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Sissejuhatus
Lugege hoolikalt läbi kogu kasutusjuhend, mis on koostatud selleks, et tutvustada
teile toote õiget kasutamist ja teie uue sünnitusvoodi parameetreid. Palun järgige
alati kasutusjuhendi juhiseid ja kasutage voodit alati üksnes nende juhiste kohaselt.
Palun hoidke neid juhiseid kogu kasutamise ajal alati voodi lähedal. Iga voodit AVE2
kasutav inimene peab lugema ja mõistma nende juhiste sisu.
Väga oluline teave on kogu juhendis tähistatud järgmiste sümbolitega.
Piktogramm

Tähendus
EL-i õigusaktidega kooskõlas olev toode
Polsterdus vastab süttimiskindluse
nõuetele standardi BS 7176 kohaselt
keskmise ohu kategoorias.
Polsterdus vastab standardite BS EN
1021-1, BS EN 1021-2, BS 5852
nõuetele – vastupidavus süüteallikatele 5
Hoiatus.
Ohtlik elektripinge
Hoiatus.
Ettevaatust!
See sümbol viitab mis tahes teabele mis
võib aidata teil vältida kasutamisega
seotud probleeme
B-tüüpi kontaktosad
Seerianumber
Tüübinumbri selgitus

Int x/y

IP

Katkendliku töö tähistamine, st kui toodet
on ajavahemiku „x“ jooksul kasutatud
pidevalt, peab see ajavahemiku „y“
jooksul olema puhkerežiimis. Näiteks
10/20 tähendab, et pärast 10 minutit
pidevat kasutamist / asendi muutmist
peab toode olema 20 minutit kasutusest
väljas / ilma asendit muutmata.
Projekteerimiskaitse vee sissetungi,
ohtliku kontakti ja võõrkehade sissetungi
eest vastavalt standardile IEC 529.
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Ohutu töökoormus

Patsiendi suurim lubatud kehakaal

Toote kogukaal

Aku märgistus
Tootja
Tootmise kuupäev
Järgige kasutusjuhendit

Eraldustrafo
Meditsiiniseadme sisekasutus
Trafo soojuskaitse

Ekvipotentsiaalsus
Pakendi materjal:
„Hoidke kuivana“
Pakendi materjal:
„Õrn!“
Pakendi materjal:
„See pool üleval“
Temperatuuripiirang
Transpordimärgistus:
„Suhteline õhuniiskus“.
Transpordimärgistus:
„Õhurõhk“.
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Märgistus EÜ direktiivi 2002/96/EÜ
kohaselt (direktiiv elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete kohta).
Sümbol: „Ärge visake toodet
olmejäätmete hulka. Kasutage vanade
elektroonikaseadmete jaoks
spetsiaalseid kogumispunkte. ”
Froteelina
Toodet ei triigita
Froteelina
Ärge puhastage keemiliselt
Froteelina
Maksimaalne temperatuur 60 °C
Tavaline seade
Froteelina
Ärge valgendage
Froteelina
Võib trummelkuivatada
Normaalne temperatuur, max 80 °C
Kardiopulmonaalne elustamine (ka CPR,
Cardiopulmonary Resuscitation)
Jalatsiosa ohutu töökoormus
Hoiatus.
Ärge istuge jalatoel
Jalatoe ohutu töökoormus
Hoiatus.
Ärge lükake ega tõmmake
infusioonistatiivi
Hoiatus.
Ärge astuge kunagi liikumise ajal
tõstevarba kattele. See koht on tähistatud
hoiatuskleebisega.
Hoiatus.
Ärge pange sellele kohale esemeid
Hoiatus.
Ärge pange sellele kattele esemeid
Täiskasvanule ettenähtud sünnitusvoodi
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MEDITSIINISEADE
(vastab meditsiiniseadmete määruse
nõuetele)

AINULAADNE SEADME
IDENTIFIKAATOR
Ettevaatus või hoiatus.
Elektrijuhe tuleb alati kinnitada
plastkonksuga voodi valitud kohale, nagu
soovitatakse pildil.
Järgige kasutusjuhendit!
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Lühend
LED
VA
IT
PC
dB
hPa
Hz
EMC
HF
ME
CISPR

Tähendus
Valgusdioodid
Võimsuse sisendühik
Infotehnoloogia
Personaalarvuti
Helitugevuse ühik
Rõhuühik
SI-süsteemi sagedusühik
Elektromagnetiline ühilduvus
Kõrgsageduslik
Meditsiiniseade
Rahvusvaheline Raadiohäirete Erikomisjon

SWL

Töökoormuse piir

Helisignaal
Heli
Tähendus
Üks lühike helisignaal, kui vajutatakse
nuppu.
Klahvilukk aktiveeritud
Vahelduv helisignaal Trendelenburgi nupu
Jalgade alune osa ei ole „pargitud“
vajutamise korral.
ega „aktiivses“ asendis.
Vahelduv helisignaal asendi reguleerimise
Aku laetus on väiksem kui 1/3 selle
nupu vajutamise korral.
mahutavusest.
Vahelduv helisignaal asendi reguleerimise
nupu vajutamise korral.
Mootorivoolu kaitse on aktiveeritud.
Vahelduv helisignaal isegi ilma ühtegi
nuppu vajutamata.
Juhtseadme tõrge.
Pidev heli, kui samaaegselt vajutada ülesja alla varba nuppe.
Mootorivoolu kaitse lähtestamine.
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Andmesilt – sümbolite selgitus

1

4

2

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6

3

7

8

9

Tootja aadress
Toote tüüp, seerianumber
Tootmiskuupäev (päev.kuu.aasta)
Seadme ID (DI) / GTIN (globaalne kaubaartikli kood)
Tootetähis (PI)
2D-vöötkood (GS1 DataMatrix) DI+PI=UDI
Elektriandmed
1D-vöötkood GS1-128 (seerianumber)
Tingmärgid

Palun edastage kõik võimalikud päringud volitatud esindajale või otse tootjale
BORCAD Medical a.s.
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1 LAHTIPAKKIMISJUHEND
Saadetise kontrollimine pärast tarnimist
Kui pakendil on nähtavaid kahjustusi, ärge pakkige seda lahti ega võtke saadetist
vastu! Sellisel juhul esitage kaebus.
Isiklik kvalifikatsioon
Isikud, kellel on luba toote paigaldamiseks ja kasutamiseks, st isikud, keda on
koolitanud BORCAD Medical a.s.
Lahtipakkimiseks ja paigaldamiseks vajalikud töötajad
Vähemalt kaks isikut.
Eeldatav aeg
Lahtipakkimise eeldatav aeg on 30 minutit, paigaldamise eeldatav aeg on 30 minutit.
Vajalikud tööriistad ja materjalid
Komplekt, kuhu kuuluvad Alleni võtmed, Phillipsi kruvikeeraja / elektriline
kruvikeeraja, käärid/nuga, sinine Loctite 243, 2 x polüstüreenist rambid, võti 17.
Vajalik tööruum
Lahtipakkimisel tuleks arvesse võtta tabeli üldmõõtmeid. Andke kasutatud pakendi
materjal uuesti ringlusesse. Soovitame lahtipakkimise ja paigaldamise teha kaupade
vastuvõtu osakonnas. Lahtipakkimisel jälgige vähemalt 0,8 m kaubaaluse külgedel ja
vähemalt 2,6 m kaubaaluse ees (st minimaalne lahtipakkimise ruum on 2,8 × 5,2 m).
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Juhiste järjekord
Lõigake taskud voodi kasutusjuhendiga ettevaatlikult lahti ja võtke need välja.
Seejärel eemaldage kast.

Lõigake kilekott ettevaatlikult lahti; kõige parem, kui teeksite seda ümber kaubaaluse
alumise serva, ja eemaldage voodilt, sh kasti põhjalt polüeteen.
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Lõigake ettevaatlikult läbi toitekaablit hoidev kile; ühendage kaabel vooluvõrku.
Seejärel lõigake läbi voodiseadmeid sisaldava karbi ümber olev riba ja eemaldage
see (kui see on pakendis). Kastile hõlpsa ligipääsu tagamiseks soovitatakse panna
voodi seljaosa püstisesse asendisse (60°).

Võtke kogu varustus ükshaaval kastist välja.

2x
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Eemaldage teine konteiner kaubaaluselt, nii et ülemine osa oleks vaba.

Keerake meditsiiniline tool lahti (kui see on pakendis). Voodi soovitatakse panna
kõige kõrgemasse asendisse.
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Eemaldage voodipea (kui see on pakendis) hoidikult ja seejärel keerake see lahti.

4x

Lõigake ära ja tõmmake lint välja, vabastage jalutsiosa.

Eemaldage lukustuselemendilt plastkork.

Eemaldage voodilt ülejäänud pakkematerjal.
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Veenduge, et kõik rattad on suunaga ettepoole piki kaubaaluse pikemat osa ja
lukustage rattad, et liikuda otsejoones.
GO
(AKTIVEE
RI)
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Eemaldage ükshaaval 4 ohutuskruvi; võimaluse korral tõmmake need alla põrandale.
Kruvid on kiilude all, millele on asetatud tool.

4x
Pange kaks polüstüreenist rampi kaubaaluse servale.

2x
Lükake voodi ettevaatlikult kinnituskiiludelt alusele ja liigutage see rampide abil alla.
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Varuaku ühendamine
Seoses AVE2 tahtmatu sisselülitamise võimalusega pakendamise, transportimise ja
lahtipakkimise ajal on aku tavaliselt seadmest lahutatud. Järgmised pildid näitavad,
kuidas ühendada akut.
Eemaldage šassii kate.

Keerake välja kolm kruvi ja eemaldage kate.

Sisestage pistik varuakusse.

17
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

Pange kaitsekate tagasi oma kohale ja keerake Alleni võtmed tagasi. Pange šassii
kate tagasi oma kohale.

Jalatoe paigaldamine
Sisestage jalatugi liigendisse. Hoidke juhtseadet ja sisestage teise käega
lukustustihvt.

Vabastage jalatoe juhtseade ja kinnitage tihvt kaitsekorgiga. Kruvige kork kinni sinise
Loctite’iga kahe Alleni mutrivõtmega.
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2 Põhiosade ülevaade
20
1

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

seljaosa
istmeosa
jalutsiosa
juhtratas 1 x
piduriga ratas 3 x
šassiide plastkatted
jalatoed koos jalarihmadega
peatugi
seljakäepide transportimiseks
DIN-piire istmeosa ääres (tarvikud)
alus kiikuval hoidikul (tarvikud)
külgmine juhtpaneel
toiteallika märgutuli
infusioonistatiivi hoidik
käepidemed
külgpiirded koos elektrilise juhtpaneeliga
keskne pidur
manuaalsed elustamisfunktsioonid
jalatoe alus
eemaldatav voodipea (tarvikud)
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2.1 Põhiversioonide ülevaade
PPB-AX

põhitüüp

2.2 Standardsete värviversioonide ülevaade
Asendatud tähega „X“.
A – lilla
B – sinine
F – roheline

M – kollane
P – oranž

2.3 Ohutus
Standardid ja spetsifikatsioonid
Viidatud standardid on loetletud vastavusdeklaratsioonis.
Tootja on rakendanud sertifitseeritud kvaliteedijuhtimise süsteemi, mis vastab
järgmistele standarditele:
•
•
•

ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485

Teave tulekustutuse kohta
Hoiatus.
Märkus.
Külmakahjustuse oht CO2 kokkupuutel inimese nahaga!
Ärge kasutage halotron-kustutit suletud, ilma ventilatsioonita ruumides – oht
tervisele!
Meditsiinitoode on liigitatud pingestatud elektripaigaldiseks, seega saab tulekahju
kustutada järgmist tüüpi kustutite abil.
Kasutamine
Pulberkustuti
CO2-kustuti
Halotron-kustuti

