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Bevezetés
Kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes felhasználói kézikönyvet, amelynek célja,
hogy megismertesse Önt az új szülőágy helyes használatával és paramétereivel.
Kérjük, mindig kövesse a jelen kézikönyv utasításait, és az ágyat mindig az
utasításoknak megfelelően használja.
Kérjük, az utasításokat mindig tartsa az ágy közelében a működtetése során. Az
AVE2 szülőágyat működtető összes személynek el kell olvasnia a jelen használati
utasítást és meg kell értenie annak tartalmát.
A kiemelten fontos tudnivalókat a kézikönyv egészében a következő szimbólumokkal
jelöljük:
Piktogram

Jelentés
EU-s szabályozásnak megfelelő termék
A kárpit megfelel a BS 7176 szabvány
gyulladással szembeni ellenállásra
vonatkozó követelményeinek a közepes
veszélyességi kategóriában.
A kárpit megfelel a BS EN 1021-1, BS
EN 1021-2, BS 5852 szabványok
követelményeinek – 5. számú
gyújtóforrásokkal szembeni ellenállás
tekintetében
Vigyázat:
Veszélyes elektromos feszültség
Vigyázat:
Figyelem
Ez a szimbólum olyan tudnivalók előtt
szerepel amelyek segíthetnek a
működési problémák elkerülésében
B típusú érintkező részek
Sorozatszám
Típusszám magyarázata

Int x/y

A szakaszos működtetést jelzi, vagyis ha
a terméket folyamatosan működtették „x”
időn át, akkor „y” időn át alapjáraton
pihentetni kell. Például az int 10/20 jelzés
azt jelenti, hogy a termék 10 percen át
tartó folyamatos
használata/pozicionálása után 20 percen
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IP

át használaton kívül kell lennie/nem lehet
pozicionálni
Víz behatolása, veszélyes anyagokkal
való érintkezés és idegen tárgyak
behatolása ellen védett kialakítás az IEC
529 szabványnak megfelelően
Biztonságos munkaterhelés

Maximális betegsúly

A termék teljes tömege

Akkumulátor jelölése
Gyártó
Gyártási dátum
Kövesse a használati utasítást
Biztonsági leválasztó transzformátor
Orvosi eszköz, belső használat
Transzformátor hővédelme
Ekvipotencialitás
Csomagolóanyag:
„Szárazon tartandó”
Csomagolóanyag:
„Törékeny!”
Csomagolóanyag:
„Ez az oldal felfelé”
Hőmérsékleti korlátozás
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Szállítással kapcsolatos jelölés:
„Relatív páratartalom”.
Szállítással kapcsolatos jelölés:
„Légnyomás.”
A 2002/96/EK jelű (az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól
szóló) EK-irányelvnek megfelelő jelölés.
A következőt jelző szimbólum: „A
terméket tilos a közösségi hulladékba
helyezni. A régi elektromos készülékek
esetében különleges gyűjtőpontokat kell
igénybe venni. „
Frottír szövetlap
A terméket nem szabad vasalni
Frottír szövetlap
Vegyileg nem tisztítható
Frottír szövetlap
Maximális hőmérséklet 60 °C
Normál beállítás
Frottír szövetlap
Ne használjon fehérítőt
Frottír szövetlap
Szárítógépben szárítható
Normál hőmérséklet, max. 80 °C
Újraélesztés (CPR)
A lábrész biztonságos munkaterhelése
Vigyázat:
Ne üljön a lábtámaszra
A lábtámasz biztonságos
munkaterhelése
Vigyázat:
Ne nyomja vagy húzza az infúziós
állványt
Vigyázat:
Soha ne lépjen az emelőoszlop
burkolatára mozgatás közben. A területet
figyelmeztető matrica jelzi.
Vigyázat:
Ne helyezzen tárgyakat erre a területre
Vigyázat:
Ne helyezzen tárgyakat erre a burkolatra
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Felnőtteknek szánt szülőágy jelölése

ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZ
(Megfelel az orvostechnikai eszközökre
vonatkozó szabályozásnak)

EGYEDI ESZKÖZAZONOSÍTÓ
Óvintézkedés vagy figyelmeztetés:
A tápkábelt mindig az ágy kiválasztott
helyére kell rögzíteni egy műanyag
kampóval a képen ajánlottak szerint!
Kövesse a használati utasítást!
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Rövidítés
LED
VA
IT
PC
dB
hPa
Hz
EMC
HF
ME
CISPR

Jelentés
Fénykibocsátó diódák
A teljesítmény mértékegysége
Informatika
Személyi számítógép
A hangintenzitás mértékegysége
A nyomás mértékegysége
A frekvencia mértékegysége az SI rendszerben
Elektromágneses kompatibilitás
Nagyfrekvencia
Orvosi eszköz
Rádióinterferencia Nemzetközi Különbizottság

SWL

Munkaterhelési határérték

Akusztikus jelzés
Hang
Jelentés
Egy rövid hangjelzés a gomb
megnyomásakor.
Billentyűzár aktiválva
Szaggatott hangjelzés a Trendelenburg
A láb alatti rész nincs sem
gomb megnyomásakor.
„parkoló”, sem “aktív” helyzetben.
Szaggatott hangjelzés a pozicionáló gomb Az akkumulátor töltöttsége kisebb,
megnyomásakor.
mint a kapacitásának 1/3-a.
Szaggatott hangjelzés a pozicionáló gomb A motor áramvédelme aktiválva
megnyomásakor.
van.
Szaggatott hangjelzés akár egyetlen gomb
lenyomása nélkül is.
A vezérlő meghibásodása.
Folyamatos hang a fel és le oszlop
gombok egyidejű megnyomásakor.
A motor áramvédelme visszaáll.
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Gyártási címke – szimbólumok magyarázata:

1

4

2

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6

3

7

8

9

Gyártó címe
Termék típusa, sorozatszám
Gyártási dátum (év-hónap-nap)
DI (eszközazonosító) / GTIN (globális áruazonosító szám)
PI (termékazonosító)
2D vonalkód (GS1 DataMatrix) DI+PI=UDI
Elektromos jellemzők
Egydimenziós vonalkód, GS1-128 (sorozatszám)
Szimbólumok

Kérjük, hogy az esetleges kéréseket a hivatalos képviselőhöz vagy közvetlenül a
BORCAD Medical a.s. vállalathoz intézzék
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1. Kicsomagolási kézikönyv
A küldemény ellenőrzése szállítás után
Ne csomagolja ki és/vagy ne fogadja el a küldeményt a csomagolás látható sérülése
esetén! Ilyen esetben tegyen panaszt.
Személyzet végzettsége
A termék összeszerelésére és üzembehelyezésére jogosult személyek, vagyis azok,
akik a BORCAD Medical a.s. vállalat képzésében részesültek
A kicsomagoláshoz és a felszereléshez szükséges létszám
Legalább két személy.
Várható időtartam
A kicsomagolás várható ideje 30 perc, a telepítés várható ideje 30 perc.
Szükséges szerszámok és anyagok
Imbuszkulcs készlet, Phillips csavarhúzó / elektromos csavarhúzó, olló/kés, kék
Loctite 243, 2 db polisztirol rámpa (mellékelve), 17-es kulcs.
Szükséges munkaterület
Kicsomagoláskor figyelembe kell venni az ágy teljes méretét. Hasznosítsa újra a
használt csomagolóanyagokat. Javasoljuk, hogy a kicsomagolásra és az
összeszerelésre az áruátvételi részlegnél kerüljön sor. A kicsomagoláshoz
biztosítson legalább 0,8 m helyet a raklap mellett és legalább 2,6 m-t a raklap előtt
(vagyis a kicsomagoláshoz minimálisan szükséges hely: 2,8 x 5,2 m).
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Az utasítások végrehajtási sorrendje
Óvatosan vágja fel az ágy felhasználói útmutatóját tartalmazó zsebeket, és vegye ki
az útmutatót. Ezután távolítsa el a dobozt.

Óvatosan vágja fel a műanyag zsákot; ideális esetben a raklap alsó széle körül, és
távolítsa el a polietilént a székről, beleértve a doboz alját is.
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Óvatosan vágja le a tápkábelt tartó fóliát; dugja be a kábelt. Ezután vágja el a
szalagot az ágytartozékokat tartalmazó doboz körül, és távolítsa el a rudat (ha a
csomagolásban található ilyen). Javasoljuk, hogy az ágy hátrészét állítsa függőleges
helyzetbe (60°), hogy könnyen hozzáférhessen a dobozhoz.

Egyenként vegye ki az összes alkatrészt a dobozból.

2x
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Távolítsa el a másik dobozt a raklapról, hogy a felső rész szabad legyen.

Csavarja le az orvosi széket (ha benne van a csomagban). Javasoljuk, hogy állítsa
magasabb pozícióba az ágyat.
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Vegye ki a fejtámlát (ha a csomag tartalmazza) a tartóból, majd csavarja le.

4x

Vágja le és húzza ki a szalagot, engedje ki a lábrészt

Távolítsa el a műanyag dugót a záróelemből.

Távolítsa el a csomagolóanyag maradékát az ágyról.
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Ügyeljen arra, hogy minden kerék előre nézzen a raklap hosszabb része mentén, és
rögzítse a kerekeket, hogy egyenes vonalban mozogjanak.
GO (Mehet)
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Egyesével távolítsa el a 4 db biztonsági csavart; ha lehetséges, húzza le őket a
földre. A csavarok az ékek alatt vannak, amelyekre a szék van helyezve.

4x
Helyezzen két polisztirol rámpát a raklap széléhez.

2x
Óvatosan tolja az ágyat a rögzítő ékekről a raklapra, majd mozgassa lefelé a rámpák
segítségével.
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Tartalék akkumulátor csatlakoztatása
Tekintettel az AVE2 véletlen bekapcsolásának lehetőségére a csomagolás, szállítás
és kicsomagolás során, az akkumulátor általában le van választva a berendezésről.
A következő képek bemutatják az akkumulátor csatlakoztatásának módját.
Távolítsa el az alváz burkolatát.

A burkolat három csavar kicsavarásával távolítható el.

Helyezze a csatlakozót a tartalék akkumulátorba.
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Tegye a védőburkolatot a helyére és csavarja vissza az imbuszkulcsok segítségével.
Tegye vissza a helyére az alváz burkolatát.

A lábtámasz illesztése
Helyezze be a lábtámaszt a csatlakozóba. Fogja meg a vezérlőt, és a másik kezével
helyezze be a rögzítő csapot.

