστερού ποδιού

Ν (Κλήση νοσηλευτή)
PPB-046
PPB-047

Κλήση νοσηλευτή
ΧΩΡΙΣ Κλήση νοσηλευτή
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N (Στήριγμα ποδιών)
PPB-076
PPB-075

Σετ στηριγμάτων ποδιών (ΗΠΑ)
Σετ στηριγμάτων ποδιών (εκτός των ΗΠΑ)

N (Αυτοκόλλητα)
Αυτοκόλλητο BORCAD Medical
Πινακίδα κατασκευαστή BORCAD Medical
Προειδοποιητικά αυτοκόλλητα

PPB-030.05
PPB-YXZ0
PPB-030.80

N (Υποχρεωτική επιλογή)
PPB-067-X
PPB-062
PPB-064
PPB-065
PPB-070.01
PPB-066.01
PPB-060
PPB061

Ράβδος στήριξης
Χειριστήριο
Ράβδος Eurobar
Χωρίς ράγα DIN
Επίστρωμα για στρώμα πάχους 100 mm
Επίστρωμα για στρώμα πάχους 130 mm
Με κεφαλάρι
Με καλύμματα για κεφαλάρι

N (Συσκευασία)
PPB-090
PPB-091
PPB-092
PPB-093

Χαρτοκιβώτιο σε παλέτα με ένδειξη
Συσκευασία για διεθνείς αποστολές χωρίς ένδειξη
Ενισχυμένο χαρτοκιβώτιο σε παλέτα με ένδειξη
Φύλλο συσκευασίας

N (Εγχειρίδια λειτουργίας)
84660 PPB-072-CZ
84664 PPB-072-DE
84666 PPB-072-EN
84668 PPB-072-ES
84670 PPB-072-FR
84672 PPB-072-IT
84678 PPB-072-SWE
87892 PPB-073-US
87795 PPB-072-NL
87894 PPB-073-CAN
N (Προαιρετικά)
PPB-069
Μπροστινή βάση παρελκομένων
GKB-076.X Καρέκλα ιατρού - εργονομική
PPA-36
Τηλεσκοπικός ορθοστάτης έγχυσης
ZK-05.X
Καρέκλα ιατρού
PPA-33
Μεγάλο δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα - 10 l
PPB-014.03-X3
Στήριγμα κεφαλής
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PPB-077
(Δ/Α)
PPA-10
PPB-CCC
PPB-012
PPB-013

Μπροστινός προφυλακτήρας προσαρτημένος στο στήριγμα ποδιών
Συρόμενη ανοξείδωτη λεκάνη συλλογής 4,5 l
Λυχνία σασί
Σετ χειρολαβών (αποσπώμενες)
Σετ χειρολαβών (αναδιπλούμενες)

N (Επιστρώματα)
PPB-100-A Κλινοσκεπάσματα από ύφασμα με παχύ πέλος – λευκά
PPB-030.80 Προειδοποιητικά αυτοκόλλητα
832 Μη αποστειρωμένο, απορροφητικό, αδιαπέρατο υποσέντονο
874 STANDARD Μη αποστειρωμένο, αδιαπέρατο κάλυμμα επιφάνειας στήριξης
875 STANDARD Μη αποστειρωμένο, αδιαπέρατο κάλυμμα τμήματος ποδιών
876 STANDARD Μη αποστειρωμένο, διαπερατό κάλυμμα στηρίγματος ποδιών
877 COMFORT Μη αποστειρωμένο, αδιαπέρατο κάλυμμα επιφάνειας στήριξης
878 COMFORT Μη αποστειρωμένο, αδιαπέρατο κάλυμμα τμήματος ποδιών
879 COMFORT Μη αποστειρωμένο, διαπερατό κάλυμμα στηρίγματος ποδιών
PPA-10
Συρόμενη ανοξείδωτη λεκάνη συλλογής 4,5 l
PPB-034
Ανοξείδωτο δοχείο - 8 l
PPB-009
Βάση
N (Επιλογή τροχών)
PPB-078
Τυπικοί τροχοί (150 mm)
PPB-079
Τροχοί με μεγαλύτερο άξονα (150 mm)
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