Ärge kasutage
Vahtkustuti
Vesikustuti
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3 Otstarve
Hoiatus:
Ettevaatust!
Olulised funktsioonid on lamamine, istumine ja naise toetamine sünnituse ajal. Peale
selle on olemas kardiopulmonaalse elustamise asend
Sünnitusvoodid on ette nähtud emadele kasutamiseks enne sünnitust, sünnituse ajal ja
pärast sünnitust. Piisavate tarvikutega varustatud voodi pakub sünnitavatele emadele
võimalust saavutada sünnituseks optimaalne asend. Voodi paigutamine ja käsitsemine ei ole
tervishoiuteenuste osutamisel takistuseks. Jalutsiosa käsitsemine, eriti selle kokkupööramine
(kiire viis selle hoidmiseks istme/seljaosa all) sünnituse teise etapi lõpus, loob piisavalt ruumi
sünnitusabi ja vaginaalsete operatsioonide tegemiseks. See on kasulik ka meditsiinitudengite
ja ämmaemandate praktiliseks koolituseks. See võimaldab ka paigutamist küljele, kuni loode
on eemaldatud (hüpotensiooni ennetamine), samuti muude meditsiiniseadmete (ME
süsteemi) kasutamist veenivere tagasivoolu, vererõhu, rutiinse EKG monitooringu,
pulssoksümeetri, NIBP ja kapnomeetria pidevaks kontrolliks. Protseduuride ajal on võimalik
kasutada heakskiidetud kirurgilisi seadmeid (HF) sisselõigete tegemiseks või hüübimise
tagamiseks. Kui on vaja läbi viia kardiopulmonaalne elustamine, saab seda teha selles
sünnitusvoodis, sh saab kasutada defibrillaatorit. Sünnitusvoodi on varustatud ka
Trendelenburgi asendiga. Pärast sünnitust ja sünnitanud ema transportimist on oluline pesta
ja desinfitseerida uuesti kõik kergesti eemaldatavad osad ja hele polsterdus ning plastosad ja
katted.

3.1 Koostoime
Sünnitusvoodi kasutamise korral meditsiinisüsteemi osana võivad teatud elemendid
(meditsiiniseadmed) koos toimida. Enne seda rakendust tuleb järgida AVE2
kasutusjuhendis esitatud soovitusi.

3.2 Üldjuhised
Sünnitusvoodit võib kasutada ainult juhul, kui on täidetud raviasutustes elektrienergia
jaotuse kehtivate standardite tingimused. Meditsiinivahendite kasutamise seaduse
kohaselt võivad toodet käitada ainult piisava kvalifikatsiooniga isikud.

3.3 Kasutuskeskkond 5
Ambulatoorne ravi, mida osutatakse haiglas või muus raviasutuses, arstliku
järelevalve all ja meditsiiniseadmetega, on ette nähtud haiguse, vigastuse või
puudega isikute vajaduseks ravi, diagnoosimise või jälgimise eesmärgil.
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4 Otstarbekohane kasutamine
Sünnitusvoodi on ette nähtud kasutamiseks emadele vaginaalseks sünnituseks.
Sünnitusvoodi on ette nähtud erinevate sünnitusasendite võimaldamiseks kõikides sünnituse etappides, sh sünnitusjärgsel ajal.

4.1 Sihtkasutajad
• Rasedad naised ambulatoorsel ja statsionaarsel raseduskontrollil ja/või
kõikidel sünnituse etappidel, ja nende kaaslased.
• Hooldajad ja haigla töötajad (ämmaemandad, sünnitusõed, arstid ja tehnilised
töötajad, transporditöötajad, puhastustöötajad, internid ja sünnituse eriala
üliõpilased)
• Hooldustöötajad

4.2 Vastunäidustused
Vastunäidustus on sünnitusvoodi kasutamine vabatahtlike (planeeritud) keisrilõigete
korral. Sünnitusvoodit ei saa kasutada vastsündinu järelevalveta jätmiseks.
Sünnitusvoodit ei või kasutada vastsündinu voodina.
Sünnitusvoodi ei ole ette nähtud kasutamiseks tavalise haiglavoodina.

4.3 Kasutaja
• Meditsiinitöötaja
• Patsient (meditsiinitöötaja hindab patsiendi individuaalse seisundi järgi, kas
patsient saab kasutada seadme spetsiaalseid funktsioone)
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5 Üldine ohutus
Hoiatus.
Ettevaatust!
Sünnitusvoodi ei ole eelkõige ette nähtud vastsündinutele. Selleks on ette nähtud
spetsiaalne võrevoodi, mis tarnitakse eraldi meditsiiniseadmena. Eeldatakse, et lapse asend
imetamise ajal on ema pideva kontrolli all ja seega on vastsündinu kontrollimatu liikumine
voodil ebatõenäoline. Pärast imetamist pannakse vastsündinu selleks ettenähtud
võrevoodisse. Hooldajaid teavitatakse kasutusjuhendis võimalikest ohtudest.
Ärge kasutage voodit süttivate gaasidega/aurudega ruumides. Kehavigastuse ja seadmete
kahjustamise oht.
Kasutage ainult ventilatsiooni või ninatüüpi hapnikuvarustusvahendeid. Ärge kasutage
voodit hapnikutelkides (kehavigastuse või seadmete kahjustamise oht).
Kõigist seadmega seotud tõsistest vahejuhtumitest tuleb teatada tootjale ja kasutaja ja/või
patsiendi asukohaks oleva liikmesriigi pädevale asutusele.
Kaitsmeid ja toiteallikaid võib vahetada ainult asjakohaseid tööriistu kasutav volitatud ning
koolitatud isik.
Seda meditsiiniseadet ei tohi kasutada hapnikuga rikastatud keskkonnas.
Seda meditsiiniseadet ei tohi kasutada koos tuleohtlikke ainetega.
See meditsiiniseade ei ole portatiivne elektriline meditsiiniseade.
Tagage, et voodi asendi reguleerimisel ei ületataks töötsüklit (2 minutit SEES / 18 minutit
VÄLJAS).
Patsient võib teatud juhtseadiseid kasutada üksnes juhul, kui meditsiinitöötaja hinnangul on
patsiendi füüsiline ja vaimne seisund selleks sobiv ning kui meditsiinitöötaja õpetab
eelnevalt patsienti neid kasutama kooskõlas siinse kasutusjuhendiga!
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Kui patsient on järelevalveta, jätke voodi madalasse asendisse. See võib
vähendada patsiendi kukkumise võimalust ja sellest tulenevate vigastuste
raskusastet.
Kinnitage ja seadistage tarvikud kindlasti korralikult (käepidemete pingutamine jne).
Ärge demonteerige ega teostage mootori, juhtseadme jne nõuetele mittevastavaid
remonditöid.
Sünnitusvoodit AVE2 ei tohi kasutada raviasutustes, kus on tulekahju- või plahvatusoht,
mida põhjustab õhk, või õhk koos lämmastikoksiidi ja anesteetikumide või
puhastusvahenditega.
Õigus teha ehituslikke muudatusi!
Voodi peab olema ekvipotentsiaalselt ühendatud muude meditsiiniseadmetega, et
vältida kombinatsioonis süttivate ainete ja anesteetikumidega tekkida võivat tulekahju
väiksemate kirurgiliste protseduuride ajal, mille käigus kasutatakse kõrgsagedusega
(HF) instrumente.
Kasutage ainult originaaltarvikuid. Kõik originaaltarvikud on märgistatud originaalsildiga,
mis sisaldab tootja nime ja kaubamärki, tootetähist ja koodi, sh lisateavet (seerianumbrit
või partii ID-d ja valmistamiskuupäeva).
Sünnitusvoodi modifikatsioonid on keelatud.
Sünnitusvoodi on ette nähtud kasutamiseks ainult meditsiinitöötajatele ja
sünnitavatele naistele (lukustatud külgpiirded ja peatsilaud käepidemete või
funktsiooninuppudena külgpiirete siseküljel naise mugavuse suurendamiseks).
Voodi hooldustöid ei saa teha, kui meditsiiniseade on kasutuses!

5.1 Elektromagnetiline ühilduvus
Voodi on mõeldud kasutamiseks haigla keskkonnas, va aktiivsete
kõrgsageduslike (HF) kirurgiliste tarvikute ja meditsiinisüsteemi
raadiosageduste (RF) eest varjestatud magnetresonantsuuringute ruumi
läheduses, kus elektromagnetiliste (EM) häirete intensiivsus on suur.
Voodil pole defineeritud olulisi toimivusnäitajaid.
HOIATUS!

Soovitatav on vältida selle seadme kasutamist teiste seadmete kõrval või
nendega koos, sest sel juhul võivad tekkida talitlushäired. Kui selline
kasutamine on vältimatu, tuleb seda seadet ja kooskasutatavaid seadmeid
jälgida, et need töötaksid õigesti.
Kasutatud juhtmete loend.
1.

Toitejuhe, max pikkus 6 m

HOIATUS!

Muude kui voodi tootja poolt nimetatud või tarnitud tarvikute, konverterite või
juhtmete kasutamine võib põhjustada suuremat elektromagnetkiirgust või
vähendada voodi elektromagnetilist häirekindlust, mille tagajärjeks võivad olla
funktsioneerimishäired.
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HOIATUS!

Mobiilsed raadiosageduslikud sideseadmed, sh sellised lõppkasutuse
seadmed nagu antennikaablid ja välised antennid, peavad jääma voodi AVE2
kõigist osadest (sh tootja nimetatud juhtmetest) vähemalt 30 cm (12 tolli)
kaugusele. Muidu võib voodi toimimine halveneda.
HOIATUS!

Ärge koormake voodit üle (SWL),, võtke arvesse töötsüklit (INT.). Hooldage, et
säilitada elektromagnetiliste häiretega seotud põhiohutus eeldatava tööea
jooksul.
Tootja juhised – elektromagnetkiirgus
Nõuetele vastavus

Kiirguskatse
Raadiosageduslik emissioon
CISPR 11
Raadiosageduslik emissioon
CISPR 11
Vooluharmoonikute emissioon
IEC 61000-3-2

1. rühm
B-klass
A-klass

Pingekõikumised/väreluskiirgus
IEC 61000-3-3

Vastavuses

Tootja juhised – elektromagnetiline tundlikkus
Häirekindluskatsetused
Elektrostaatiline lahendus (ESD)
IEC 61000-4-2
Raadiosageduslik kiirgus
IEC 61000-4-3

Vastavustase
±8 kV kontaktlahenduse korral
±15 kV kontaktlahenduse korral
3 V/m
80 MHz kuni 2,7 GHz
80% AM sagedusel 1 kHz

Raadiosideseadmete lähiväljad
IEC 61000-4-3
Kiired elektrilised siirded / impulsid
IEC 61000-4-4
Ülepinge
IEC 61000-4-5
Juhtivuslik raadiosagedus
IEC 61000-4-6

Vahelduvvoolusageduslik (50/60 Hz)
magnetväli
IEC 61000-4-8

Vt tabelit 1
±2 kV elektriliinide puhul
Kordussagedus 100 kHz
±1 kV liinist liini
±2 kV liinist maandusesse
3 V (0,15–80 MHz)
6 V ISM-ribades vahemikus 0,15 MHz
kuni 80 MHz
80% AM sagedusel 1 kHz
30 A/m
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Toiteliinide pingelohud ja lühiajalised
katkestused
IEC 61000-4-11

0% UT; 0,5 tsüklit
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°,
315° juures
0% UT; 1 tsükkel, ja 70% UT;
25/30 tsüklit
Ühel faasil: 0°
0% UT; 250/300 tsüklit

Tabel 1– HÄIREKINDLUS raadiosideseadmete suhtes
Katsesagedus Ribalaius
(MHz)
(MHz)

Teenus

Modulatsioon

Häirekindluskatse
tase
V/m

385

380–390

TETRA 400

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

Impulssmodulatsioon,
18 Hz
FM-i ±5 kHz hälve,
1 kHz siinus

710
745
780

704–787

LTE riba 13,
17

Impulssmodulatsioon,
217 Hz

9

Impulssmodulatsioon,
18 Hz

28

Impulssmodulatsioon,
217 Hz

28

Impulssmodulatsioon,
217 Hz

28

Impulssmodulatsioon,
217 Hz

9

810
870
930

1720
1845
1970

2450

5240
5500
5785

800–960

1700–
1990

2400–
2570

5100–
5800

GSM
800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE riba 5
GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT; LTE
ribad 1, 3, 4,
25; UMTS
Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE riba 7
WLAN
802.11 a/n
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MÄRKUS.