Engedje el a lábtámasz vezérlőjét, és rögzítse a csapot egy védőkupakkal. Csavarja
be a kupakot két imbuszkulccsal kék Loctite csavarrögzítőt használva.
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2. Alapvető alkatrészek áttekintése
20
1
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17
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

hátrész
ülőrész
lábrész
görgő, irányított 1x
görgő fékkel 3x
az alváz műanyag burkolata
lábtámaszok lábszíjakkal
fejtámla
hátsó fogantyú szállításhoz
fémléc (eurolath) az ülőrész mentén (kiegészítők)
tálca a lengőtartón (tartozékok)
oldalsó vezérlőpanel
az áramellátás ellenőrző lámpája
infúziósállvány-tartó
fogantyúk
oldalkorlátok elektromos vezérlőpanellel
központi fék
manuális CPR funkciók
lábtámasz tálcája
levehető fejtámla (kiegészítők)
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2.1 Alapvető változatok áttekintése
PPB-AX

alaptípus

2.2 Hagyományos színváltozatok áttekintése
Az „X” betűvel helyettesítve.
A – Lila
B – Kék
F – Zöld

M – Sárga
P - Narancs

2.3. Biztonság
Szabványok és előírások
A hivatkozott szabványok felsorolása a megfelelőségi nyilatkozatban található.
A gyártó hitelesített minőségirányítási rendszerrel rendelkezik, amely megfelel az
alábbi szabványok előírásainak:
•
•
•

ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485

Tűzoltási információk
Vigyázat:
Megjegyzés
A CO2 emberi bőrrel való érintkezése esetén fennáll a fagyási sérülések veszélye!
Ne használjon halotronos oltókészüléket zárt, szellőzésmentes helyiségekben –
fennáll az egészségkárosítás veszélye!
Az orvosi termék az elektromos áramellátású berendezések kategóriájába van
besorolva, így tűzoltásra a következő típusú tűzoltó készülékek használhatók.
Használat
Porral oltó készülék
CO2-vel oltó készülék
Halotronos oltókészülék

Nem használható
Habbal oltó készülék
Vízzel oltó készülék
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3. Funkció
Vigyázat:
Figyelem
Az alapvető funkciók a fekvés, az ülés és a szülő nő támogatása a vajúdás során.
Továbbá ez a CPR pozíció is.
A szülőágyat az anyák szülés előtt és alatt, illetve szülés után használják. A megfelelő
kiegészítőkkel ellátott ágy lehetőséget kínál a szülő anyák számára, hogy elérjék a
szüléshez számukra optimális helyzetet. Az ágy pozicionálása és kezelése nem akadályozza
az egészségügyi ellátást. A lábrész kezelése, különösen annak összecsukása (gyors tárolás
az ülő-/háttámla alatt) a szülés második szakaszának végén elegendő helyet teremt a
szülészeti és hüvelyi műtétek elvégzéséhez. Hasznos az orvostanhallgatók és a szülésznők
gyakorlati képzésében is. Lehetővé teszi az oldalfekvésben való elhelyezkedést a magzat
eltávolításáig (hátonfekvési szindróma megelőzése), valamint más orvosi eszközök
használatát (ME rendszert eredményezve) a csökkent vénás visszaáramlás, vérnyomás,
rutin EKG monitorozás, pulzoximéter, NIBP és kapnometria folyamatos ellenőrzésére. Az
eljárások során az engedélyezett sebészeti eszközök (HF) használhatók bemetszések vagy
koaguláció elvégzésére. Ha újraélesztésre van szükség, az is elvégezhető a szülőágyban,
beleértve a defibrillátor használatát is. A szülőágy el van látva Trendelenburg pozícióval is. A
szülés után, a szülő anya áthelyezését követően le kell mosni és fertőtleníteni az összes
könnyen eltávolítható alkatrészt és a könnyű kárpitot a műanyag alkatrészekkel és
huzatokkal együtt.

3.1. Interakció
Ha a szülőágyat az orvosi rendszer részeként használja, bizonyos elemek
(orvostechnikai eszközök) kölcsönhatásba léphetnek. Az alkalmazás előtt be kell
tartani az AVE2 szülőágy felhasználói kézikönyvében szereplő ajánlásokat.

3.2. Általános utasítások
A szülőágy csak ott működtethető, ahol az orvosi létesítményekben történő el.
elosztásra vonatkozóan az érvényes szabványok feltételei teljesülnek. Az
orvostechnikai eszközökről szóló törvénynek megfelelően a terméket kizárólag
megfelelő végzettséggel rendelkező személyek működtethetik.

3.3. Alkalmazási környezet 5
A kórházban vagy más egészségügyi intézményben, orvosi felügyelet mellett és
elektromos orvosi berendezésen nyújtott járóbeteg (ambuláns) ellátás, amely a
betegséggel, sérüléssel vagy fogyatékossággal élő személyek kezelésére,
diagnosztizálására vagy ellenőrzésére irányul.
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4. Rendeltetésszerű felhasználás
A szülőágyat a leendő anyák hüvelyi szülése során történő használatra tervezték. A
szülőágy, tervezéséből adódóan különböző szülési
pozíciókat tesz lehetővé a szülés minden szakaszában, beleértve a szülés utáni
időszakot is.

4.1. A felhasználók köre
• Várandós nők és kísérőik az ambuláns és a helyhez kötött terhességi
vizsgálatok során és/vagy a vajúdás minden szakaszában.
• Ápolók és kórházi személyzet (szülésznők, nővérek a vajúdási és szülési
szakaszban, orvosok és műszaki személyzet, szállító személyzet, takarító
személyzet, gyakornokok és szülésznő hallgatók)
• Karbantartó személyzet

4.2. Ellenjavallatok
A szülőágy használata ellenjavallt az elektív (tervezett) császármetszések során. A
szülőágyban nem szabad felügyelet nélkül hagyni az újszülöttet.
A szülőágy nem használható kiságyként az újszülött számára.
A szülőágy nem általános kórházi ágyként való használatra szolgál.

4.3. Kezelő
• Ellátó
• Páciens (ha az ellátó véleménye szerint a páciens állapota megengedi, a
páciens is használhatja az eszköz bizonyos funkcióit)
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5. Általános biztonság
Vigyázat:
Figyelem
A szülőágy elsősorban nem újszülöttek számára készült. Erre a célra elérhető egy speciális
kiságy, amely külön orvosi eszközként kapható. Feltételezzük, hogy a csecsemő helyzete a
szoptatás alatt az anya állandó ellenőrzése alatt áll, és ezért valószínűtlen az újszülött
bármilyen ellenőrizetlen mozgása az ágyon. Szoptatás után az újszülöttet az erre a célra
szánt kiságyba kell helyezni. Az ápolók részére a kezelési útmutató tartalmazza a
lehetséges kockázatokra vonatkozó tájékoztatást.
Ne használja az ágyat olyan helyiségekben, ahol gyúlékony gázok/gőzök vannak.
Sérülésveszély/a berendezés károsodásának veszélye.
Kizárólag ventillációs vagy orrkanülös oxigénpótlást használjon. Ne használja a ágyat
oxigénsátrakban (sérülésveszély vagy a berendezés károsodásának veszélye).
A jelen eszközzel kapcsolatos minden súlyos balesetet jelenteni kell a gyártónak, valamint
azon tagállam illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó és/vagy a páciens tartósan
tartózkodik!
Az olvadóbiztosítók és tápegységek cseréjét kizárólag képzett és erre jogosult személy
végezheti el!
Ez az orvosi eszköz nem használható oxigénnel dúsított környezetben!
Ez az orvostechnikai eszköz nem használható gyúlékony anyagokkal!
Ez az orvostechnikai eszköz nem minősül hordozható elektromos orvostechnikai
eszköznek!
Ne lépje túl a működési ciklust (2 perc bekapcsolva / 18 perc kikapcsolva) az ágy
pozicionálása során!
A beteg csak akkor használhatja a termék vezérlőit, ha a kórház személyzete megállapította
a beteg erre vonatkozó fizikai és pszichológiai alkalmasságát, valamint a használati
útmutatónak megfelelő tájékoztatást nyújtott a vezérlők használatának módjáról.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Hagyja az ágyat alacsony pozícióban, ha a beteg nincs felügyelet alatt. Ez
csökkentheti a beteg leesésének veszélyét és az ebből eredő sérülések
súlyosságát.
Győződjön meg arról, hogy megfelelően rögzítette és beállította a tartozékokat (a
fogantyúk meghúzása stb.)
Ne szerelje szét a motorokat, vezérlőegységet stb., illetve ne végezzen rajtuk javításokat
megfelelő képzettség hiányában.
Az AVE2 szülőágyat nem szabad olyan egészségügyi létesítményekben használni,
amelyekben a levegő vagy annak dinitrogén-oxiddal, érzéstelenítőkkel vagy
tisztítószerekkel alkotott elegye tűz- és robbanásveszélyt okozhat.
A konstrukció módosításának joga fenntartva!
Az ágyat ekvipotenciálisan csatlakoztatni kell más orvostechnikai eszközökhöz, hogy a
magas frekvenciájú (HF) eszközökkel történő kisebb sebészeti beavatkozások során a
gyúlékony anyagok és érzéstelenítők elegye ne okozzon tüzet.
Soha ne használjon az eredeti tartozékoktól eltérő tartozékokat. Minden eredeti tartozék
eredeti címkével van megjelölve, amelyen szerepel a gyártó neve és márkaneve, a
termék megjelölése és egyéb adatok (sorozatszám vagy a tételszám, valamint a gyártási
dátum).
A szülőágyon tilos módosításokat végrehajtani.
A szülőágyat kizárólag egészségügyi szakemberek és vajúdó nők számára
tervezték (a zárt oldalkorlátok és fejtámla fogantyúként is funkcionálhatnak, illetve
az oldalkorlát belső oldalában található funkciógombok a nagyobb kényelem
érdekében).
Az ágy karbantartása nem végezhető el, amíg az elektromos orvosi berendezés
használatban van!

5.1. Elektromágneses kompatibilitás
Az ágy kórházak általi alkalmazásra szolgál, mely alól kivételt képez az aktív
nagyfrekvenciás sebészeti berendezések közelében és a mágneses
rezonanciás képalkotó rendszerek orvosi rendszerének RF-védett
helyiségeiben történő használat, mert ezeken a helyeken magas lehet az
elektromágneses zavarok szintje.
Az ágy esetében nincs meghatározva alapvető teljesítmény.
FIGYELEM!

Javasoljuk, hogy ne használja az eszközt más eszköz mellett vagy más
eszközzel közös elosztóban, mert ezek helytelen működést
eredményezhetnek. Ha ilyen használat szükséges, felügyelje mindkét eszköz
megfelelő működését.
A kábelek listája:
1.

Hálózati kábel, maximális hossz 6 m

FIGYELEM!

Az ágy gyártója által meghatározottaktól és rendelkezésre bocsátottaktól
eltérő tartozékok, konverterek és kábelek használata növelheti az
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elektromágneses sugárzás mértékét, valamint csökkentheti az ágy
elektromágneses zavartűrését, melyek helytelen működéshez vezethetnek.
FIGYELEM!

Mobil rádiófrekvenciás távközlési eszközöket (többek között olyan eszközöket,
mint pl. antennakábeleket és külső antennákat) nem szabad a AVE2 ágy
bármely alkatrészéhez 30 cm-nél közelebb használni, a gyártó által
meghatározott kábeleket is ideértve. Az előírás be nem tartása az ágy
működőképességének károsodásával járhat.
FIGYELEM!

Ne terhelje túl az ágyat (biztonságos munkaterhelés, SWL), tartsa be a
működési ciklust (INT.) Végezzen karbantartást az elektromágneses zavarokra
vonatkozó alapvető biztonság fenntartása érdekében a várható élettartam
során.
Gyártói utasítások – elektromágneses kibocsátások
Kibocsátási teszt

Megfelelőség

RF kibocsátások
CISPR 11
RF kibocsátások
CISPR 11
Harmonikus kibocsátások
IEC 61000-3-2

1. csoport
B osztály
A osztály

Feszültségingadozások/flickerkibocsátások
IEC 61000-3-3

Megfelel

Gyártói utasítások – elektromágneses érzékenység
Zavartűrési vizsgálat
Elektrosztatikus kisülés
IEC 61000-4-2
Sugárzott rádiófrekvencia
IEC 61000-4-3

Megfelelőségi szint
±8 kV érintéses kisülés esetében
± 15 kV érintéses kisülés esetében
3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80% AM, 1 kHz

Vezeték nélküli RF-kommunikációs
eszközök tere
IEC 61000-4-3
Gyors elektromos tranziens / burst
IEC 61000-4-4

Lásd: 1. táblázat
±2 kV a tápvezetéken
100 kHz-es ismétlődési frekvencia

Túlfeszültség
IEC 61000-4-5
Vezetett RF
IEC 61000-4-6

± 1 kV vezetéktől vezetékig
± 2 kV vezetéktől földig
3 V (0,15–80 MHz)
6 V a 0,15 MHz és 80 MHz közötti ISM25
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Hálózati frekvenciás (50/60 Hz)
mágneses tér
IEC 61000-4-8
Feszültségesések, rövid idejű
feszültségkimaradások a tápellátó
bemeneti vonalakon
IEC 61000-4-11

sávokban
80% AM, 1 kHz
30 A/m

0 % UT; 0,5 ciklus
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°
0 % UT; 1 ciklus és 70 % UT; 25/30 ciklus
Egy fázis: 0°
0 % UT; 250/300 ciklus

1. Táblázat – Vezeték nélküli RF-kommunikációs berendezésekkel kapcsolatos
ZAVARTŰRÉS
Teszt
Frekvenciasáv
frekvencia
(MHz)
(MHz)

Szolgáltatás

385

380–390

TETRA 400

450

430–470

GMRS 460, FRS
460

704–787

LTE-sávok: 13, 17

710
745
780
810
870
930
1720
1845
1970

2450

5240
5500
5785

800–960

1700–1990

2400–2570

5100–5800

Moduláció
18 Hz-es
impulzusmoduláció
FM ±5 kHz eltérés,
1 kHz szinusz
217 Hz-es
impulzusmoduláció

GSM 800/900,
TETRA 800, iDEN
18 Hz-es
820, CDMA 850, impulzusmoduláció
LTE-sáv: 5
GSM 1800; CDMA
1900; GSM 1900;
217 Hz-es
DECT; LTE-sávok: impulzusmoduláció
1, 3, 4, 25; UMTS
Bluetooth, WLAN,
802.11 b/g/n,
217 Hz-es
RFID 2450,
impulzusmoduláció
LTE-sáv: 7
WLAN 802.11 a/n

217 Hz-es
impulzusmoduláció

Zavartűrési
vizsgálat
szintje
V/m
27
28
9

28

28

28

9

MEGJEGYZÉS Nincs eltérés az IEC 60601-1-2 4. kiadásának követelményeihez
képest.
MEGJEGYZÉS Nincs más ismert módszer az alapvető biztonság fenntartására az
elektromágneses kompatibilitás tekintetében.
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5.2. Műszaki biztonság
Vigyázat:
Figyelem
Nem helyezhetők el az ágy közelében olyan tárgyak (bútorok, állványok stb.),
amelyek az ágynak ütközhetnek (minimális távolság 20 cm). Különös óvatossággal
kell eljárni az ágy mozgó részeinek működtetésekor. Az ágy vagy a beteg sérülése
következhet be, ha az ágy részei más tárgyakkal ütköznek!
Mielőtt a vajúdó anya felszállna az ágyra, be kell kapcsolni a görgőfékeket. Az ágyra
csak az ülőrész felőli oldalról szabad felszállni.

Az ágy nem alkalmas 240 kg-nál (527 fontnál) nagyobb testsúlyú anyák számára.
•
•
•
•
•

Nem helyezhetők el az ágy közelében olyan tárgyak (bútorok, állványok stb.),
amelyek az ágynak ütközhetnek
Soha ne lépjen be az ágy motorral működtetett részei (a hátrész, az ülőrész és a
lábtámaszok) alá.
A szülőágy alaphelyzetbe állítása előtt ellenőrizze, hogy senki nincs a mozgó
alkatrészek elérhető közelségében.
Minden alaphelyzetbe állítás előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e megtörve és /
vagy összegubancolódva az elektromos vezetékek.
Az ágy elhelyezése után minden féket be kell kapcsolni, hogy megakadályozzák
az ágy nem kívánt mozgását, pl. amikor a beteg rajta tartózkodik. Az ágy
beállításakor mind a négy görgőnek érintkeznie kell a padlóval, és a fékeknek
bekapcsolva kell lenniük.
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6. A termék beállítása
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A kicsomagolást követően ellenőrizzen minden elemet.
Szerelje össze a berendezést és a tartozékokat.
Szerelje fel az előlapot (leszerelhető előlappal ellátott ágyak esetén).
Az asztalt mindig egyenletes padlóra helyezze.
Az asztal összeszerelésekor kerülje az ütközést a tápkábellel vagy a kábel túlzott
megfeszítését.
Ellenőrizze a megfelelő csatlakozást.
Kerülje a laza hosszabbítókábeleket, illetve a padlón fekvő aljzatokat.
Ellenőrizze, hogy minden mechanikus és elektromos védőelem a helyén van-e.
Az asztalnak nincs központi kapcsolója. Az elektromos hálózatról való
leválasztáskor húzza ki a tápkábelt.
A tápkábelnek mindig hozzáférhetőnek kell lennie.
A tápkábelt nem szabad hosszabbító kábelen keresztül csatlakoztatni, és nem
szabad csatlakoztatni a szokványos többcsatlakozós bemenetekhez (hármas
elosztó stb.).
Ne vezesse más eszközök bemeneti kábelét az ágyon keresztül vagy a beteg
felett. Az ágy mozgatásakor kerülje a tárgyak becsípődését/megtöretését.
Ügyeljen a kézikönyvben felsorolt jóváhagyott tartozékok megfelelő rögzítésére.
A szülőágyat képzett személynek kell telepítenie. Kizárólag képzett személyzet
működtetheti a szokásos módon. A betanított személyzetnek oktatásban kell
részesülnie az infúziós állvány megfelelő magasságával kapcsolatban is.
A képzést a BORCAD Medical a.s. (gyártó) képviselője vagy hivatalos
márkakereskedése biztosítja.

Javasoljuk, hogy az ágyat fogadó helyzetbe állítsa:
• Egyenes „vízszintes” helyzet a lehető legkisebb ágymagassággal.
• A lábrész és a lábtámaszok kinyújtott állapotban vannak, és a legmagasabb
helyzetbe vannak állítva, ahol fekvőfelületként szolgálnak.
• Az ágy letakarására használjon kórházi lepedőt vagy eldobható lepedőt.
• Az oldalsó fogantyúk aktív helyzetben vannak; biztonsági funkció.
• A fogantyúk el vannak rejtve, így nem akadályozzák az anyát az ágyra történő
felszállás során.
• Amikor a szoba a kellemesebb légkör megteremtése érdekében el van
sötétítve, az ágy háttérvilágítása bekapcsol.
• A kerekek fékezése egy központi fékkel történik.
• A személyzet mindig röviden instruálja az anyát az ágy használatára (az
alapvető funkciók vezérlésére, az ágy beállítására) vonatkozóan, és ismerteti
a figyelmeztető címkéket.
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6.1 Szállítás, fékezés
A szülőágy lehetővé teszi a beteg szállítását is. Ennek feltétele azonban a következő
feltételek teljesülése:
Vigyázat:
Figyelem
A szülőágy a hátrészen lévő fogantyú segítségével előre tolva alkalmas a beteg
szállítására . A beteg szállítása előtt válassza le és tárolja megfelelően a
tápkábeleket,
a
potenciálkiegyenlítőt
és
más
csatlakozásokat,
hogy
megakadályozza azok leszakadását. A hátrészen található fogantyút csak az ágy
mozgatására használja. Ne szállítsa a beteget, ha az ágy ülő pozícióba van állítva.
Ellenkező esetben személyi sérülést okozhat vagy az eszköz károsodását idézheti
elő. A beteg szállítása előtt a központi féket ki kell oldani.
A beteg szállítása során a rögzítő pedál segítségével az első irányító görgőt
egyenes irányban kell rögzíteni. Ellenkező esetben a beteget két személynek kell
szállítania.
Ha az ágyat kórházi helyiségben szállítja, győződjön meg arról, hogy a beteg és az
összes berendezés, például kábelek (beleértve a tápkábelt is), tömlők, csövek stb.
biztonságosan vannak elhelyezve az ágy kerületén belül lévő területen. Ellenkező
esetben személyi sérülést okozhat vagy az eszköz károsodását idézheti elő.
Szállítás közben ellenőrizze az infúziós állvány stabilitását - neki ütközhet az
ajtóknak vagy a mennyezeti lámpáknak. A beteg szállítása előtt állítsa az
állványokat a legalacsonyabb helyzetbe. Ellenkező esetben személyi sérülést
okozhat vagy az eszköz károsodását idézheti elő.
A szállítás után csatlakoztassa újra a tápkábelt, és rögzítse az ágyat a központi
fékkel. Ellenkező esetben személyi sérülést okozhat vagy az eszköz károsodását
idézheti elő.
Ne tegye ki az ágyat a külső környezet tartós szélsőséges hatásainak (hó, fagy, eső
stb.). Ez károsíthatja az eszközt.
Az ágyat a legalacsonyabb helyzetben szállítsa, és ügyeljen arra, hogy ne szállítsa
olyan területeken, amelyek oldalirányú dőlése meghaladja az 5°-ot. A szállítás
megszakadása (az ágy mozgásának leállítása) esetén mindig rögzítse az ágyat a
központi fékkel. Ellenkező esetben személyi sérülést okozhat vagy az eszköz
károsodását idézheti elő.
A maximálisan átléphető küszöbmagasság 20 mm.
Szállítás közben ügyeljen a lábtámaszokra, az oldalkorlátokra, a lábrészre és a
fogantyúkra, hogy megakadályozza azok ajtóknak és egyéb tárgyaknak való
ütközését. Ellenkező esetben személyi sérülést okozhat vagy az eszköz
károsodását idézheti elő.
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A szülőágy szállítása során (beteggel vagy beteg nélkül) a következő utasításokat
kell betartani:
1) Állítsa vízszintes helyzetbe az ágy pihenőrészét, a fogantyúk legyenek aktív
(felső) helyzetben.
2) Állítsa a lábtámaszokat vízszintes helyzetbe, így kompakt pihenőrészt alkot a
matraccal együtt, és elkerüli a lábtámasznak az ágy kerületén kívülre történő
kinyúlását.
3) Válassza le a tápkábeleket, a potenciálkiegyenlítőt és más csatlakozásokat,
elkerülve ezzel azok kihúzását.
4) Az ágy szállításához használja a hátrészen található fogórészt.
5) Ha az ágyat egy kezelő szállítja, használja az irányított görgőt, ellenkező
esetben a szállítást két kezelőnek kell elvégeznie.
6) A szállítás megszakítása során mindig a központi féket kell működtetni.
7) A szállítás után csatlakoztassa a tápkábelt, és rögzítse az ágyat a központi
fékkel.
Vigyázat:
Figyelem
Keresztirányú akadályokon történő áthaladáskor engedje le a pihenőrészt a
legalacsonyabb helyzetbe.
Ne szállítsa az ágyat olyan helyeken, amelyeknek oldalirányú lejtése meghaladja az
5°-ot.
Küszöbön való áthaladáskor a magasság nem haladhatja meg a 20 mm-t.
Az ágy szállításakor vegye figyelembe a következő biztonsági tanácsokat:
•
•
•

Ne keresztezzen kábeleket.
Szállítás közben a tápkábelt a kampóval kell rögzíteni.
Szállítás előtt ellenőrizze, hogy a görgők ki vannak-e oldva (lásd a görgők
beállításával és az ágy szállításával kapcsolatos részt).