Ühtegi kõrvalekallet standardi IEC 60601-1-2 ed. 4 nõuetele ei kohaldu.

MÄRKUS
meetmeid

EMC-ga seotud põhilise ohutuse tagamiseks pole teisi teadaolevaid
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5.2 Mehhaaniline ohutus
Hoiatus.
Ettevaatust!
Selle lähedal (minimaalselt 20 cm) ei tohi olla esemeid, mis võivad voodiga kokku
põrgata (mööbel, statiivid jne). Eriti ettevaatlik tuleb olla voodi liikuvate osade
kasutamisel. Voodi kahjustus või patsiendi vigastus võib tekkida voodiosade
kokkupõrke tagajärjel muude objektidega!
Enne kui sünnitav ema läheb voodisse, tuleb rakendada rattapidurid. Voodisse
pääseb üksnes istmeosa poolt.

Voodi ei ole ette nähtud emadele, kes kaaluvad üle 240 kg (527 lb).
•
•
•
•
•

Selle lähedal ei tohi olla esemeid, mis võivad voodiga kokku põrgata (mööbel,
statiivid jne).
Ärge sisenege kunagi ruumi, mis jääb mootoriga töötavate voodiosade alla
(seljatugi, iste ja jalatoed).
Enne sünnitusvoodi mis tahes lähtestamiste tegemist, kontrollige, et kedagi ei ole
liikuvate osade läheduses.
Enne lähtestamist kontrollige, ega toitekaablid ei ole murtud ja/või sassis.
Pärast voodi seadmist kohale, tuleb rakendada kõik pidurid, et hoida ära voodi
tahtmatu liikumine, nt ajal, mil patsient on voodil. Voodi seadmise ajal peavad
kõik neli ratast olema vastu põrandat ja pidurid rakendatud.
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6 Toote seadmine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki tarnitud esemeid.
Paigaldage seadmed ja tarvikud.
Paigaldage esipaneel (eemaldatavate esipaneelidega voodite korral).
Paigaldage voodi alati tasasele põrandale.
Voodi paigaldamise ajal vältige kokkupõrget toiteallika kaabliga või kaabli liigset
pingestamist.
Kontrollige õiget ühendamist.
Vältige põrandal lebavaid lahtisi pikendusjuhtmeid / pistikupesalatte.
Kontrollige, kas kõik mehaanilised ja elektrilised kaitseelemendid on paigas.
Voodil ei ole kesklülitit. Toitevõrgust lahutamisel eraldage toitekaabel
vooluvõrgust.
Toitekaabel peab alati olema juurdepääsetav.
Toitekaablit ei tohi ühendada pikendusjuhtme kaudu ja see ei tohi olla ühendatud
tavaliste mitmesüsteemsete sisenditega (kolmikjaotur jne).
Ükski muude seadmete sisendkaabel ei tohi kulgeda üle voodi pinna ega
patsiendi. Voodi liigutamise ajal vältige ükskõik milliste objektide
muljumist/painutamist.
Pöörake tähelepanu kasutusjuhendis loetletud heakskiidetud tarvikute
nõuetekohasele kinnitamisele.
Sünnitusvoodi paigaldab koolitatud isik. Seda võib tavalisel viisil käitada ainult
koolitatud personal. Koolitatud personalile peab olema õpetatud ka
infusioonistatiivi sobiva kõrguse seadmist.
Koolitust pakub BORCAD Medical a.s. (tootja) esindaja või selle volitatud
edasimüüja.

Soovitame seada voodi tervitusasendisse:
• sirge „horisontaalne“ asend voodi madalaimal võimalikul kõrgusel.
• Jalutsiosa ja jalatoed on pikendatud ja seatud kõrgeimasse asendisse, kus
see toimib lamamisapinnana.
• Voodi on kaetud hädaolukorra linadega / ühekordselt kasutatavate katetega.
• Külgkäepidemed on aktiivses asendis; ohutusfunktsioon.
• Käepidemed peidetakse ära, et need ei jääks ette, kui naine tuleb voodisse.
• Kui ruum muudetakse hämaraks, et luua meeldivam õhkkond, lülitatakse sisse
voodi taustvalgustus.
• Rattad on pidurdatud keskse piduriga.
• Töötajad juhendavad alati lühidalt ema, kuidas voodit kasutada (juhtida
põhifunktsioone, voodi reguleerimist) ja näitavad hoiatussilte.
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6.1 Transport, pidurdamine
Sünnitusvoodi võimaldab ka patsiendi transportimist. Selle kohta kehtivad siiski
järgmised tingimused.

Hoiatus.
Ettevaatust!
Sünnitusvoodi võimaldab patsiendi transportimist, lükates voodit edasi seljaosa
käepideme abil. Enne patsiendi transportimist lahutage ja hoiustage korralikult
toitekaablid ja ekvipotentsiaal ning muud ühendused, et vältida nende rebenemist.
Kasutage seljaosa käepidet üksnes voodi transportimiseks. Ärge transportige
patsienti, kui voodi on seatud tooli asendisse. Nii võite tekitada vigastusi inimestele
või kahjustada seadet. Enne patsiendi transportimist tuleb vabastada keskne pidur.
Patsiendi transportimise ajal tuleb kasutada lukustuspedaali, et hoida eesmine
juhtratas otsesuunas. Vastasel korral peab patsienti transportima kaks isikut.
Voodi transportimisel haigla ruumides veenduge, et nii patsient kui ka kõik seadmed,
näiteks kaablid (sh toitekaabel), voolikud, torud jne, on ohutult paigutatud voodi
ümbruses olevale alale. Vastasel korral võite tekitada vigastusi inimestele või
kahjustada seadet.
Transportimise ajal kontrollige infusioonistatiivi stabiilsust – see võib põrkuda vastu
uksi või laelampe. Enne patsiendi transportimist seadke statiivid kõige madalamasse
asendisse. Vastasel korral võite tekitada vigastusi inimestele või kahjustada seadet.
Pärast transportimist ühendage uuesti toitekaabel ja kindlustage voodi keskse
piduriga. Vastasel korral võite tekitada vigastusi inimestele või kahjustada seadet.
Ärge laske voodil kokku puutuda pikaajaliste väliskeskkonna äärmuslike mõjudega
(lumi, härmatis, vihm jne). See võib kahjustada seadet.
Transportige voodit selle kõige madalamas asendis ja veenduge, et ei transpordi
seda üle alade, mille külgkalle ületab 5°. Transportimise katkestamise korral (voodi
liikumise peatamine) kindlustage voodi alati keskse piduriga. Vastasel korral võite
tekitada vigastusi inimestele või kahjustada seadet.
Maksimaalne läveületuse kõrgus on 20 mm.
Transportimise ajal pöörake tähelepanu jalatugedele, külgpiiretele, jalutsiosale ja
käepidemetele, et hoida ära põrkumist uste ja muude objektidega. Vastasel korral
võite tekitada vigastusi inimestele või kahjustada seadet.
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Sünnitusvoodi transportimise ajal (koos patsiendiga või ilma) tuleb järgida järgmisi
juhiseid.
1) Liigutage voodi lamamispind horisontaalsesse asendisse, käepidemed on
aktiivses (ülemises) asendis.
2) Liigutage jalatoed horisontaalsesse asendisse, moodustades koos madratsiga
kompaktse lamamispinna ja vältides jala tugiprojektsiooni väljaspool voodi
piire.
3) Lahutage toitekaabel, ekvipotentsiaal ja muud ühendused, vältides nende
väljatõmbamist.
4) Kasutage seljaosa käepidet üksnes voodi transportimiseks.
5) Kui voodit transpordib üks kasutaja, aktiveeriga juhtratas, vastasel korral peab
transportimise teostama kaks kasutajat.
6) Transportimise katkestamise korral tuleb alati rakendada keskne pidur.
7) Pärast transportimist ühendage uuesti toitekaabel ja kindlustage voodi keskse
piduriga.

Hoiatus.
Ettevaatust!
Põiki asuvate takistuste ületamise korral langetage
madalamasse asendisse.
Ärge transportide voodit kohtades, mille külgkalle ületab 5°.
Kui ületate läve, ei tohi selle kõrgus ületada 20 mm.
Voodi transportimise ajal järgige järgmisi ohutusnõuandeid.
•
•
•

lamamispind

kõige

Vältige kaablite ületamist.
Transportimise ajal peab toitekaabel olema konksuga kinnitatud.
Veenduge, et rattad on enne transportimist lukustamata (vt rataste reguleerimist
ja voodi transportimist käsitlevat osa).

Liigutage voodit ainult sobiva pinnaga põrandatel.
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6.2.Transport
Hoiatus:
ohtlik elektripinge
Enne transportimist lahutage toitekaablid, ekvipotentsiaal ja muud ühendusjuhtmed, vältides
nende väljatõmbamist.
Toitekaabel peab olema plastkonksu abil kinnitatud valitud kohas voodi külge! Ärge kunagi
kerige kaablit voodi / selle osade ümber, nt käepidemed, esiosa, käetoed ja muud esemed!

Toitekaabli nähtava kahjustuse korral ärge kasutage sünnitusvoodit ega kaablit! Helistage
alati tehnilise hoolduse operaatorile!
Voodi transportimiseks võib kasutada ainult tagumisi käepidemeid.
Ärge transportige patsienti, kui voodi on tooli asendis. Patisendi vigastamise ja seadmete
kahjustamise oht!
Kui transpordite voodit hoone sees, veenduge, et patsient ja kõik esemed, nt kaablid (sh
toitekaabel), voolik, toru jne asuvad voodi piires. Patsiendi vigastamise ja seadmete
kahjustamise oht!
Transportimise ajal tuleb jälgida infusioonistatiivi stabiilsust. Vältige põrkumist
uste/laelampidega. Enne patsiendi transportimist seadke infusioonistatiiv alati kõige
madalamasse asendisse, vältides seega patsiendi vigastamist ja seadme kahjustamist.
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Sobiv põrand:
•
•
•

põrandaplaadid
tugev linoleum
valatud põrand

Ebasobiv põrand:
•
•
•
•
•
•
•

liiga pehme, tihendamata või vigane põrandakate
pehmest puidust põrandad
pehmest ja poorsest kunstkivist põrandad
voodriga vaibad
pehme linoleum
Voodi transportimise korral kaugemalt, kontrollige, kas ratta juhtimine on aktiivne
(peamine juhthoob).
Enne voodi transportimist vabastage pidur.

Sünnitusvoodi on varustatud nelja rattaga (standardis 150 mm) ja seda võib liigutada
igas suunas. Rataste funktsioone juhitakse kahe kahesuunalise pedaaliga piduritega.
Rattapedaali seadmine:
STOP (SEIS)
NEUTRAL
(NEUTRAALNE)
GO (AKTIVEERI)

Kolm ratast on lukustatud
Kõik rattad on vabad, pöörlevad ümber oma telje
Vasak esiratas on otsesuunas lukustatud, muud rattad
on lukustamata, pöörlevad ümber oma telje.