Az ágyat csak a megfelelő felületű padlókon mozgassa.
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6.2.Szállítás
Vigyázat:
Veszélyes elektromos feszültség
Szállítás előtt válassza le a tápkábeleket, a potenciálkiegyenlítőt és más csatlakozó
vezetékeket, elkerülve ezzel azok kihúzását.
A tápkábelt műanyag horog segítségével rögzítse az ágyhoz a kiválasztott helyen! Soha ne
tekerje fel a kábelt az ágyra vagy annak alkatrészeire, pl. az oldalsó fogantyúkra, elülső
részre, fogórészekre és egyéb elemekre!

A tápkábel látható sérülése esetén ne használja a szülőágyat és/vagy a kábelt! Mindig hívja
a műszaki szolgálat kezelőjét!
Az ágy szállításához csak hátsó fogantyúk használhatók!
Ne szállítson betegeket, ha az ágy ülő helyzetben van. A beteg sérülésének vagy a
berendezés károsodásának veszélye!
Ha az ágyat az épületen belül szállítja, győződjön meg arról, hogy a beteg és az összes
elem, például kábelek (beleértve a tápkábelt is), tömlők, csövek stb. megfelelően vannak
elhelyezve az ágy kerületén belül. A beteg sérülésének vagy a berendezés károsodásának
veszélye!
A szállítás során ellenőrizni kell az infúziós állvány stabilitását. Ne ütközzön neki az
ajtóknak, mennyezeti lámpáknak. A beteg szállítása előtt mindig állítsa az infúziós állványt
a legalacsonyabb pozícióba, ezzel elkerülve a beteg sérülését vagy a berendezés
károsodását.
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Megfelelő padló:
•
•
•

Padlólap
Kemény linóleum
Öntött padló

Nem megfelelő padló:
•
•
•
•
•
•
•

Túl puha, kezeletlen vagy sérült padló
Puha fapadló
Puha és porózus műkőből készült padló
Bélelt szőnyegek
Puha linóleum
Ha az asztalt nagyobb távolságra szállítja, ellenőrizze, hogy a görgők vezérlése
aktiválva van-e (fő vezérlőkar).
Az asztal szállítása előtt engedje ki a féket.

A szülőágy négy görgővel van ellátva (alapértelmezés szerint 150 mm), és minden
irányban mozgatható. A görgőfunkciókat két kétirányú pedálfék vezérli.
A kerékpedál beállítása:
STOP (Leállítás)
NEUTRAL
(Semleges)
GO (Mehet)

Három görgő zárolva van
Minden görgő szabadon mozog, forog a tengelye körül
A bal első görgő egyenes irányban zárolva van, a többi
görgő nincs zárolva, a tengelyük körül forognak.

A vezérlőpedálok zárolására vonatkozó szimbólumok:

GO (Mehet)

NEUTRAL (Semleges)

STOP (Leállítás)
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7. Az ágy működtetése
Vigyázat:
Figyelem
A szülőágyat nem állandó üzemre tervezték – a motorokat csak a címkén meghatározott
ideig lehet terhelni, azaz 2 perc üzemidő, majd 18 perc készenléti állapot. A készülék túlzott
terhelése automatikus leállást eredményezhet. Ilyen körülmények esetén a hivatalos szerviz
beavatkozására van szükség.
Az ágy belső vezérlőprogramot tartalmaz, amelynek frissítését kizárólag felhatalmazott
szerviztechnikus végezheti el.
Ez a belső vezérlőprogramot a következők védik a jogosulatlan hozzáféréssel szemben:
mechanikus burkolat (a hozzáféréshez szerszámra van szükség), plomba (a processzorral
ellátott részegységeket plomba védi), egy adott jóváhagyott szoftvereszközzel fennálló,
kizárólagos kompatibilitás és az új belső vezérlőprogram és az ágy közötti kompatibilitás
ellenőrzése.
Az ágy belső vezérlőprogramot tartalmaz, amelynek frissítését kizárólag felhatalmazott
szerviztechnikus végezheti el.
Ez a belső vezérlőprogramot a következők védik a jogosulatlan hozzáféréssel szemben:
mechanikus burkolat (a hozzáféréshez szerszámra van szükség), plomba (a processzorral
ellátott részegységeket plomba védi), egy adott jóváhagyott szoftvereszközzel fennálló,
kizárólagos kompatibilitás és az új belső vezérlőprogram és az ágy közötti kompatibilitás
ellenőrzése.
•
•
•
•
•

A termék alkatrészei nincsenek tűzvédelemmel ellátva. Ezért ne használja nyílt láng
közelében. Ha ezt a szabályt nem tartják be, az eszköz kigyulladhat.
A termék kezelésekor ügyeljen a tápkábel mechanikai sérülések elleni védelmére,
különös tekintettel annak szigetelésére.
Biztosítékcsere esetén ügyeljen a biztosítéktípus helyes megválasztására. A biztosítékok
cseréjéhez nem szükséges felhatalmazott BORCAD Medical a.s. szolgáltatást igénybe
venni; szakképzett villanyszerelő is elvégezheti.
Ügyeljen, hogy a tömlők, kanülök és más szabad alkatrészek (infúziók használata
esetén) szabadon átjárhatók legyenek, ezek ne csípődjenek be a termék mozgó részeibe
(a sínek vagy a ferde részek lehetnek a kockázati helyek).
A termék pozicionálásakor előfordulhat, hogy tárgyakkal ütközik. A károsodások és
sérülések elkerülése érdekében ajánlatos a többi tárgytól biztonságos távolságot tartani.

7.1 Oldalkorlátok
A székben ülő nő a fogantyúk használatával növelheti az ülési stabilitását, vagy a
belső funkciógombokat megnyomva fokozhatja az ülési kényelmét.
Az oldalkorlátokat az egészségügyi szakemberek is használhatják. Ha közelebb kell
menni a vajúdó nőhöz, az oldalkorlátokat kívülről is le lehet nyitni.
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7.1.1 A szülő nő részére kialakított kezelőpanel leírása
A hátrész leengedése
/ felemelése
Magasságá
llítás
7.1.2 A fogantyú beállítása inaktív helyzetben
A süllyesztés megkezdéséhez egyik kezével nyomja a kioldó gombot a megjelölt
irányba, majd engedje le a korlátot a lehető legalacsonyabb helyzetbe. A parkolási
helyzet alkalmas arra, hogy a szülő anya könnyedén fel tudjon szállni az ágyra, és a
beteghez is könnyebb hozzáférni a szülés során.

7.1.3 A fogantyú beállítása aktív helyzetben
Az aktív helyzetben csak a legmagasabb helyzetbe kell húzni a fogantyút. A korlát
automatikusan rögzül az aktív helyzetben.
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Vigyázat:
Figyelem
Használat előtt mindig ellenőrizze az oldalkorlátok működőképességét.
A rendszeres szervizellenőrzés során szükséges az oldalkorlátok ellenőrzése és
beállítása
Az oldalkorlátok csak emlékeztetőként, nem pedig betegkorlátozó eszközként
szolgálnak.
Az oldalkorlátoknak mindig teljesen felemelt helyzetben rögzítve kell lenniük, ha a
beteget felügyelet nélkül hagyják.

7.2 Oldalsó vezérlőpanel
Vigyázat:
Figyelem
Az oldalsó vezérlőpanel az AVE2 szülőágy mindkét oldalán megtalálható. A
vezérlőpanelt csak képzett személyzet kezelheti.

A gomb nyomva
tartása elindítja az
ágy Trendelenburg
helyzetbe állítását
Nővér hívása
Az ágy mozgásának
megállítása

Az ágy vezérlésének zárolása. A
vezérlés zárolását a gomb
megnyomásával aktiválhatja (ha a
dióda világít, aktiválva van). A
deaktiváláshoz legalább 3
másodpercig tartsa lenyomva a
gombot (deaktiválva van, ha a
dióda nem világít).
BORCAD Medical a.s.
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Alsó világítás be/ki
(opció)
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Az ülőrész leengedése /
felemelése

A hálózati csatlakozás
jelzése

Ágymagasságbeállítás
A hátrész
leengedése /
felemelése

CPR-fogantyú

Az akkumulátor
állapotjelzője
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7.3 Az újraélesztés manuális beállítása
Vigyázat:
Figyelem
A CPR-vezérlőt a hátrész két oldalán piros információs címkék jelzik. A címkéken a
CPR szöveg olvasható.
Mozgás közben a háttámlát meg kell terhelni (pl. a beteg súlyával).

A funkció aktiválásához egyik kezével nyomja a piros kart a megadott irányba. A
másik kezével húzza le a hátrészt a hátrészen található fogantyúnál fogva. Eközben
tartsa a kart.

A hátrész eredeti helyzetébe történő visszaállításához használja a motoros
pozícionálást (kézi vezérléssel, az oldalsó kezelőpanel vagy az oldalkorlát panelének
segítségével aktiválható).
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7.4. A Trendelenburg pozíció elektromos beállítása
Vigyázat:
Figyelem
A vezérlőt a hátrész két oldalán narancssárga információs címkék jelzik.
Ha a pozicionálás közben az ágy megáll, és a vezérlődobozból hangjelzés hallható,
a lábrész nincs megfelelően rögzítve.
Mozgás közben a háttámlát meg kell terhelni (pl. a beteg súlyával).

A hátrész pozicionálásához nyomja meg a fentebb jelzett gombot, és tartsa
lenyomva, amíg a pozicionálás befejeződik.

A hátrész eredeti helyzetébe történő visszaállításához használja a motoros
pozicionálást (kézi vezérléssel, az oldalsó kezelőpanel vagy az oldalkorlát panelének
segítségével aktiválható).
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7.5. A lábrész beállítása
Vigyázat:
Figyelem
A lábrész teherbírása legfeljebb 150 kg (330 font).
A lábrész és a lábtámaszok együttes teherbírása legfeljebb 170 kg (374 font).
Ne terhelje túl a lábtámaszt a rögzítés nélküli helyzetre tekintettel. Az alkatrészt
mindig rögzíteni kell a végpozíciókban (parkoló, aktív)!
A lábrész pozícionálása (be- és kihúzás, emelés vagy süllyesztés, döntés) mindig
terhelés nélkül történjen.

Összecsukás /
kinyitás
Felemelés/
süllyesztés

Döntés felfelé /
lefelé
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7.5.1 Összecsukás / kinyitás
Leengedett helyzetben a lábréz összecsukható és két helyzetben rögzíthető:
a) Összecsukott (az alkatrész az ülőrész alatt rejtve van)

b) Kinyitott
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Ezeknek a pozícióknak bármelyike beállítható úgy, hogy a vezérlőt a megjelölt nyíl
irányába nyomja, és a lábrészt a kezelő felé vagy kifelé fordítja. Ha elérte a kívánt
helyzetet, a lábrész automatikusan rögzül mindkét esetben.

Vigyázat:
Figyelem
Összecsukás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a lábrész a legalacsonyabb
helyzetben van, és a hátrész nincs Trendelenburg helyzetben!
Abban az esetben, ha a lábrész kárpitját leveszi az ágyról, azt a széles felületével
kell lapos felületen, például földön vagy asztalon elhelyezni. Abban az esetben, ha a
lábrészt az oldalára fekteti, az alkatrész nagy súlya miatt megsérülhet a kárpit.
A lábrész kinyitásakor más személy(ek) nem avatkozhat(nak) be.
7.5.2. Felemelés/süllyesztés
A teljesen kihúzott lábrész felszínét fel lehet emelni az ülés szintjéig. A lábrész egyik
felsorolt helyzete sem korlátozza a szülőágy motoros beállítását. A lábrész terhelése
előtt ellenőrizze annak megfelelő rögzítését az oldalakra gyakorolt rövid
mozdulatokkal.
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Emelés
Jobb kézzel húzza meg a vezérlőkart. Ezzel egyidejűleg fogja meg a lábrész elülső
szélét, és húzza felfelé a kívánt helyzetbe. A vezérlőkar elengedése rögzíti a
kiválasztott pozíciót.

Leengedés
Jobb kézzel húzza meg a vezérlőkart, és ezzel egyidejűleg fogja meg a lábrész
elülső szélét, és nyomja lefelé a kívánt helyzetbe. A vezérlőkar elengedése rögzíti a
kiválasztott pozíciót.
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7.5.3 Döntés felfelé / lefelé
Jobb kézzel húzza meg a vezérlőkart.

Majd nyomja a lábrészt lefelé. A vezérlőkar elengedésével tetszőleges helyzetben
rögzítheti a lábrészt.

A megszakítás nélküli lefelé nyomás a lábrész alacsony vízszintes helyzetét
eredményezi.
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7.6. A lábtámaszok állítása
Vigyázat:
Figyelem
Egy lábrész teherbírása legfeljebb 70 kg (154 font).
A lábrész és a lábtámaszok együttes teherbírása legfeljebb 170 kg (374 font).
Szállítás előtt mindig fékezze le a lábtámasz lemezeket! Ez azt jelenti, hogy állítsa be a
legalacsonyabb magasságot, és fordítsa el őket úgy, hogy a lábtámaszok szélei ne fedjék át
egymást.
A lábrésszel, az ülőrésszel vagy a lábtámaszokkal végzett manipuláció ütközést okozhat, különösen
akkor, ha a lábtámaszok a lábrészhez közel vagy afölött helyezkednek el.
Az ülőrész motoros mozgatása megköveteli a lábtámaszok helyzetének szemrevételezéssel történő
gondos ellenőrzését. Ezért legyen óvatos az egyes pozíciók beállításakor.

Nem levehető lábtámaszok használhatók lábtartóként (lábtámasz pozíció),
nőgyógyászati helyzetben és vízszintes helyzetben az ágyfelület megnövelése
érdekében.
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Általános áttekintés
Lábtámasz tálcája
A lábtámasz tálcájának
összecsukása/kinyitása

A lábtámasz
oldalra forgatása

A lábtámasz döntése

A lábtámasz tálcájának
magasságállítása
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7.6.1. Szülészeti pozíció
A pozícionáláshoz húzza meg a „Lábtámasz oldalra fordítása” vezérlőkart az alábbi
képen látható módon,

és ugyanazzal a kezével húzza a lábtámaszt a kívánt helyzetbe.
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Ezt követően húzza meg a „Lábtámasz döntése” vezérlőkart az alábbi képen látható
módon,

és ugyanazzal a kezével húzza a lábtámaszt a kívánt helyzetbe.

Majd állítsa be a lábtámasz tálcáját. Egyik kezével húzza meg a „Lábtámasz
tálcájának összecsukása/kinyitása” vezérlőkart az alábbi képen látható módon. Majd
ugyanazzal a kezével húzza a lábtámasz tálcáját a kívánt helyzetbe. A vezérlőkar
elengedése rögzíti a tálcát az adott pozícióban. A tálca eredeti helyzetébe történő
visszaállításához ismételje meg az eljárást fordított sorrendben.
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7.6.2. A lábtámasz pozíciója
A lábtámaszok a Lábtámasz pozícióban állíthatók. A pozícionáláshoz húzza meg a
„Lábtámasz oldalra fordítása” vezérlőkart az alábbi képen látható módon,

és ugyanazzal a kezével húzza a lábtámaszt a kívánt helyzetbe.
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Ezt követően húzza meg a „Lábtámasz döntése” vezérlőkart az alábbi képen látható
módon,

és ugyanazzal a kezével húzza a lábtámaszt a kívánt helyzetbe.
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7.6.3. Maximális ágyfelület pozíció
A lábtámaszok elhelyezhetők vízszintesen a lábrész oldalai mentén. Ennek a
funkciónak köszönhetően az ülő- és a hátrészből egy közös fekvőfelület alakítható ki.
A pozicionáláshoz húzza meg a „Lábtámasz oldalra fordítása” vezérlőkart az alábbi
képen látható módon, és ugyanazzal a kezével állítsa a lábtámaszt egyenesen, a
lábrészhez hasonló módon.

Ezt követően húzza meg a „Lábtámasz döntése” vezérlőkart az alábbi képen látható
módon, és ugyanazzal a kezével pozicionálja a lábtámaszt vízszintes helyzetbe.
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7.6.4. A lábtámasz oldalra forgatása
A szülő anya jobb megközelítése érdekében a lábtámasz oldalra fordítható. A
lábtámasz oldalra fordításához húzza meg a vezérlőkart az alábbi képen látható
módon.

Majd húzza a lábtámaszt a kívánt helyzetbe. A vezérlőkar elengedése rögzíti a
pozíciót. A tálca eredeti helyzetébe történő visszaállításához ismételje meg az
eljárást fordított sorrendben.

+60°
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7.6.5. A lábtámasz tálcájának beállítása
A lábtámasz tálcája egyedileg oldalra fordítható a szülő anya fizikai méreteinek
megfelelően. Ehhez a lábtámasznak „Szülészeti pozíció”-ban kell lennie. Ekkor az
egyik kezével húzza meg a vezérlőkart az alábbi képen látható módon.

Majd ugyanazzal a kezével állítsa a lábtámasz tálcáját a kívánt helyzetbe. A
vezérlőkar elengedése rögzíti a lábtámasz tálcáját az adott pozícióban. A tálca
eredeti helyzetébe történő visszaállításához ismételje meg az eljárást fordított
sorrendben.
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7.6.6. A lábtámasz tálcájának magasságállítása
A lábtámasz tálcája egyedileg állítható a szülő anya fizikai méreteinek megfelelően.
Ehhez a lábtámasznak „Szülészeti pozíció”-ban kell lennie. Ekkor az egyik kezével
húzza meg a vezérlőkart az alábbi képen látható módon.

A másik kezével állítsa a lábtámasz tálcáját a kívánt magasságba. A vezérlőkar
elengedése rögzíti a lábtámasz tálcáját az adott pozícióban. A lábtámasz tálcájának
eredeti magasságába történő visszaállításához ismételje meg az eljárást fordított
sorrendben.
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7.6.7. Lábszíjak
A lábtámaszok szerves részét képezik a lábak rögzítésére szolgáló szíjak, melyek
lehetővé teszik a leendő anya petyhüdt izmainak jobb megtámasztását a szülési
szakaszban.

Lazítsa meg a szíjat (1), helyezze el a leendő anya vádliját kényelmesen a lábtámasz
tálcájában (2), majd szorítsa meg a szíjat (3).

1

3

2
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7.7. Tartalék akkumulátor
Vigyázat:
Veszélyes elektromos feszültség
Az elemeket csak a megfelelő szervizszemélyzet cserélheti ki!
Az akkumulátor kizárólag vészhelyzeti áramellátásra szolgál áramkimaradás esetén.
Abban az esetben, ha a nem megfelelően képzett személyzet végzi el az akkumulátor
cseréjét, veszélyhelyzet léphet fel, vagy csökkenhet az orvosi eszköz működőképessége.
A tartalék akkumulátor lemerülését egy hangjelzés jelzi (1 s) bármely mozgatási gomb
megnyomását követően. Ebben az esetben azonnal csatlakoztassa az ágyat a hálózathoz,
és töltse fel az akkumulátort. Az ágyat nem szabad használni, ha az akkumulátor teljesen
lemerült.
Amikor a tartalék akkumulátor teljesen lemerült, a minimális szintre történő újratöltés (amely
lehetővé teszi ennek az akkumulátornak az újbóli használatát) legalább egy órát vesz
igénybe. Ha az akkumulátor teljes feltöltése szükséges, a töltési idő legalább 24 óra!
A teljesen feltöltött tartalék akkumulátor készenléti állapotban körülbelül 1-2 hónapig fog
működni (az optimális 15–25 °C-os hőmérsékleten). Az akkumulátor megengedett
maximális hőmérséklete 50 °C!
A teljesen feltöltött akkumulátor biztosítja a szülőágy szükséges működését (azaz az emelő
pozicionálását, a támasztó rendszerek megdöntését, a nővér hívását és a Trendelenburg
pozíciót), mégpedig minimum négy ciklusban, így lehetővé válik a szülőágy beállítása az
alap biztonságos helyzetbe.
Az ágy áramellátásának megszakadása esetén a „Nővér hívása” funkció 1-2 hónapig
használható (feltéve, hogy az ágy pozicionálása funkciót nem használják!).

A szülőágy teljesen feltöltött akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátort automatikusan
töltődik a vezérlőegységről, és nem igényel különösebb karbantartást.
Az akkumulátor töltési módjának jelzése
Az akkumulátor töltési módját egy zöld LED jelzi az oldalsó vezérlőpanelen.
Az akkumulátor állapotjelzője
Világít: az akkumulátor nem csatlakozik vagy meghibásodott
Villog: az akkumulátor töltődik
Nem világít: töltés befejeződött
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7.8. PPB-068 Fogantyúk, levehető (jobb/bal)
Vigyázat:
Figyelem
Ha egyidejűleg használja a fogantyúkat és állítja lábtámasz pozícióba a
lábtámaszokat, ütközés léphet fel! Ezért a lábtámaszok beállításakor ügyelni kell a
személyzet és/vagy a vajúdó anya sérülésének elkerülésére.
A fogantyúkat csak az alább látható helyzetben lehet csatlakoztatni, tilos a
gumírozott markolattal „lefelé” rögzíteni.
A szokványos fogantyúk levehetőek. A fogantyúk eltávolításához húzza meg a
reteszelő elemet a kioldáshoz, és a másik kezével húzza ki a fogantyút a helyéről. A
behelyezéshez egyszerűen nyomja be a fogantyút – a biztonsági elem
automatikusan rögzíti a fogantyút a megfelelő helyzetben.
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7.9. PPB-013 Fogantyúk, nem levehető, összecsukható (jobb/bal)
Vigyázat:
Figyelem
Ha egyidejűleg használja a fogantyúkat és állítja lábtámasz pozícióba a
lábtámaszokat, ütközés léphet fel! Ezért a lábtámaszok beállításakor ügyelni kell a
személyzet és/vagy a vajúdó anya sérülésének elkerülésére.
Az opcionálisan (felár ellenében) elérhető fogantyúk nem levehetőek. Ezek a
fogantyúk „parkoló” és „aktív” pozíciókat biztosítanak. A fogantyú „parkoló” helyzetbe
történő állításához nyomja meg a fogantyú oldalán található biztonsági elemet, és a
másik kezével helyezze a fogantyút az ágy ülőrésze alá. A behelyezéshez
egyszerűen húzza ki a fogantyút – a biztonsági elem automatikusan rögzíti a
fogantyút a megfelelő helyzetben.
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7.10. Infúziósállvány-tartó
Az infúziós állvány rögzítésére kétutas, nem levehető infúziós tartót használnak.