Lukustuse juhtpedaalide sümbolite tähendus.

GO (AKTIVEERI)

NEUTRAL (NEUTRAALNE)

STOP (SEIS)
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7 Voodi kasutamine
Hoiatus.
Ettevaatust!
Sünnitusvoodi ei ole ette nähtud püsivaks tööks – mootoreid saab laadida ainult kuni sildil
määratletud väärtusteni, st 2 minutit töötamist, millele järgneb 18 minutit ooterežiimi.
Seadme üleliigne töökoormus võib põhjustada automaatse peatumise. Sellisel juhul on
vajalik volitatud hooldustöötaja tegevus.
Voodi sisaldab püsivara, mida saab värskendada ainult volitatud hooldustehnik.
Püsivara on kaitstud loata juurdepääsu eest mehaanilise korpusega (juurdepääsu
saamiseks on vaja tööriista), pitseriga (protsessoriga komponentidel on pitser), püsivara
ühildub ainult autoriseeritud tarkvaratööriistaga ning uue püsivara korral kontrollitakse selle
ühilduvust voodiga.
Voodi sisaldab püsivara, mida saab värskendada ainult volitatud hooldustehnik.
Püsivara on kaitstud loata juurdepääsu eest mehaanilise korpusega (juurdepääsu
saamiseks on vaja tööriista), pitseriga (protsessoriga komponentidel on pitser), püsivara
ühildub ainult autoriseeritud tarkvaratööriistaga ning uue püsivara korral kontrollitakse selle
ühilduvust voodiga.
•
•
•
•
•

Toote komponente ei ole töödeldud tulekindlaks. Seega vältige kasutamist lahtise tule
lähedal. Kui seda reeglit ei järgita, võib seade süttida.
Toote kasutamise ajal pöörake tähelepanu toitekaabli, eriti selle isolatsiooni kaitsmisele
mehaanilise kahjustuse eest.
Kaitsme vahetamise korral pöörake tähelepanu õige kaitsme tüübi valikule. Kaitsmeid ei
pea vahetama volitatud BORCAD Medical a.s. hooldustöötaja, seda võib teha pädev
elektrik.
Pöörake tähelepanu voolikute, kanüülide ja muude lahtiste osade vabale liikumisele (kui
kasutatakse infusioone), et neid ei muljutaks toote liikuvate osade vahele (piirded või
toed võivad olla ohukohad).
Toote paigutamise käigus võib see kokku põrgata objektidega. Kahjustuste ja vigastuste
vältimiseks on soovitatav hoida ohutut kaugust muudest objektidest.

7.1 Külgpiirded
Toolis istuv naine võib käepidemetega suurendada oma istumise stabiilsust või
vajutada sisemisi funktsiooninuppe oma istumismugavuse suurendamiseks.
Külgpiirded on ette nähtud ka meditsiinitöötajatele. Lähema juurdepääsu jaoks
naisele sünnituse ajal saab külgpiirded väljastpoolt kõrvale paigutada.
7.1.1 Juhtpaneeli kirjeldus sünnitavale naisele

Seljaosa
langetamine/tõstmine
Kõrguse
reguleerimine
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7.1.2 Käepideme reguleerimine passiivsesse asendisse
Langetamise alustamiseks suruge päästik ühe käega märgistatud suunas, seejärel
langetage piire kõige madalamasse võimalikku asendisse. Seismisasend on
sünnitava ema jaoks sobiv hõlpsalt voodisse minemiseks, samuti parema ligipääsu
saamiseks patsiendile sünnituse ajal.

7.1.3 Käepideme reguleerimine aktiivsesse asendisse
Aktiivses asendis tuleb käepidet tõmmata ainult kõige kõrgemasse asendisse. Piire
lukustub automaatselt aktiivsesse asendisse.

Hoiatus.
Ettevaatust!
Enne kasutamist kontrollige alati külgpiirete funktsioone.
Regulaarse hoolduse korral tuleb kontrollida ja reguleerida külgpiirdeid.
Külgpiirded ei ole ette nähtud patsiendi turvasüsteemiks.
Külgpiirded peavad alati olema täiesti püstises asendis ja lukus, kui patsient on
järelevalveta.
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7.2 Külgmine juhtpaneel
Hoiatus.
Ettevaatust!
Külgmine juhtpaneel asub AVE2 sünnitusvoodi mõlemal küljel. Paneeli võivad
kasutada üksnes koolitatud töötajad.

Õekutsung

Nupu vajutamine
käivitab voodi
seadmise
Trendelenburgi
asendisse.

Voodi liikumise
peatamine.
Voodi juhtseadme lukustamine.
Juhtseadme luku aktiveerimiseks
vajutage nuppu (kui diood põleb,
on see aktiveeritud).
Inaktiveerimiseks hoidke nuppu
vähemalt 3 sekundit (see
inaktiveeritakse, kui diood ei põle).

Šassii tule sisse/väljalülitamine
(valikud)
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Istmeosa
langetamine/tõstmine

Elektrivõrguühenduse
näit

Voodi kõrguse
reguleerimine

Seljaosa
langetamine/tõstmine

Elustamisprotseduuri
(CPR) hoob

Aku oleku märgutuli
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7.3 CPR-i käsitsi seadmine
Hoiatus.
Ettevaatust!
CPR-i juhtseade on tähistatud punaste teabesiltidega seljaosa mõlemal küljel. Sildid
on märgistatud CPR-tekstiga.
Liikumise ajal peab seljatugi olema koormatud (nt patsiendi kehakaaluga).

Funktsiooni aktiveerimiseks kasutage üht kätt punase hoova lükkamiseks määratud
suunda. Kasutage oma teist kätt seljaosa allatõmbamiseks seljaosal oleva
käepidemega. Liikumise ajal hoidke hooba.

Seljaosa lähtestamiseks selle algsesse asendisse kasutage mootoriga asendi
muutmist (aktiveerub käsijuhtseadme, külgmise juhtpaneeli või külgmise
piirdepaneeliga).
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7.4 Trendelenburgi elektriline seadmine
Hoiatus.
Ettevaatust!
Juhtseade on tähistatud oranžiga seljaosa mõlemal küljel.
Kui voodi lõpetab asendi muutmise ajal liikumise ja juhtseadme karp tekitab
helisignaali, ei ole jalutsiosa õigesti kinnitatud.
Liikumise ajal peab seljatugi olema koormatud (nt patsiendi kehakaaluga).

Seljaosa asendi muutmiseks vajutage eespool nimetatud nuppu ja hoidke seda, kuni
asendi muutmine lõpeb.

Seljaosa lähtestamiseks selle algsesse asendisse kasutage mootoriga asendi
muutmist (aktiveerub käsijuhtseadme, külgmise juhtpaneeli või külgmise
piirdepaneeliga).
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7.5 Jalutsiosa seadmine
Hoiatus.
Ettevaatust!
Jalutsiosa kandevõime on maksimaalselt 150 kg (330 lb).
Jalutsiosa ja jalatoe kandevõime kokku on maksimaalselt 170 kg (374 lb).
Ärge koormake jalatuge üle, sest see muudab asendi ebakindlaks. Lõppasendites
tuleb osa alati kindlustada (seismine, aktiivne)!
Jalutsiosa asendi muutmine (sisse/välja libistamine, tõstmine/langetamine,
kallutamine) toimub alati ilma koormuseta.

Kokku/lahtipööramine
Tõstmine/
langetamine

Kallutamine
üles/alla
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7.5.1 Kokku-/lahtipööramine
Langetatud asendis võib jalutsiosa kokku pöörata ja lukustada kahes asendis:
a) kokkupööratud (osa on peidetud istmeosa alla)

b) lahtipööratud
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Nende asendite reguleerimine toimub juhtseadme vajutamisega märgistatud noole
suunas ja jalaosa keeramisega kasutaja poole või temast eemale. Kui asend on
saavutada lukustub jalaosa automaatselt mõlemas asendis.

Hoiatus.
Ettevaatust!
Enne kokkupööramist veenduge alati, et jalaosa on kõige madalamas asendis ja et
seljaosa ei ole Trendelenburgi asendis!
Kui jalutsiosa polster eemaldatakse voodilt, tuleb see asetada selle laiale
horisontaalsele pinnale tasasel pinnal, nt maha või lauale. Kui jalutsiosa on asetatud
külili, võib polster osa suure raskuse tõttu kahjustuda.
Jalutsiosa lahtipööramise ajal ei tohi teised isikud sekkuda.
7.5.2 Tõstmine/ langetamine
Täielikult lahtitõmmatud jalutsiosa pinda saab tõsta kuni istme kõrguseni. Ükski
jalatsiosa nimetatud asend ei piira sünnitusvoodi motoorset seadmist. Enne
jalatsiosa koormamist tuleb kontrollida selle õiget lukustumist, liigutades seda kergelt
külgedele.
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Tõstmine
Tõmmake parema käega juhthooba. Samal ajal haarake jalutsiosa esiküljest ja
tõmmake üles soovitud asendisse. Juhthoova vabastamine lukustab valitud asendi.

Langetamine
Tõmmake parema käega juhthooba ja samal ajal haarake jalutsiosa esiküljest ning
suruga allapoole soovitud asendisse. Juhthoova vabastamine lukustab valitud
asendi.
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7.5.3 Kallutamine üles/alla
Tõmmake parema käega juhthooba.

Seejärel vajutage jalutsiosa allapoole. Jalutsiosa saab lukustada ükskõik millisesse
asendisse, vabastades juhthoova.

Katkestamata allapoole vajutamise
horisontaalsesse asendisse.

tagajärjel

liigub

jalutsiosa

madalasse

43
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

7.6 Jalatugede reguleerimine
Hoiatus.
Ettevaatust!
Jalatoe kandevõime on maksimaalselt 70 kg (154 lb).
Jalutsiosa ja jalatoe kandevõime kokku on maksimaalselt 170 kg (374 lb).
Enne transportimist pöörake jalatugede plaadid kokku! See tähendab, et seadke need kõige
madalamale kõrgusele ja pöörake need nii, et nende servad ei kataks jalatugede servi.
Jalutsiosa või istmeosa ja jalatugede käsitsemine võib põhjustada kokkupõrke, eelkõige siis, kui
jalatoed asuvad jalutsiosa lähedal või selle kohal.
Istmeosa motoorne liigutamine nõuab korralikku jalatugede asendi visuaalselt kontrollimist. Seetõttu
olge teatud asendite reguleerimise korral ettevaatlik.

Mitte-eemaldatavaid jalatugesid võib kasutada jalgade toetuseks (jalgade
lamamisasend), günekoloogilises asendis ja horisontaalses asendis, et suurendada
maksimaalselt voodi pinda.
Üldine ülevaade
Jalatoe alus

Jalatoe aluse kokku/lahtipööramine

Jalatoe keeramine
küljele

Jalatoe kallutamine

Jalatoe aluse
kõrguse
reguleerimine
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7.6.1 Günekoloogiline asend
Asendi seadmiseks tõmmake juhthooba „Jalatoe keeramine küljele“, nagu on
näidatud alloleval pildil

ja sama käega tõmmake jalatugi soovitud asendisse.
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Seejärel tõmmake juhthooba „Jalatoe kallutamine“, nagu on näidatud alloleval pildil

ja sama käega tõmmake jalatugi soovitud asendisse.