7.11. Ekvipotenciális csatlakozó
A szülőágy fel van szerelve egy, a potenciálnak a többi elektromos orvosi
berendezéssel történő szinkronizálására alkalmas csatlakozóval. A csatlakozó az
ágy mögött helyezkedik el az ágy fekvőfelülete alatt. Az ágy a másik eszközzel egy
kábel segítségével van összekötve (nem az ágy tartozéka), amelynek a vége
könnyen csatlakoztatható a csatlakozóhoz.
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7.12 A kárpit cserélhetősége
Figyelmeztetés:
Vigyázat
A nem kompatibilis kárpit kockázatot jelenthet!
Az ágy áthúzásakor mindig győződjön meg arról, hogy a kárpit megfelelően
illeszkedik az ágy ülőrészéhez és háttámlájához. A szövettel kitöltött térközök nem
töltik be funkciójukat, nem tartják helyükön a kárpit szilikon szegecseit, ezáltal a
vajúdó nő sérülését vagy a matrac műanyag részeinek sérülését okozhatják.
A szülőágy cserélhető kárpittal rendelkezik. Annak sérülése (pl. mechanikai vagy
fizikai-kémiai sérülés) esetén a kárpitot kifogástalanra kell kicserélni, annak
érdekében, hogy a szülőágy higiéniai kompatibilitása és általános biztonsága
fenntartható legyen. Egyéb esetekben a gyártó 5 év használat után javasolja az
ágyfelületek kárpitjának cseréjét. A kárpit gyártási dátuma a háttámla és lábrész
hátoldalán található.

08-2016
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8. Tartozékok
8.1 PPB-062 Kábeles kézi vezérlő
Figyelmeztetés:
Vigyázat
Biztonsági okokból korlátozott a kézi vezérlő kábelének a másik oldalra való
elvezetése a szülőágy alatt!
A kezelő az ülés magasságát és a háttámla dőlésszögét a kézi vezérlő gombjaival
állíthatja be. A vezérlőgombok funkciói az alábbi képen láthatók. A motorikus
beállítás a kívánt funkciógombok nyomva tartásával végezhető el.

Tápellátási jelzőfény

Háttámla leeresztése/felemelése
Ágy leeresztése/felemelése

Ülőrész leeresztése/felemelése

A kézi vezérlőegység javasolt helye: kizárólag az ülés bal oldalán, lásd a képet.
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8.2 PPB-071 tartórúd
Vigyázat:
Figyelem
A tartórúd maximális megengedett súlyterhelése minden irányban 70 kg.

A tartórúd függőlegesen van rögzítve, felfelé mozdítható ki a tartóból!
Miután kihúzta a keresztrudat, a kioldáshoz mindkét rögzítőelemet meg kell húzni.
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8.3 Tartóváz-világítás
A tartóváz-világítás a szülőágy oldalsó vezérlőpaneljén található gomb rövid
megnyomásával kapcsolható be. A gomb ismételt megnyomásával a világítás
kikapcsol.
A világítást kizárólag a személyzet irányíthatja.

8.4 SB-B-00322 infúzióállvány, rozsdamentes acél, teleszkópos
Vigyázat:
Figyelem
Egy kampó max. teherbíró képessége 2 kg!
Az infúzióállvány kizárólag az infúzió tartására szolgál. Az eszköz használata
szülőággyal való műveletekre korlátozott. Az ágy mozgatásakor is óvatosnak kell
lenni, az infúzióállvány és az esetleg hozzá közel lévő egyéb tárgyak közötti ütközés
elkerülése érdekében.

8.5 PPB-064 Eurolath rögzítő az ülőrész mentén
Vigyázat:
Figyelem
Győződjön meg arról, hogy a szék fel-le való mozgatásakor a környező tárgyak ne
ütközzenek az Eurolath rögzítővel, illetve ne akadjanak abba bele.
Az Eurolath rögzítő az adott tartozékok, például a kartámaszok, a kézi vezérlés és az
infúzióállvány rendezésére szolgál.

62
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

8.6 PPB-060 Hátsó ágytámla
Vigyázat:
Figyelem
Annak érdekében, hogy az aneszteziológus jobban hozzáférhessen a szülőanya
fejéhez, mindig távolítsa el az ágytámlát!
Az ágytámla nem a vajúdó nő segédkötél, lepedő vagy törülköző segítségével
történő felfüggesztésére használatos!
A hátsó ágytámla az ágy biztonsági eleme, amelyet a szülőanya fogantyúként
használhat. Az ágytámla automatikusan rögzített mozgás ellen. A „PRESS” feliratú
biztonsági gomb megnyomása után a másik kezével a hátsó ágytámla eltávolítható
az ágyról.

8.7 GKB-076 Orvosi szék (ergonomikus)

8.8 ZK-05.X Orvosi szék
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8.9 PPB-069 Elülső ütköző a lábrészen
Vigyázat:
Figyelem
A maximális teherbíró képesség 70 kg.

A tartozékok a tartóhoz rögzíthetők, és a lábrész védelmére is szolgálnak. A készlet
két oldalsó ütközőt tartalmaz.

8.10 PPB – 066.01 Felső matrac (100 mm-es párnázathoz)
A tartozék, amely növeli a pihenő anya kényelmét, elsősorban szülés után
használatos.

8.11 PPB – 070.01 Felső matrac (130 mm-es párnázathoz)
A tartozék, amely növeli a pihenő anya kényelmét, elsősorban szülés után
használatos.
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8.12 PPA-010 Tálca a lengőtartón
Vigyázat:
Figyelem
A tálcát kizárólag akkor szabad mozgatni, ha a lábtartószakasz fekvőrészét az
alacsony pozícióba állítják!
A rozsdamentes acél tálca a lengőtartón előre és hátra hajtható. A tálcát előrehajtott
helyzetben lehet kivenni a tartóból. A tálca térfogata 4,5 liter.
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8.13 Nővérhívó
Vigyázat:
Figyelem
A nővérhívó funkció vezérlőelemei nem kapcsolhatók ki!
Ha az ágy tápellátása megszakad, a nővérhívó funkció körülbelül 1 vagy 2 hónapig
működik (ha az ágypozicionálást nem használják).
A nővérhívó gomb az oldalsó fogantyú vezérlőpanelének belső oldalán található (a
vajúdó nő felőli oldalon). A gomb megnyomása és felengedése után egy jelzőfény
világít, jelezve, hogy hívták az ápolót.

Hangszóró jelzőfénye

Mikrofon jelzőfénye

Nővérhívó gomb

Ezt követően a vajúdó nő a fogantyú hátsó részén található, hangszóróval ellátott
mikrofonba beszélhet.
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8.14 PPB-077 A lábtámaszra szerelt elülső ütköző (jobb/bal)
Vigyázat:
Figyelem
Szállítás előtt mindig állítsa parkolóhelyzetbe a lábtartó tálcáit! Állítsa be a legalsó
pozíciót, majd ezeket mozgassa úgy, hogy ne fedjék át egymást a lábtámasz
kontúrjával.
A tartozékok felakasztására és egyúttal a lábtámasz védelmére szolgál.

8.15 Fejtámasz
A kényelmes fejtámasz a nő fejét támasztja a szülés során. Ergonomikus
kialakításának köszönhetően a páciens ágyéki részének kitöltésére is szolgálhat,
megtámasztva a hátát, így a gerinc megtartja természetes görbületét. Megemelt
háttámla esetén (ülő helyzetben) a fejtámasz az optimális helyzet elérésében is segít
a kisebb testméretű betegeknek az ülőrész szélén.
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8.16 Tál PPB-034
A tál rozsdamentes acélból készült, 8 literes űrtartalommal. A tálat nem lehet az
ülésrész alá tolni (szülés után mindig ajánlott eltávolítani, és csak a táltartót tárolni).

8.17 DB-B-00194 Eszköztartó tálca
Ez a lapos, rozsdamentes acél tálca a legtöbb esetben a szülés utáni varratokhoz
szükséges eszközökhöz használatos. A tálca az ülésrész alatt tárolható, és szükség
esetén a tálcát egyéb és mélyebb tálcákra (4,5 l és 8 l) is helyezheti.
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8.18 PPB-088 Az ülőrész fokbeosztása, PPB-098 A háttámla
fokbeosztása
Figyelem
Vigyázat
A fokbeosztás kizárólag tájékoztató jellegű
A szülőágy háttámlájának vagy ülőrészének a dőléséről ad tájékoztatást.
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8.19 PPB-097 Rögzítőelem oxigénpalackokhoz
Figyelem:
Vigyázat
A maximális terhelés 10 kg!
A tartó nem használható az ágyon ülő beteghez képest a DIN-sín jobb oldalán az ágyon!
Nem használható a beteg bal oldalán, miközben a szülőágyon ül. A lábtámasszal való pozicionálás
során fennáll az ütközés veszélye!
Amikor a szülőágyat lefelé pozicionálja, fennáll az üres rögzítőelem, az oxigénpalack rögzítőeleme
és a kezelőszemélyzet lábfejeivel/lábaival való ütközés veszélye. Fennáll az ágy, illetve a beteg, a
személyzet vagy harmadik fél sérülésének a veszélye!
Ne lépjen rá a műanyag keret burkolatára, amikor oxigénpalack-tartóval látja el az ágyat!
Az oxigénpalack-tartó aktív használata előtt mindig ellenőrizze az oxigénpalack méretének
megfelelőségét, beleértve a palack tetejét is. A nagyobb méretek ütközhetnek a pozicionáló
rudakkal!
Az ülés pozicionálásakor az oxigénpalack-tartó is mozgathatóvá válik. Figyelmeztetés!
Oxigénpalack használatakor mindig ellenőrizze a beteg mozgását az ágyon. Fennáll annak a
kockázata, hogy a beteg az oxigénpalackba kapaszkodik, azt gondolván, hogy az ágy oldalát fogta
meg! Fennáll az ágy, illetve a beteg, a személyzet vagy harmadik fél sérülésének a veszélye!
Soha ne vegye le a tartót és az oxigénpalack-tartót együtt

Üzembe helyezési eljárás
Helyezze a rögzítőelemet a jobb oldali DIN-sínre, zöld nyíl irányába. A rögzítőelem
úgy van kialakítva, hogy ne lehessen a szemközti rögzítőelemre (bal oldali DIN-sínre)
felszerelni. Ezután függőlegesen helyezze be az oxigénpalackot a tartóba.