Seejärel reguleerige jalatoe alust. Ühe käega tõmmake juhthooba „Jalatoe aluse
kokku-/lahtipööramine“, nagu on näidatud alloleval pildil. Seejärel tõmmake sama
käega alus soovitud asendisse. Juhthoova vabastamine lukustab aluse kohale. Aluse
lähtestamiseks selle algsesse asendisse korrake toimingut vastupidises järjekorras.
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7.6.2 Jalatoe asend
Jalatugesid saab reguleerida jalatoe asendisse. Asendi seadmiseks tõmmake
juhthooba „Jalatoe keeramine küljele“, nagu on näidatud alloleval pildil

ja sama käega tõmmake jalatugi soovitud asendisse.
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Seejärel tõmmake juhthooba „Jalatoe kallutamine“, nagu on näidatud alloleval pildil

ja sama käega tõmmake jalatugi soovitud asendisse.
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7.6.3 Maksimaalse voodipinna asend
Jalatoed võib paigutada horisontaalselt piki jalutsiosa külgi. Tänu sellele funktsioonile
saab luua koos istme- ja seljaosaga ühe lamamispinna. Asendi seadmiseks
tõmmake juhthooba „Jalatoe keeramine küljele“, nagu on näidatud alloleval pildil ja
sama käega liigutage jalatugi sirgesse asendisse, samamoodi nagu jalutsiosa.

Seejärel tõmmake juhthooba „Jalatoe kallutamine“, nagu on näidatud alloleval pildil ja
sama käega liigutage jalatugi horisontaalsesse asendisse.
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7.6.4 Jalatugede keeramine küljele
Jalatugesid saab keerata küljele, et pääseda paremini ligi sünnitavale emale. Jalatoe
küljele keeramiseks tõmmake juhthooba, nagu on näidatud alloleval pildil.

Seejärel tõmmake jalatugi soovitud asendisse. Juhthoova vabastamine lukustab
asendi. Aluse lähtestamiseks selle algsesse asendisse korrake toimingut
vastupidises järjekorras.

+60°
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7.6.5 Jalatoe aluse reguleerimine
Vastavalt sünnitava ema füüsilistele proportsioonidele saab jalatoe aluse
individuaalselt küljele keerata. Selleks peab jalatugi olema günekoloogilises asendis.
Seejärel tõmmake ühe käega kontrollhooba, nagu on näidatud alloleval pildil.

Seejärel reguleerige sama käega jalatoe alus soovitud asendisse. Juhthoova
vabastamine lukustab jalatoe aluse kohale. Aluse lähtestamiseks selle algsesse
asendisse korrake toimingut vastupidises järjekorras.

51
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

7.6.6 Jalatoe aluse kõrguse reguleerimine
Vastavalt sünnitava ema füüsilistele proportsioonidele saab jalatoe alust
individuaalselt reguleerida. Selleks peab jalatugi olema günekoloogilises asendis.
Seejärel tõmmake ühe käega kontrollhooba, nagu on näidatud alloleval pildil.

Seejärel reguleerige teise käega jalatoe alus soovitud kõrgusele. Juhthoova
vabastamine lukustab jalatoe aluse kohale. Jalatoe aluse lähtestamiseks selle
algsele kõrgusele korrake toimingut vastupidises järjekorras.

52
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

7.6.7 Jalarihmad
Jalgade kinnitusrihmad on iga jalatoe lahutamatu osa, et võimaldada paremini
toetada tulevase ema pingul lihaseid sünnitusetappide ajal.

Lõdvestage rihm (1), asetage tulevase ema säär mugavalt jalatoe kaussi (2) ja
kinnitage rihm (3).

1

3

2
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7.7 Varuaku
Hoiatus.
Ohtlik elektripinge!
Akusid võivad vahetada üksnes pädevad hooldustöötajad.
Aku on ette nähtud ainult hädaabi toiteallikaks toitekatkestuse ajal.
Juhul kui akut vahetab mittepädev töötaja, võib tekkida ohtlik olukord või väheneb
meditsiiniseadme talitlusvõime.
Varuaku tühjenemist näitab helisignaal (1 s) pärast mis tahes liikumisnupu vajutamist. Sel
juhul ühendage voodi kohe vooluvõrku ja laadige aku. Kui aku on täielikult tühjenenud, ei
tohi voodit kasutada.
Kui varuaku on täielikult tühjenenud, võtab uuesti laadimine minimaalsele tasemele (mis
võimaldab varuakut uuesti kasutada) vähemalt üks tund. Kui teil on vaja aku täis laadida, on
vajalik laadimisaeg vähemalt 24 tundi!
Täislaetud varuaku kestab ooterežiimis umbes 1 kuni 2 kuud (optimaalsel temperatuuril 15–
25 °C). Aku jaoks lubatud maksimaalne temperatuur on 50 °C!
Täislaetud aku tagab sünnitusvoodi vajalikud funktsioonid (st tugisüsteemide tõstmine,
kallutamine, õe kutsumine ja Trendelenburg) nimelt minimaalselt nelja tsükliga, nii et on
võimalik seada sünnitusvoodi peamisse ohutusse asendisse.
Kui voodi toide katkeb, saab funktsiooni „Õekutsung“ kasutada ajavahemikus 1–2 kuud
(eeldusel, et ei kasutata voodi asendi muutmist!).

Sünnitusvoodi juurde kuulub täislaetud aku. Juhtseade laeb akut automaatselt ja see
ei vaja erihooldust.
Aku laadimisrežiimi märgutuli
Aku laadimisrežiimi näitab roheline LED-märgutuli juhtpaneeli küljel.
Aku oleku märgutuli
Tuli põleb: aku ei ole ühendatud või on vigane
Vilkumine: toimub aku laadimine
Tuli ei põle: laadimine on lõppenud
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7.8 PPB-068 Käepidemed, eemaldatavad (R/L) (P/V)
Hoiatus.
Ettevaatust!
Kui samal ajal kasutatakse käepidemeid ja seatakse jalatugesid jalgade
lamamisasendisse, võib tekkida kokkupõrge! Seega on oluline pöörata tähelepanu
töötajata ja/või sünnitava ema vigastuste vältimisele jalatugede reguleerimise ajal.
Käepidemed võib kinnitada üksnes allpool näidatud asendis. Neid on keelatud
kinnitada nii, et kummeeritud osa jääb allapoole.
Standardsed käepidemed on projekteeritud eemaldatavate osadena. Käepidemete
eemaldamiseks tõmmake lukustuselementi selle lukust vabastamiseks ja kasutades
oma teist kätt, tõmmake käepide oma pesast välja. Sisestamiseks lükake käepide
lihtsalt sisse – ohutuselement kinnitab käetoe automaatselt selle õigesse asendisse.
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7.9 PPB-013 Käepidemed, mitte-eemaldatavad (R/L) (P/V)
Hoiatus.
Ettevaatust!
Kui samal ajal kasutatakse käepidemeid ja seatakse jalatugesid jalgade
lamamisasendisse, võib tekkida kokkupõrge! Seega on oluline pöörata tähelepanu
töötajata ja/või sünnitava ema vigastuste vältimisele jalatugede reguleerimise ajal.
Lisakäepidemed (lisatasu eest) on projekteeritud mitte-eemaldatavate osadena.
Need käepidemed võimaldavad reguleerida asendeid „Seismine“ ja „Aktiivne“.
Käepideme viimiseks asendisse „Seismine“ vajutage käepideme küljel asuvale
ohutuselemendile ja kasutades oma teist kätt, pange käepide voodi istmeosa alla.
Sisestamiseks tõmmake käepide lihtsalt välja – ohutuselement kinnitab käetoe
automaatselt selle õigesse asendisse.
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7.10 Infusioonistatiivi hoidik
Kahesuunalist mitte-eemaldatavat infusioonihoidikut kasutatakse infusioonistatiivi
kinnitamiseks.

7.Ekvipotentsiaalne ühendusklemm
Sünnitusvoodi on varustatud ühendusklemmiga potentsiaali sünkroonimiseks muu
elektrilise meditsiiniseadmega. See ühendusklemm asub voodi taga voodi
lamamispinna all. Voodi ühendatakse muu seadmega juhtme abil (ei ole voodi
komplektis), mis on ühendatud hõlpsalt oma otsaga ühendusklemmi külge.
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7.12 Polsterduse vahetatavus
Hoiatus.
Ettevaatust!
Kokkusobimatu polsterdus võib põhjustada ohtu!
Voodi vahetamise korral veenduge alati, et polsterdus sobib korralikult voodi istmeja seljaosale. Riidega täidetud osad ei täida oma funktsiooni, ei hoia polsterduse
silikoontihvte ja kujutavad sellisena vigastusohtu sünnitavale naisele või kahjustavad
madratsi plastosi.
Sünnitusvoodi on varustatud asendatava polsterdusega. Polsterduse kahjustuse
korral (nt mehaaniline või füüsikalis-keemiline kahjustus) tuleb polsterdus asendada
terve polsterdusega, et säilitada sünnitusvoodi hügieeniline vastavus ja üldine
ohutus. Muudel juhtudel soovitab tootja vahetada voodi polsterdust iga
5 kasutusaasta järel. Polsterduse valmistamise kuupäev on selja- ja jalaosa
tagaküljel.

08.2016
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8 Tarvikud
8.1 PPB-062 Käsijuhtseadme kaabel
Hoiatus.
Ettevaatust!
Ohutuse tagamiseks on keelatud viia käsijuhtseadme kaabel sünnitusvoodi alt lävi,
et see ulatuks teisele küljele!
Kasutaja võib kasutada käsijuhtseadme nuppe, et seada istme- ja seljaosa kõrguse
asendit. Juhtnuppude funktsioonid on näidatud alloleval pildil. Motoorne seadmine
toimub soovitud funktsiooninuppude vajutamise ja hoidmisega.

Toiteallika märgutuli

Seljaosa langetamine/tõstmine
Voodi langetamine/tõstmine

Istmeosa langetamine/tõstmine

Käsijuhtseadme soovitatud asukoht: ainult istmeosa vasakul küljel, vt pilti.
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8.2 PPB-071 Tugilatt
Hoiatus.
Ettevaatust!
Tugilati maksimaalne kandevõime on kõikides suundades 70 kg (154 lb).

Tugilatt on vertikaalselt lukustatud, see võib hoidikust ülespidi suunas välja tõukuda!
Pärast põiklati väljatõmbamist on vaja tõmmata mõlemaid lukustuselemente nende
lukustusest vabastamiseks.
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8.3 Šassii valgustus
Šassii valgustus lülitatakse sisse, vajutades lühidalt sünnitusvoodi külgmise
juhtpaneeli nuppu. Nupu korduv vajutamine lülitab valgustuse välja.
Valgustust juhivad üksnes töötajad.

8.4 SB-B-00322 Infusioonistatiiv, roostevaba teras, teleskoopiline
Hoiatus.
Tähelepanu!
Ühe konksu maksimaalne kandevõime on 2 kg!
Infusioonistatiivi kasutatakse üksnes infusiooni hoidmiseks. Seda on keelatud on
kasutada sünnitusvoodi käsitsemiseks. Samuti tuleb olla ettevaatlik voodi
käsitsemise ajal, et vältida kokkupõrget infusioonistatiivi hoidikuga või
infusioonistatiivi ja selle lähedal asuvate esemetega.

8.5 PPB-064 Eurolatt istmeosa ääres
Hoiatus.
Ettevaatust!
Kui tool liigub üles ja alla, veenduge et ümbritsevad esemed ei põrkaks kokku
eurolatiga või ei jääks selle taha kinni.
Eurolatti kasutatakse olemasolevate tarvikute, nt käetugede, käsijuhtseadme,
infusioonistatiivi paigutamiseks.
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8.6 PPB-060 Tagumine voodipea
Hoiatus.
Ettevaatust!
Selleks et anestesioloog pääseks paremini sünnitava ema pea juurde, eemaldage
alati voodipea!
Voodipea ei ole ettenähtud sünnitava naise toetamiseks abirihma, voodilina või
käterätiga!
Tagumine voodipeal on voodi ohutuselement ja sünnitav ema võib kasutada seda kui
käepidet. Voodipeal lukustatakse automaatselt liikumise vastu. Tagumise voodipea
võib voodilt eemaldada teise käega pärast ohutusnupu, mis on märgistatud sõnaga
„PRESS“ (VAJUTA), vajutamist.

8.7 GKB-076 Arsti tool (ergonoomiline)

8.8 ZK-05.X Arsti tool
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8.9 PPB-069 Jalutsiosa eesmine kaitseraud
Hoiatus.
Ettevaatust!
Maksimaalne kandevõime on 70 kg (154 lb).

Hoidikule võib panna tarvikuid ja see on ette nähtud ka jalutsiosa kaitseks. Komplekti
kuulub kaks külgmist kaitserauda.

8.10 PPB – 066.01 Ülemine madrats (100 mm polstri jaoks)
Tarvikut kasutatakse esmajoones pärast sünnitust; see suurendab puhkava ema
mugavust.

8.11 PPB – 070.01 Ülemine madrats (130 mm polstri jaoks)
Tarvikut kasutatakse esmajoones pärast sünnitust; see suurendab puhkava ema
mugavust.
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8.12 PPA-010 Kiikuva hoidiku alus
Hoiatus.
Ettevaatust!
Alust võib käsitseda üksnes siis, kui jalatoe osa lamamisosa on reguleeritud
madalamasse asendisse!
Roostevabast terasest alust saab kiikuval alusel ette- ja tahapoole kokku pöörata.
Alust saab hoidikust eemaldada edasisuunas. Aluse maht on 4,5 liitrit.
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8.13 Õekutsung
Hoiatus.
Ettevaatust!
Õekutsungi funktsiooni juhtelemente ei saa inaktiveerida!
Kui voodi toide on lahutatud, saab õekutsungi funktsioon töötada umbes 1 või
2 kuud (kui ei kasutata voodi asendi muutmist).
Õekutsungi nupp asub käsijuhtseadme paneeli siseküljel (sünnitava naise poolel).
Pärast nupu vajutamist ja vabastamist hakkab märgutuli põlema, näidates, et õde on
kutsutud.

Kõlari märgutuli

Mikrofoni märgutuli

Õekutsungi nupp

Seejärel saab sünnitav naine rääkida kõlaritega komplektis olevasse mikrofoni, mis
asub käepideme tagaosas.
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8.14 PPB-077 Jalatoele paigutatud eesmine kaitseraud (R/L) (P/V)
Hoiatus.
Tähelepanu!
Enne transportimist pange jalahoidiku alused alati oma kohale! Reguleerige kõige
madalamasse asendisse ja liigutage nii, et need ei kattuks jalatoe piiriga.
Ette nähtud tarvikute riputamiseks ja samal ajal jalatoe kaitseks.

8.15 Peatugi
Mugav peatugi võib toetada sünnitava naise pead. Tänu oma ergonoomilisusele võib
see toimida ka patsiendi nimmeosa toena, et toetada naise selga, nii et lülisammas
säilitab oma loomuliku kõveruse. Tõstetud seljaosa korral (istumisasend) aitab
peatugi väiksematel patsientidel saavutada optimaalse asendi istmeosa serval.
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8.16 Kauss PPB-034
Kauss on valmistatud roostevabast terasest ja selle maht on 8 liitrit. Kaussi ei saa
nihutada istmeosa alla (pärast sünnitamist on soovitatav see alati eemaldada ja jätta
alles ainult kausihoidik).

8.17 DB-B-00194 Instrumentide alus
Seda lamedat roostevabast terasest alust kasutatakse peamiselt sünnitusjärgsete
õmbluste jaoks vajalike instrumentide jaoks. Aluse võib paigutada istmeosa alla ja
vajaduse korral võite asetada selle aluse olemasolevale ja sügavamale alusele (4,5 l
ja 8 l).
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8.18 PPB-088
nurgamõõdik

Istmeosa

nurgamõõdik,

PPB-098

Seljaosa

Ettevaatust!
Hoiatus
Nurgamõõdik on ainult teavitamiseks
Seda kasutatakse üksnes sünnitusvoodi selja- või istmeosa kalde andmetest
teavitamiseks.
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8.19 PPB-097 Hapnikupudelite kronstein
Ettevaatust!
Hoiatus
Maksimaalne koormus 10 kg (22 lb)!
Hoidikut saab kasutada üksnes voodil istuva patsiendi suhtes DIN-piirde paremal küljel!
Seda ei saa kasutada sünnitusvoodil istuva patsiendi vasakul küljel. Jalatoe asendi muutmise korral
tekib kokkupõrke oht!
Kui sünnitusvoodit langetatakse, on kokkupõrke oht tühja kronsteini ja hapnikupudel kronsteini ning
töötava töötaja jalgade vahel. Voodi kahjustamise või patsiendi, töötaja või kolmanda isiku
vigastuse oht!
Ärge astuge plastist raamikatte peale, kui käsitsete hapnikupudeli hoidikuga voodit!
Enne hapnikupudeli hoidiku aktiivset kasutamist kontrollige alati hapnikusilindri õigeid mõõtmeid,
sealhulgas pudeli ülaosa. Suuremate mõõtmete korral võib esineda kokkupõrge asendi muutmise
varbadega!
Istme asendi muutmise ajal liigub ka hapnikupudeli hoidik. Hoiatus!
Kui kasutate hapnikusilindrit, kontrollige alati patsiendi liigutusi voodil. On oht, et patsient
klammerdub hapnikupudeli külge, arvates, et ta haaranud kinni voodi külgedest! Voodi
kahjustamise või patsiendi, töötaja või kolmanda isiku vigastuse oht!
Ärge kunagi eemaldage hoidikut ja hapnikupudeli hoidikut koos.

Paigaldamistoiming
Asetage kronstein õigele DIN-piirdele rohelise noole suunas. Kronstein on
projekteeritud nii, et seda ei saa paigaldada vastas olevale piirdele (vasak DIN-piire).
Seejärel sisestage hapnikupudel vertikaalselt hoidikusse.

Vastupidine toiming
Hapnikupudeli hoidiku eemaldamiseks tuleb toiming läbi viia vastupidises järjekorras
sünnitusvoodile paigaldamisele.
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8.20 S4-04642A Patsiendi kaart
Ettevaatust!
Hoiatus
Tellimise tingimus on, et jalatoega kaasneb ka kaitseraud!
Kinnitage üksnes jalatoe eesmisele kaitserauale!
Kui patsiendi kaart on riputatud muudesse kohtadesse, näiteks voodi küljele või
peatoele, tekib ebastabiilsuse oht. Need on voodi liikuvad osad! Seetõttu ei soovita
me riputada patsiendi kaarti mujale kui jalatoe eesmise kaitseraua külge!
Kasutage riputamiseks A4-formaadis patsiendikaarti.

Jalatoe eesmine
kaitseraud

Patsiendi kaart
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8.21 Lapse plaat
Ettevaatust!
Hoiatus
Lapse plaadi maksimaalne koormus on 10 kg (22 lb)!
Lapse plaat on eemaldatav tarvik!
Lapse plaadi kasutamise korral, kaasa arvatud juhul, kui sellele on asetatud vastsündinu,
peab töötaja alati pidevalt kohal olema!
Töötajal on rangelt keelatud lahkuda lapse plaadi juurest, kui sellel lamab
vastsündinu!
Lapse plaati tohivad kasutada üksnes selleks koolitatud töötajad!
Paigaldades lapse plaadi kronsteinile ja pärast klõpsu kuulmist, kontrolline üles tõmmates,
et lapse plaat on korralikult kinni! Ohutushoob peab olema alumises asendis (ohutusasend).
Lapse plaat ei ole ette nähtud vastsündinu transportimiseks!
Kui panete vastsündinu lapse plaadile, tehke seda alati madratsi kõige pikemal osal! Kui
panete vastsündinu plaadile madratsi lühemas osas, võib laps maha kukkuda!

Lapse plaat liigub oma istmega nii, et sünnituse ajal ei jääks suguelundite ja lapse plaadi
pinna vahele mingit vahet. Seda tuleb jälgida!
Lapse plaati ei tohi paigaldada tagurpidi! Lapse plaadi õige asend enne paigaldamist
sünnitusvoodile on polster ülespoole.
Ärge pange vastsündinut ilma madratsita lapse plaadile. Kasutage alati haigla antud
voodilinadega kaetud madratsit.
Lapse plaati ei või kasutada koos sünnitusvoodi kausi ja jalaosaga. Sel juhul on kokkupõrke
või voodiosade kahjustamise või patsiendi, töötajate või kolmandate isikute vigastamise oht!
Lapse plaadi kasutamise ajal ei saa koos kasutada pöörlevat kassi ja jalatuge.

Lapse plaati kasutatakse lapse paigutamiseks lühikeseks ajaks. Nabanöör lõigatakse
läbi, kui vastsündinu on asetatud lapse plaadile ja seejärel pandud oma ema rinnale,
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või teisele lauale, et läbi viia mõned vajalikud toimingud. Seejärel saab seda
kasutada platsenta väljutamiseks ja selle kontrollimiseks.

Kui lapse plaati ei kasutata, tuleb see voodilt eemaldada ja ruumis hoiustada.

PPB-074 Madratsiga versioon
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Lapse plaadi sünnitusvoodile paigaldamise toiming
Kui lapse plaat paigaldatakse sünnitusvoodile, tuleb lukustushoovad liigutada
vabastatud asendisse (rohelise noole suunas). Seejärel libistage lapse plaat
sünnitusvoodi istmeosa käepidemetele ja lükake seda istmeosa (1) suunas, kuni
kuulete klõpsu (2)! Seejärel veenduge, et lukustushoob on alumises asendis (2)

1

2
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Lapse plaadi sünnitusvoodilt eemaldamise toiming

Eemaldage lapse plaat vastupidises järjekorras paigaldamisele. Kui lapse plaat
eemaldatakse sünnitusvoodilt, tuleb lukustushoovad liigutada vabastatud asendisse
punase noole suunas 1(). Seejärel libistage lapse plaat voodi istmeosa käepidemetelt
enda suunas maha. (2) kohaselt.

1

2
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9 Hoolitsus
Kõik BORCAD Medical a.s. tooted on õige kasutamise tingimustes ette nähtud
kasutamiseks mitmeks aastaks. Palun kasutage oma voodit ja selle tarvikuid
hoolikalt.
Palun järgige kasutusjuhendeid ning soovitatud kasutus- ja hooldusjuhiseid. Vältige
hooletut käsitsemist. Talitlushäire korral ärge tehke parandustöid ja ärge kunagi
kasutage jõudu!
9.1 Puhastamine ja desinfitseerimine

Hoiatus.
Ettevaatust!
Ärge kasutage automaatseid puhastus- või desinfitseerimismeetodeid!
Põhipuhastuseks kasutage pehmet lappi ja ainult pH-neutraalset mitmeotstarbelise
puhastusvahendi lahust.
Desinfitseerimiseks soovitame kasutada standardseid pindade desinfitseerimise
preparaate, mis põhinevad näiteks kvaternaarsetel ammoniaagiühenditel,
peroksiidühenditel. Alati tuleb järgida nende toodete tootja soovitatud
lahjendusastet!
Ärge kasutage söövitavaid pesemisvahendeid ega ketoonipõhiseid lahusteid.
Kui kasutate liiga palju puhastusvahendit, riskite vee lekkimisega toote mootori
osadesse, mis võib kahjustada elektrijuhtmestikku ja muuta toote mittetoimivaks.
Valesti teostatud puhastuse ja desinfektsiooni korral on oht haiglanakkuse tekkeks.
Pange polsterdus üksnes kuivadele voodipindadele.
Puhastamise ajal pange jalatoe polsterdus tasasele küljele.
See meditsiiniseade koos kõigi oma osadega ei ole ette nähtud steriliseerimiseks.
BORCAD Medical a.s. ei vastuta polsterduse kahjustamise eest (nt pragunemine,
värvi koorumine jne), mis tuleneb desinfitseerimisvahendite väärast kasutamisest.
Sellisel juhul garantiinõuet ei kohaldata.
Hea hügieenitava põhimõtete kohaselt tuleb sünnitusruumi, selle varustuse ja kõigi
kasutatavate meditsiiniseadmete puhastamine ja desinfitseerimine teha vahetult
enne ja kohe pärast sünnitust, et valmistada seadmed ette uueks sünnituseks. Need
põhimõtted kehtivad ka sünnitusvoodi puhastamise ja desinfitseerimise kohta.
Puhastada tuleb kõik sünnitusvoodi osad. Toimingut tuleb kontrollida ja/või
täiendada, et see oleks kooskõlas vastavate haigla suuniste, soovitatavate
hügieenieeskirjade ja rakendatavate toimingutega. Pärast seda, kui voodit on
75
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

kasutanud nakkushaigusega patsient, tuleb voodi puhastada ja desinfitseerida
vastavalt kehtivatele ja kokkulepitud haiglareeglitele ning rakendatavatele
toimingutele. Nakkuse ülekandumise ohu vähendamiseks tuleb kasutada
eeltöödeldud kaitsekatteid ja/või kattekangaid, et vältida sünnitava naise naha
kokkupuudet sünnitusvoodi osade polsterdusega – istme, selja-, jalutsiosa ja
jalatoed.