Ellenkező irányú eljárás
Az oxigénpalack-tartó eltávolításához az eljárást a szülőágyon történő elhelyezéshez
képest fordított sorrendben kell elvégezni.
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8.20 S4-04642A Betegkártya
Figyelem
Vigyázat
Vegye figyelembe a beutaló állapotát, beleértve a lábtámasz elülső ütközőjét!
Kizárólag a lábtámaszon lévő elülső ütközőhöz rögzítse!
Ha a betegkártyát más helyeken, például az ágy oldalán vagy a fejtámlán akasztják
fel, fennáll az instabilitás veszélye. Az ágy ezen részei elmozdíthatók! Ezért nem
javasoljuk, hogy a betegkártyát ezekre a területekre akassza, kivéve az elülső
ütközőt a lábtámaszon!
A4-es formátumú betegkártya felfüggesztésére szolgál.
Elülső ütköző a
lábtámaszon

Betegkártya
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8.21 Babatálca
Vigyázat
Figyelmeztetés
A babatálca maximális terhelése 10 kg!
A babatálca kivehető tartozék!
A babatálca használatakor, beleértve az újszülött ráhelyezését is, mindig szükséges a
személyzet állandó jelenléte!
Szigorúan tilos a személyzet eltávolodása a babatálcától, amikor az újszülött ott
fekszik!
A babatálcát kizárólag erre képzett személyzet használhatja!
Amikor a babatálcát a rögzítőelemre szereli, és kattanást hall, maga felé húzva ellenőrizze,
hogy a babatálca megfelelően van-e rögzítve! A biztonsági karnak alsó helyzetben
(biztonsági helyzet) kell lennie.
A babatálca nem az újszülött szállítására használatos!
Amikor az újszülöttet a babatálcára helyezi, ezt mindig a matrac leghosszabb része
irányában tegye! Az újszülött a matrac rövidebb része irányában történő elhelyezés
következtében a földre eshet!

A babatálca a székkel együtt mozog, így a szülés során nincs távolság a nemi szerv mátrixa
és a babatálca felülete között. Ezt figyelembe kell venni!
A babatálcát nem szabad fejjel lefelé felszerelni! A babatálcának a szülőágyra való
felszerelése előtti megfelelő helyzete a párnázatával felfelé van.
Matrac nélkül ne helyezze az újszülöttet a babatálcára! Mindig a kórház által
biztosított ágyneművel borított matracot használjon.
A babatálca nem használható a tállal és a szülőágy lábrészével együtt. Fennáll az ütközés
vagy az ágy alkatrészeinek, illetve a beteg, a személyzet vagy harmadik fél sérülésének a
veszélye! A babatálca használatakor a forgótál és a lábtámasz nem használható együtt.
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A babatálca az újszülött rövid időre történő elhelyezésére használatos. A
köldökzsinórt akkor vágják el, amikor az újszülöttet a babatálcára helyezik, ezt
követően az anyja mellére, vagy egy másik asztalra helyezik, hogy elvégezzék a
szükséges eljárásokat. Ezután felhasználható a placenta eltávolítására és
ellenőrzésére.
Ha nem használják a babatálcát, ki kell venni az ágyból, és a helyiségben kell tárolni.

PPB-074 Matraccal rendelkező verzió
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A babatálcának a szülőágyra történő felszerelése
Amikor felszereli a szülőágyra a babatálcát, a rögzítőkart nyitott helyzetbe kell állítani
(a zöld nyíl irányába). Ezután csúsztassa a babatálcát a szülőágy ülőrészének
fogantyúinál fogva, és tolja az ülőrész felé (1), amíg egy kattanást nem hall (2)!
Ezután győződjön meg arról, hogy a rögzítőkar alsó helyzetben van (2)

1

2
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A babatálcának a szülőágyról történő leszerelése

A felszerelés fordított sorrendjében távolítsa el a babatálcát. Amikor leszereli a
szülőágyról a babatálcát, a rögzítőkarokat nyitott helyzetbe kell állítani, a piros nyíl
irányába (1). Ezután a szülőágy ülőrészén található fogantyúiból csúsztassa ki a
babatálcát maga felé. (2).

1

2
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9 Karbantartás
Minden BORCAD Medical a.s. terméket úgy terveztek meg, hogy helyes használat
esetén sok éven át tartó használatot biztosítsanak. Kérjük, körültekintően használja a
szülőágyat és tartozékait.
Kérjük, kövesse az alábbi használati utasításokat, valamint az ajánlott üzemeltetési
és karbantartási utasításokat. Kerülje a gondatlan kezelést. Funkcióhiba esetén ne
végezzen javításokat, és soha ne erőltesse!
9.1 Tisztítás és fertőtlenítés

Figyelmeztetés:
Vigyázat
Ne használjon automatizált tisztítási és fertőtlenítési módszereket!
Az alapszintű tisztításhoz használjon puha rongyot, és kizárólag egy többcélú
tisztítószer pH-semleges mosószeres oldatát.
A fertőtlenítéshez javasoljuk, hogy alkalmazzanak a felületek fertőtlenítésére
vonatkozó, például kvaterner ammóniumvegyületeken, peroxidvegyületeken alapuló
szabványos előkészületeket. Mindig követni kell a termékek gyártója által javasolt
hígítási arányokat!
Ne használjon súroló hatású tisztítószereket vagy ketonalapú oldószereket.
Túl sok tisztítószer használata esetén fennáll annak a kockázata, hogy víz kerül a
termék motoros alkatrészeibe, ami károsíthatja az elektromos vezetékeket és
működésképtelenné teheti a terméket.
Nem megfelelően végzett tisztítás és fertőtlenítés esetén fennáll a kórházi fertőzés
kockázata.
A kárpitot kizárólag száraz ágyfelületekre helyezze.
Tisztítás közben helyezze a lábtartó kárpitját a lapos oldalára.
Ez az orvosi eszköz, ennek minden alkatrészével és tartozékával együtt, nem
sterilizálható.
A BORCAD Medical a.s. nem tartozik felelősséggel a párnázott részeknek a
fertőtlenítőszerek helytelen használatából adódó károsodásáért (pl. repedésekért,
festék leválásáért stb.). Ilyen esetekben a garanciális igény nem érvényesíthető.
A helyes higiéniai gyakorlat elvei szerint a szülőszobának, annak berendezéseinek
és az összes használt orvosi eszköznek a tisztítását és fertőtlenítését közvetlenül és
azonnal a szülés után el kell végezni annak érdekében, hogy az eszközöket
előkészítsék egy új szülésre. Ezek az elvek a szülőágy tisztítására és fertőtlenítésére
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is vonatkoznak. A szülőágy minden részét meg kell tisztítani. Az eljárást ellenőrizni
kell és/vagy ki kell egészíteni, hogy az megfeleljen a vonatkozó kórházi
irányelveknek, az ajánlott higiéniai szabályoknak és az alkalmazott eljárásoknak.
Miután a szülőágyat fertőző betegségben szenvedő beteg használta, az ágy
tisztítását és fertőtlenítését az érvényes és elfogadott kórházi szabályoknak és az
alkalmazott eljárásoknak megfelelően kell elvégezni. A fertőzésátviteli kockázat
csökkentése érdekében az előkezelt védőburkolatokat és/vagy fedőszöveteket kell
használni, hogy elkerülhető legyen a vajúdó nő bőrének érintkezése a szülőágy
alkatrészeinek – ülés, háttámla, lábrész és lábtartók – kárpitjával.
9.1.1 Az ágy tisztítása
1.
2.
3.
4.
5.

Támasztófelület, beleértve a fejpárnát is, a fejrésztől kezdve az alsó rész felé;
Akasztók és kapaszkodók;
Beépített kezelőszervekkel és kézi kapcsolóval rendelkező oldalsó védőelemek;
Ágykeret, beleértve a beépített kezelőszerveket és a hátulsó panelt;
Lábrész és lábtartók, valamint a kapcsolódó műanyag elemek;

6. A kárpit alsó oldala (emelje fel a kárpitot);

7. Ágykeret/tartószerkezet – teljesen a fejtámasztól az ülőrészig;
8. Emelje fel az alvázat a legmagasabb pozícióba, húzza ki a hálózati dugót –
távolítsa el a védőelemeket (jobb és bal oldalon), majd tisztítás után helyezze
vissza ezeket az eredeti helyzetbe;
9. Emelje fel az alváz bal oldali műanyag burkolatát, és tisztítsa meg a szennyezett
felületeket.
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10. A bal oldali burkolat felemelése után emelje fel a jobb oldali műanyag burkolatot
is, és tisztítsa meg az alvázat. Ügyeljen arra, hogy ne bolygassa meg az eszköz
elektronikáját. Tisztítás után először helyezze fel a jobb oldali burkolatot, majd a
bal oldali burkolatot.

11. Infúzióállvány és -tartó;

12. Gyűjtőtálca (mivel rozsdamentes acél, tisztítható termikusan);

13. Görgők és fékpedálok.
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9.1. 2 Javasolt fertőtlenítés (törléshez használatos fertőtlenítőszerek)

RTU – használatra kész, hígítatlan termékek – spray vagy hab,
Hatóanyag

Használat módja

Példa
fertőtlenítőszerre

Amin, legfeljebb 30%-os
alkohol
Hidrogén-peroxid
Alkohol, 30%-ig

Permetezze és törölje le

Incidin foam

Permetezze és törölje le
Permetezze és törölje le

Incidin OxyFoam S
Bacillol 30 Foam

Törölje le
Törölje le
Törölje le

Sani cloth active
Incidin OxyWipe S
Bacillol 30 kéztörlők

Fertőtlenítő törlőkendők
QAS
Hidrogén-peroxid
Amin, legfeljebb 30%-os
alkohol

Hígítandó, koncentrált fertőtlenítőszerek
Hatóanyag
A fertőtlenítőszer
elkészített oldatának
koncentrációja

Példa
fertőtlenítőszerre

Glukoprotamin
Amin, QAS
Oxigén, QAS
Oxigén, QAS
Amin, QAS
Amin, QAS
Oxigén
Oxigén
Oxigén

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

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

Figyelmeztetés! Ne használjon aktív hatóanyagot tartalmazó fertőtlenítőszereket:
30%-nál töményebb alkoholt, aktív klórt, jódot, aldehideket.
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9.1. 3 A szülőágy kórházi ágyneművel való megfelelő bevonása
A szülőágyat szövetborítással kell védeni a túlzott szennyeződéstől! Az egyik
lehetőség a műtőből származó borítás használata, amelynek mérete megfelel az
adott szülőágy adott részének méretével, a másik a szabványos ágyakhoz használt
szövetbevonat. Először a fekvőrészt, a háttámlát vagy az ülőrészt, majd a teljes
lábrészt és lábtartókat fedje le. Javasoljuk, hogy a szabadon álló felületeket (ülőrész,
lábtartó) abszorpciós gézzel is fedje le.

Az alábbiakban további példákat mutatunk be az ágy szülés előtt való megfelelő
kórházi borításokkal való bevonására.
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9.1. 4 A szülőágy eldobható lepedővel való megfelelő bevonása
Speciális alakú, kifejezetten az AVE2 szülőágyhoz tervezett eldobható borítások is
használhatók. Hajtsa ki a matrac háttámláját, majd helyezze rá a borítást. Ezután
helyezze vissza a háttámlát a helyére, emelje fel az ülőrészt, és tegye rá a borítást
az alábbiak szerint.

Ezután borítsa be a lábtartókat és a lábrészt. Javasoljuk, hogy a háttámla és a
lábrész közé helyezzen abszorpciós párnázatot. Az abszorpciós párnázat szükség
esetén könnyen cserélhető.