9.1.1 Voodi puhastamine
1.
2.
3.
4.
5.

Tugipind koos peapadjaga, alustades peaosast alumise osa suunas
Kronsteinid ja käepidemed
Küljekaitsed koos integreeritud juhtseadmete ja käsilülitiga
Voodiraam, sh integreeritud juhtseadmed ja tagapaneel
Jalutsiosa ja jalatoed ning külgnevad plastelemendid

6. Polsterduse alumine pool (tõstke polsterdus üles)

7. Voodiraam/tugistruktuur – üleni alates peatoe osast kuni istumisosani
8. Tõstke šassiid kõige kõrgemasse asendisse, tõmmake välja elektripistik –
eemaldage kaitsvad osad (parem ja vasak) ja pange need pärast puhastamist
algsesse asukohta tagasi
9. Tõstke üles šassii plastkate ja puhastage määrdunud pinnad.
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10. Pärast vasaku katte tõstmist saate üles tõsta ka parema plastkatte ja puhastada
šassiid. Veenduge, et te ei puutu elektroonikat. Pärast puhastamist paigaldage
kõigepealt parem kate ja seejärel vasak kate.

11. Infusioonistatiiv ja hoidik

12. Kogumisalus (võib puhastada termiliselt, sest see on roostevabast terasest)

13. Rattad ja piduripedaalid
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9.1.2 Soovitatud desinfitseerimine (desinfitseerimisvahendid pühkimiseks)

RTU – kasutusvalmis lahjendamata tooted – pihus või vaht
Toimeaine

Kuidas kasutada

Desinfitseerimisvahendi näide

Amiin, alkoholi kuni 30%
Vesinikperoksiid
Alkoholi kuni 30%

Pihustage ja pühkige
Pihustage ja pühkige
Pihustage ja pühkige

Incidini vaht
Incidin OxyFoam S
Bacillol 30 vaht

Pühkige
Pühkige
Pühkige

Sani-Cloth Active
Incidin OxyWipe S
Bacillol 30 pabertaskurätikut

Desinfitseerimislapid
QAS
Vesinikperoksiid
Amiin, alkoholi kuni 30%

Kontsentreeritud desinfitseerimisvahendid, tuleb lahjendada
Toimeaine
Desinfitseerimisvahendi Desinfitseerimisvahendi näide
ettevalmistatud lahuse
kontsentratsioon
Glükoprotamiin
Amiin, QAS
Hapnik, QAS
Hapnik, QAS
Amiin, QAS
Amiin, QAS
Hapnik
Hapnik
Hapnik

0,5%
0,5–1%
1%
1%
0,5%
0,5%
0,5%
1%
1%

Incidin plus
Terralin protect
Desam OX
Incidin Oxydes
Incidin pro
Surfanios premium
Anios Oxy Floor
Incidin Active
Perform

Hoiatus! Ärge kasutage toimeainega desinfitseerimisvahendid: alkoholi üle 30%,
aktiivne kloriin, jodiin, aldehüüdid.
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9.1.3 Kuidas katta voodi korralikult haigla voodiriietega
Sünnitusvoodi tuleb kaitsta liigse mustuse eest riidekattega! Üks valikutest on
kasutada operatsioonisaalist pärinevat katet, mille suurus vastab vastava
sünnitusvoodi osa suurusele, või standardvoodites kasutatavat tekstiilkatet.
Kõigepealt kaetakse lamamisosa, seljaosa või istmeosa, seejärel kogu jalutsiosa ja
jalatoed. Soovitame katta kokkupuutepinnad (istmeosa, jalatugi) peale selle veel
imava riidega.

Alljärgnevalt on esitatud ka muud näited voodi õige katmise kohta haiglakatetega
enne sünnitust.
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9.1.4 Kuidas katta voodi korralikult ühekordselt kasutatavate voodiriietega
Kasutada võib ka spetsiaalse kujuga ühekordselt kasutatavaid kattematerjale, mis on
välja töötatud spetsiaalselt AVE2 sünnitusvoodi jaoks. Pöörake madratsi seljaosa
välja ja pange sellele kate. Seejärel pöörake seljaosa tagasi oma kohale, tõstke üles
istmeosa ja pange selle kate, nagu on näidatud allpool.

Seejärel katke jalatoed ja jalutsiosa. Soovitame panna seljaosa ja jalutsiosa vahele
imava padja. Imavat patja on vajaduse korral kerge välja vahetada.
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9.1.5 Kuidas katta voodi korralikult haigla froteega
Võite kasutada ka spetsiaalse kujuga froteed, mis pannakse otse AVE
sünnitusvoodile. Pöörake madratsi istmeosa välja ja pange sellele kate. Pange
istmeosa oma kohale tagasi ja tõstke seljaosa üles. Pange sellele kate, nagu on
näidatud allpool.

Seejärel katke jalatoed ja jalutsiosa.
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10 Hooldus
Hoiatus.
Ettevaatust!
Praktiliste testimistulemuste põhjal on toote tehniline eluiga 15 aastat. Aku
kasutusaeg on piiratud ja see tuleb välja vahetada.
- akud (nende garantiiaeg on 6 kuud)
- gaasivedrusid tuleb vahetada iga 12 aasta järel
- polsterduse garantiiaeg on 2 aastat
Desinfitseerimisvahendid võivad vähendada kinnituskruvide keermete või
raamiosade liigendite määrdeainet. Sellisel juhul hoiab õigeaegne määrimine ära
kuluka remondi.

Hoiatus.
Ohtlik elektripinge!
Meditsiiniseadme iga-aastaste regulaarsete ülevaatuste raames on vaja kontrollida
akupinget (laadimata). Kui mõõdetud väärtus on alla 12 V (kahe akuelemendi koos
mõõtmise korral 24 V), tuleb aku kohe välja vahetada.
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10.1 Tõrgete, rikete ja genereeritud teadete loend

Probleemi
kirjeldus

Voodi ei reageeri
juhtseadme
käsklustele.

Käsijuhtseade või
mõni selle
nuppudest ei tööta.
Lukustusfunktsiooni
märgutuli vilgub ja
pärast voodil mis
tahes nupu
vajutamist kõlab
lühike häiresignaal.
Kui kõik
funktsioonid on
aktiivselt
lukustatud, kõlab
pärast mis tahes
nupu vajutamist
lühike helisignaal.

Voodi väljastab
vahelduvat
helisignaali ja üks
juhtseadmetest ei
tööta.

Võimalik põhjus

Kasutaja võetavad
meetmed probleemi
lahendamiseks

Kvalifitseeritud
hooldustöötajate
võetavad meetmed

Kontrollige, kas
Ühendage toitejuhe
Voodil ei ole ilmselt
elektrivõrk on sisse
pistikupessa (aku
elektritoidet ja aku on
lülitatud ja pistikupesa
täislaadimine võtab aega
juba tühi.
töötab. Kasutage teist
8 tundi).
pistikupesa.
Kontrollige, kas voodi
Käsijuhtseadme juhe
Veenduge, et
reageerib muule
ei ole korralikult
käsijuhtseadme juhe
käsijuhtseadmele. Kui
voodipistikusse
oleks sisestatud õigesti
see on nii, vahetage
sisestatud.
voodipistikusse.
käsijuhtseade välja.
DPS-i juhtpaneeli
asendamine või
vealipu kustutamine
diagnostika saadetud
„r“-iga.

Hädaolukorras
seiskamise seade ei
tööta.

Helistage teenindusse.

Lukustatud nupud

Klahvistiku nuppude
lukust vabastamine,
hoides all
lukustusnuppu.

-

Juhtseadme tõrge

Helistage teenindusse.

Parandage vigane
juhtseade.
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10.2 Tehnilised parameetrid
Lamamispinna kogupikkus (sh jalutsiosa)
Minimaalne pikkus vaikimisi seade korral (ilma jalutsiosata)
Täislaius koos külgpiiretega aktiivses asendis
Täislaius koos külgpiiretega pargitud asendis
Istmeosa maksimaalne kõrgus (Trendelenburg 40)
Polstri laius (maksimaalne)
Polstri pikkus (maksimaalne)
Ratta suurus
Toetuspinna kõrgus, sh polsterdus (istme osa)
Minimaalne
Maksimaalne
Vertikaalne tõstmine
Vertikaalne kiirus üles (maksimaalse patsiendi kehakaaluga)
Vertikaalne kiirus alla (maksimaalse patsiendi kehakaaluga)
Polstri paksus
Jalutsiosa
Seljaosa
Istmeosa
Reguleerimisnurgad
Seljaosa asendi nurk
Istmeosa asendi nurk
Trendelenburgi asend
Jalatugede vertikaalse reguleerimise nurk
Jalatugede horisontaalse reguleerimise nurk
Jalutsiosa reguleerimise nurk
Kleebised, siltide materjal
Patsiendi maksimaalne kehakaal
Ohutu töökoormus
Toote kogukaal ilma tarvikuteta
Sünnitusvoodi ülemise osa kogukaal koos tarvikutega
Sünnitusvoodi alumise osa kogukaal koos tarvikutega
Seljaosa lubatud koormus (125 mm servast)
Jalutsiosa lubatud koormus (125 mm servast)
Jalatoe lubatud koormus
Külgpiirde lubatud koormus
Tugipiirde lubatud koormus
Madratsi kaal (selja- ja istmeosa 100/130 mm, 2,56–5,11 tolli)
Madratsi kaal (jalutsiosa)
Madratsi kaal (jalatugede paar)
Müratase

2122 mm (83,54 tolli)
1570 mm (61,81 tolli)
980 mm (38,58 tolli)
960 mm (37,79 tolli)
1143 mm (45 tolli)
890 mm (35,04 tolli)
2050 mm (80,71 tolli)
150 mm (5,91 tolli)
600 mm + 20 mm
(23,62 tolli + 0,78 tolli)
1050 mm + 20 mm
(41,34 tolli + 0,78 tolli)
450 mm (17,72 tolli)
11,25 mm/s (0,44 tolli/s)
20,45 mm/s (0,81 tolli/s)
65 mm (2,56 tolli)
100/130 mm
(3,93/5,11 tolli)
100/130 mm
(3,93/5,11 tolli)
-10°/+70°
0°/+18,5°
-10°
0°/+143°
+60°
0°–22°
polümeerne PVC-kile
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)
vertikaalne surve
70 kg (154 lb)

8,6–9,6 kg (19–21 lb)
1,2 kg (2,64 lb)
2,6 kg (5,73 lb)
Vähem kui 65 dB (A)
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10.3 Elektrilised parameetrid
Akud – varu
Pinge – sisend
Pinge – sisend
Pinge – sisend
Pinge – sisend
Sagedus
Kaitsme nimiväärtus juhtseadmes (220–240 V)
Kaitsme nimiväärtus juhtseadmes (100 V)
Kaitsme nimiväärtus juhtseadmes (110–120 V)
Kaitsme nimiväärtus juhtseadmes (127 V)
Maksimaalne sisend
Mootori pinge
Sünnitusvoodi kaitseklass
Seadme klass
Lisatud osade klassifikatsioon

Kõik pingevariandid – sisend

24 V / 2,3 Ah
220–240 VAC
110–20VAC
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.
B
100 V vahelduvvoolu
50/60 Hz
110–127 V
vahelduvvoolu 50/60 Hz
127 V vahelduvvoolu
50/60 Hz
220–240 V
vahelduvvool 50/60 Hz
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Mootorite funktsionaalne kirjeldus
Sünnitusvoodil on elektrilised lineaarsed mootorid seljaosa, istmeosa jaoks ja voodi
kõrguse reguleerimiseks Need mootorid ei vaja hooldust.

10.4 Toote lisaosad
Toote lisaosad on klassifitseeritud kui tüüp B: need tagavad patsiendi põhilise kaitse
ja vastavad standardi ČSN EN 60601-1 red 2:2007 kohaldatavatele nõuetele, mille
kohaselt need vastavad tüübi B lisaosade klassifitseerimise nõuetele.

10.5 Transpordijuhis, ladustamisjuhis
Kuni 15-nädalase ajavahemiku jooksul võivad pakendatud sünnitusvoodid kokku
puutuda tingimustega, mis ei ületa järgmisi piirmäärasid.
Transportimine 10 °C – 40 °C, 30% – 75%, 795 hPa – 1060 hPa
Ladustamine ja transport: -10 °C – 50 °C, 20% – 90% (mittekondenseeruv),
795–1060 hPa
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10.6 Hooldus ja remont
Hoiatus.
Ettevaatust!
Kõik teenuste parandused, ohutus- ja tehnilised ülevaatused või hooldustoimingud
peab läbi viima ainult ettevõtte BORCAD Medical a.s. koolitatud tehnik.
Tootjalt on nõudmisel saadaval skeemid, tooteosade nimekirjad, kirjeldused või muu
teave, mis on ette nähtud hooldustöötajate abistamiseks tooteosade parandamisel,
mida hooldustöötajad parandavad ainult tootja poolt ette nähtud viisil.
Toote garantiiaeg on 2 aastat tingimustel, et igal aastal viiakse läbi regulaarne
hoolduskontroll.
Kõigi ettevõtte BORCAD Medical a.s. toodetud meditsiiniseadmete puhul peab
kasutaja tagama regulaarse tehnilise ohutuse kontrolli vastavalt tootja soovitusele,
seega peavad kontrollid toimuma vähemalt 1 kord aastas või pärast
meditsiiniseadmete parandamist või pärast igakordset sekkumist meditsiiniseadmete
elektrisüsteemi. Üksikasjad tehnilise ohutuskontrolli ulatuse, parameetrite ja
toimingute kohta on esitatud meditsiiniseadmete kasutusjuhendis.
Kui toode ei tööta, pöörduge toote edasimüüja poole oma riigis. Muude vaidluste
korral pöörduge (soovitatavalt inglise keeles) tootja poole aadressil:
BORCAD Medical a.s.
Fryčovice 673
739 45 Fryčovice
Tšehhi Vabariik
Tel: 736 628 231
Faks: 558 668 087
e-post: service@borcadmedical.com

Remondiks kasutage ainult BORCAD Medical a.s. originaalvaruosi ja kasutage seda
tüüpi toodete remontimiseks litsentsitud koolitatud hooldustehnikute teenuseid.
Ebaprofessionaalset remonti vaadeldakse kui garantiitingimuste olulist rikkumist ja
samal ajal ei kanna tootja vastutust toote mis tahes muu võimaliku kahjustuse eest,
mis võib tuleneda ebaprofessionaalsest sekkumisest.
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11 Keskkonnakaitse ja toote kõrvaldamine
Ettevõte BORCAD Medical a.s. on teadlik keskkonnakaitse olulisusest tulevaste
põlvkondade jaoks. Seetõttu keskendub see põhjalikult selliste tehnoloogiate ja
materjalide arendamisele, uuendusele ja tootmisele, mis hoiavad keskkonda.
Ettevõtte BORCAD Medical a.s. tegevus on kooskõlas EL-i direktiiviga, mis käsitleb
teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramist elektri- ja elektroonikatoodetes.
Selle toote materjalid on keskkonnasõbralikud. See ei sisalda ohtlikke aineid
kaadmiumi, elavhõbeda, asbesti, PCB ega CFC baasil. Toote müraheide vastab
nõuetele, mis käsitlevad rahva tervise kaitset müra ja vibratsiooni kahjulike mõjude
eest kaitstavates hoonetes.
Kogu jäätmematerjal, mis jääb üle pärast toote paigaldamist, on märgistatud
vastavalt pakendimaterjali käsitlevatele kehtivatele eeskirjadele. Pärast toote
paigaldamist sorteerib ettevõte BORCAD Medical a.s. pakendimaterjali vastavatele
piktogrammide kohaselt ja kõrvaldab selle volitatud jäätmekäitlusettevõtte abil.
Jäätmematerjali tasuta tagastamiseks võtke ühendust ettevõtte BORCAD Medical
a.s. müügiesindaja või hooldustehnikuga. Pärast toote kasutusele võtmist sorteerige
pakendijäätmed vastavalt piktogrammidele ja toimetage need edasi volitatud isikule.
Toode
koosneb
taaskasutatavast
terasest,
plastist
ja
elektroonilistest
komponentidest. Optimaalse ringlussevõtu eesmärgil sorteerige toote üksikud osad,
kui toote kasutusaeg lõpeb nii, et neid saaks edaspidi kasutada materjalina, millest
toode on valmistatud (vt jooniseid allpool).

Aku/patarei
Akud võib kõrvaldada kohalik jäätmekäitlussüsteemi kaudu. Teostage materjali
kõrvaldamist kohalikele jäätmematerjali eeskirjade kohaselt (ekspertide abi
kohustuslik). Enne kõrvaldamist puhastage ja desinfitseerige toode korralikult. Toote
nõuetekohase kõrvaldamisega aitate säilitada väärtuslikke loodusvarasid ning hoida
ära tugevat negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võib tuleneda
jäätmematerjalide ebaõigest kõrvaldamisest. Lisateabe saamiseks pöörduge
pädevate keskkonnaasutuste või ringlussevõetava jäätmematerjali lähima
kogumispunkti poole.
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12 Saadaolevate seadmete nimekiri
N (põhiversioonid):
PPB-AX sünnitusvoodi AVE2:
standardsed jalatoed + jalarihmad (paar)
Varuaku
Libisev jalutsiosa, sh polsterdus
Õmblusteta madrats
Manuaalne CPR
Infusioonistatiivi hoidik voodi mõlemal küljel
Juhtseadmetega külgpiire
Kinnitatud paneel juhtseadmetega
Käepidemed (paar)
Rattad, 150 mm, 1 juhtratas
Keskne pidur
Ekvipotentsiaali siinilatt
Võrgukaabel omal valikul
Valik standardsete värvivalikute hulgast
Pakend
B (toitejuhe):
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

Elektrikaabel JAR – spiraalne, 4 m, oranž
Elektrijuhe IZR – sirge, 3,5 m, oranž
Elektrikaabel EU – spiraalne, 4 m, oranž
Elektrikaabel USA - sirge, 4 m, oranž
Elektrikaabel CH – spiraalne, 4 m, oranž
Elektrikaabel UK – spiraalne, 4 m, oranž
Elektrikaabel ITA – spiraalne, 4 m, oranž
Elektrikaabel AUS – spiraalne, 4 m, oranž
Elektrikaabel BRA - sirge, 4 m, oranž
Elektrikaabel ITA – spiraalne, 4 m, oranž

N (elektrisüsteem)
PPB-050.21
PPB-050.22
PPB-050.23
PPB-050.24

220-240 VAC – Elektriseade
110-120 VAC – Elektriseade
100 VAC – Elektriseade
127 VAC – Elektriseade

N (madratsi paksus)
PPB-014-X
PPB-080-X
PPB-083-X
PPB-081-X

100 mm
130 mm
100 mm tõmblukuga
130 mm tõmblukuga
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A (värv)
A
B
F
M
P
X3

violetne F4340-50621
sinine F4340_07459
roheline F4340-20157
kollane F4340_07477
oranž F4340_20127
kunstnahk oma valikul

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
roosa F4340-20149
N (polsterdus)
PPB-006.07-X
PPB-007.03-X
PPB-008.03-X

PPB-006.07 jalatoe polsterdus
PPB-007.03 parema jalahoidiku polsterdus
PPB-008.03 vasaku jalahoidiku polsterdus

N (õekutsung)
PPB-046
PPB-047

Õekutsung
ILMA õekutsungita
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N (jalatugi)
PPB-076
PPB-075

Jalatugede komplekt (USA)
Jalatugede komplekt (väljaspool USA-d)

N (kleebised)
PPB-030.05
PPB-YXZ0
PPB-030.80

Kleebis BORCAD Medical
Nimeplaat BORCAD Medical
Hoiatuskleebised

N (kohustuslik valik)
PPB-067-X
PPB-062
PPB-064
PPB-065
PPB-070.01
PPB-066.01
PPB-060
PPB061

Tugipiire
Käsijuhtseade
Eurolatt
Ilma eurolatita
100 mm madratsi kate
130 mm madratsi kate
Koos peatoega
Koos peatoe katetega

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

Kartongist kast kaubaalusel, märgutulega
Riikidevaheline pakend, ilma märgutuleta
Tugevdatud kartongist kast kaubaalusel, märgutulega
Kile

N (kasutusjuhendid)
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 (valikuline)
PPB-069
Tarvikute eesmine hoidik
GKB-076.X Arsti tool – ergonoomiline
PPA-36
Teleskoopiline infusioonistatiiv
ZK-05.X
Arsti tool
PPA-33
Suur roostevabast terasest kauss – 10 l
PPB-014.03-X3
Peatugi
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PPB-077
PPA-10
PPB-CCC
PPB-012
PPB-013

Jalatoele paigaldatud eesmine kaitseraud (R/L) (P/V)
Libisev roostevaba püüdeanum 4,5 l
Šassii valgustus
Käepidemete komplekt (eemaldatavad)
Käepidemete komplekt (kokkupööratavad)

N (katted)
PPB-100-A Froteelinad – valge
PPB-030.80 Hoiatuskleebised
832 Mittesteriilne imav, mitteläbilaskev padi
874 STANDARD Mittesteriilne mitteläbilaskev tugipinna kate
875 STANDARD Mittesteriilne mitteläbilaskev jalutsiosa kate
876 STANDARD Mittesteriilne läbilaskev jalatoe kate
877 COMFORT Mittesteriilne mitteläbilaskev tugipinna kate
878 COMFORT Mittesteriilne mitteläbilaskev jalutsiosa kate
879 COMFORT Mittesteriilne läbilaskev jalatoe kate
PPA-10
Libisev roostevaba püüdeanum 4,5 l
PPB-034
Roostevabast terasest kauss – 8 l
PPB-009
Hoidik

N (valitavad rattad)
PPB-078
Standardsed rattad (150 mm)
PPB-079
Pikema tihvtiga rattad (150 mm)
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