9.1.5 Az ágy frottíranyaggal történő megfelelő bevonása
Speciális alakú frottírszettet is használhat közvetlenül az AVE2 szülőágyon. Hajtsa ki
a matrac ülőrészét, majd helyezze rá a borítást. Helyezze vissza az ülőrészt a
helyére, és emelje fel a háttámlát. Helyezze rá a borítást az alábbiak szerint.
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Ezután borítsa be a lábtartókat és a lábrészt.
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10. Karbantartás
Vigyázat:
Figyelem
A gyakorlati teszteredmények alapján a termék műszaki élettartama 15 év. Az
akkumulátor élettartama korlátozott, így azt cserélni kell.
– akkumulátorok (ezekre 6 hónap garancia vonatkozik).
– a gázrugókat 12 évente cserélni kell.
– a kárpit 2 évig garantált.
A rögzítőcsavarok menetei vagy a csuklók keretrészeinek csatlakozói a
fertőtlenítőszerekből adódóan zsírtalanná válhatnak. Ilyen esetekben a megfelelő
időben végzett kenés megelőzi a költséges javításokat.
Vigyázat:
Veszélyes elektromos feszültség
Az orvosi berendezések éves rendszeres felülvizsgálatának keretein belül ellenőrizni
kell az akkumulátorfeszültséget (terhelésmentes állapotban). Ha a mért érték 12 V
alatti (két akkumulátorcella együttes mérése esetén 24 V), azonnal ki kell cserélni az
akkumulátort.
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10.1 Hibák, meghibásodások és generált üzenetek listája

Probléma
leírása

Az ágy nem
reagál a vezérlő
parancsaira.

A kézi vezérlő
vagy annak
egyes gombjai
nem működnek.
A funkciózár
jelzőfénye villog,
és az ágyon lévő
bármely gomb
megnyomása
után rövid
riasztási
hangjelzés
hallható
Ha minden
funkció aktívan
zárolva van,
bármely gomb
megnyomása
után rövid
hangjelzés
hallható

Az ágy
szakaszos
hangjelzést ad,
és az egyik a
vezérlő nem
működik

Valószínűsíthető ok

A kezelő által a
probléma megoldása
érdekében meghozandó
intézkedések

A szakképzett
szervizszemélyzet
által meghozandó
intézkedések

Ellenőrizze, hogy az
Csatlakoztassa a
elektromos hálózat be
Az ágy valószínűleg
tápkábelt az elektromos van-e kapcsolva, és a
nem kap áramellátást,
aljzathoz (az akkumulátor
csatlakozóaljzat
és az akkumulátor már
teljes feltöltése 8 órát
működik-e. Használjon
lemerült.
vesz igénybe).
másik elektromos
aljzatot.
Ellenőrizze, hogy az
A kézi vezérlő kábele
Ellenőrizze, hogy a kézi
ágy reagál-e egy
nem illeszkedik
vezérlő kábele
másik kézi vezérlőre.
megfelelően az ágy
megfelelően illeszkedik-e
Ha igen, cserélje ki a
csatlakozójába.
az ágy csatlakozójába.
kézi vezérlőt.

A DPS vezérlőpanel
cseréje vagy a
hibajelző törlése a
diagnosztikán
keresztül küldött „r”
használatával

A vészleállító eszköz
nem működik

Hívja a szervizt

Zárolt gombok

A billentyűzet gombjainak
feloldása a zárólógomb
nyomva tartásával

-

A vezérlő
meghibásodása

Hívja a szervizt

A hibás vezérlő
megjavítása
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10.2 Műszaki paraméterek
A fekvőfelület teljes hossza (a lábrészt is beleértve)
Minimális hosszúság az alapértelmezett beállításban (a lábrész
nélkül)
Teljes szélesség az oldalrácsok aktív helyzetében
Teljes szélesség az oldalrácsok rögzített helyzetében
Az ülőrész legnagyobb magassága (Trendelenburg 40)
Kárpit szélessége (maximum)
Kárpit hossza (maximum)
Görgő mérete
A támasztófelület magassága, beleértve a kárpitot (ülőrész)
Minimum
Maximum
Függőleges emelkedés
Függőleges sebesség felfelé (maximális betegterheléssel)
Függőleges sebesség lefelé (maximális betegterheléssel)
Kárpit vastagsága:
Lábrész

2122 mm (83,54 inch)
1570 mm
980 mm
960 mm
1143 mm
890 mm
2050 mm
150 mm
600 mm + 20 mm
1050 mm + 20 mm
450 mm
11,25 mm/s
20,45 mm/s
65 mm (2,56 hüvelyk)
100/130 mm

Háttámla
100/130 mm
Ülőrész
Beállítási szögek:
Háttámla pozicionálási szöge
Ülőrész pozicionálási szöge
Trendelenburg pozíció
Lábtámaszok függőleges beállítási szöge
Lábtámaszok vízszintes beállítási szöge
Lábrész beállítási szöge
Matricák, címkék anyaga
Maximális betegterhelés
Biztonságos munkaterhelés
Teljes terméksúly tartozékok nélkül
A szülőágy felső részének összsúlya tartozékokkal együtt
A szülőágy alsó részének összsúlya tartozékokkal együtt
Háttámla megengedett terhelése (a szélétől 125 mm-re)
Lábrész megengedett terhelése (a szélétől 125 mm-re)
Lábtámasz megengedett terhelése
Oldalrács megengedett terhelése
Tartórúd megengedett terhelése
Matrac súlya (háttámla és ülőrész 100/130 mm)
Matrac súlya (lábrész)
Matrac súlya (lábtámasz pár)
Zajszint

-10°/+70°
0°/+18,5°
-10°
0°/+143°
+60°
0°–22°
polimer PVC-fólia
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.)
függőleges nyomás
70 kg (154 lb.)

8,6-9,6 kg (19-21 lb)
1,2 kg (2,64 lb)
2,6 kg (5,73 lb)
Kevesebb mint 65 dB (A)
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10.3 Elektromos paraméterek
Akkumulátorok – tartalék
Feszültség – bemeneti
Feszültség – bemeneti
Feszültség – bemeneti
Feszültség – bemeneti
Frekvencia
A vezérlőegységben lévő biztosíték névleges értéke
(220–240 V)
A vezérlőegységben lévő biztosíték névleges értéke (100
V)
A vezérlőegységben lévő biztosíték névleges értéke
(110–120 V)
A vezérlőegységben lévő biztosíték névleges értéke (127
V)
Maximális bemenet
Motorfeszültség
A szülőágy behatolás elleni védelme
Eszközosztály
Alkalmazott alkatrészek osztályozása

Minden lehetséges feszültség – bemeneti

24 V/2,3 Ah
220–240 VAC
110–120 VAC
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 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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A motorok működési leírása:
A szülőágy lineáris villanymotorokkal van felszerelve a háttámla és az ülőrész
mozgatásához, valamint az ágymagasság beállításához. Ezek a motorok nem
igényelnek karbantartást.

10.4 A termék mellékelt alkatrészei
A termék mellékelt alkatrészei B típusúnak minősülnek – alapvető védelmet
nyújtanak a beteg számára, és megfelelnek a ČSN EN 60601-1 ed. 2:2007 szabvány
vonatkozó követelményeinek, amelyek alapján teljesítik a B típusú mellékelt
alkatrészek osztályozására vonatkozó követelményeket.

10.5 Szállításra és tárolásra vonatkozó utasítások
A becsomagolt szülőágyak legfeljebb 15 hétig lehetnek kitéve olyan körülményeknek,
amelyek nem haladják meg a következő határértékeket:
Üzemeltetés: 10 °C – 40 °C, 30% – 75%, 795 hPa – 1060 hPa
Tárolás és szállítás: -10 °C – 50 °C, 20% – 90% (nem lecsapódó),
795–1060 hPa
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10.6 Szervizelés és javítás
Figyelmeztetés:
Vigyázat
Minden szerviz-felülvizsgálatot, biztonsági és műszaki ellenőrzést vagy
szervizbeavatkozást kizárólag a BORCAD Medical a.s. vállalat által kiképzett
szakember végezhet.
Igény szerint a gyártónál rendelkezésre állnak azon diagramok, termékalkatrészlisták, leírások vagy egyéb információk, melyek célja, hogy segítse a
szervizszemélyzetet a termék alkatrészeinek javításában, a gyártó által vélelmezett
módon.
A termék 2 éves garanciális időszakkal rendelkezik, feltéve, hogy a rendszeres
évenkénti szervizellenőrzéseket elvégzik.
A BORCAD Medical a.s. vállalat által gyártott minden orvosi berendezés esetében az
üzemeltetőnek biztosítania kell a gyártó ajánlása szerinti rendszeres műszakibiztonsági ellenőrzéseket, így az ellenőrzéseket évente legalább egyszer, vagy az
orvosi berendezés bármilyen javítása után, vagy az orvosi berendezések elektromos
rendszerével kapcsolatos bármilyen beavatkozás után kell elvégezni. A műszakibiztonsági ellenőrzés hatókörére, paramétereire és eljárásaira vonatkozó részleteket
az orvosi berendezés szervizkézikönyve tartalmazza.
Abban az esetben, ha a termék nem működik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az
adott ország termékforgalmazójával. Egyéb probléma esetén kérjük, forduljon a
gyártóhoz a következő címen (lehetőleg angol nyelven):
BORCAD Medical a.s.
Fryčovice 673
739 45 Fryčovice
Czech Republic
Tel: 736 628 231
Fax: 558 668 087
e-mail: service@borcadmedical.com

Javításhoz kizárólag az eredeti BORCAD Medical a.s. pótalkatrészeket használja,
valamint az ilyen típusú termékek javítására engedéllyel rendelkező, képzett
szerviztechnikusok szolgáltatásait vegye igénybe. A szakszerűtlen javítások a
garanciális feltételek lényeges megszegésének minősülnek, ezzel egyidejűleg a
gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen beavatkozásból eredő, esetleges
további termékkárosodásért.
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11. Környezetvédelem, a termék megsemmisítése
A BORCAD Medical a.s. vállalat tudatában van annak, hogy a környezetvédelem
fontos szerepet játszik a jövő generációi számára. Ennélfogva kiemelt figyelmet fordít
a környezetet fenntartó technológiák és anyagok fejlesztésére, innovációjára és
előállítására. A BORCAD Medical a.s. megfelel az egyes veszélyes anyagok
elektromos és elektronikus termékekben való felhasználásának korlátozásáról szóló
EU-irányelvnek.
A termék környezetbarát anyagokból készült. Nem tartalmaz kadmiumot, higanyt,
azbesztet, PCB-t vagy CFC-t tartalmazó veszélyes anyagokat. A termék
zajkibocsátása megfelel a védett épületeken belüli zajok és rezgések káros
hatásaival szembeni közegészségügyi védelemre vonatkozó követelményeknek.
A termék üzembe helyezését követően keletkező összes hulladékanyagot a
vonatkozó érvényes előírásoknak megfelelően jelölik a csomagolóanyagon. A termék
üzembe helyezése után a BORCAD Medical a.s. vállalat a megfelelő piktogramok
szerint válogatja szét a csomagolóanyagot, és egy engedélyezett hulladékanyagártalmatlanító szervezet segítségével ártalmatlanítja azt. A hulladékanyag ingyenes
visszavételéhez forduljon a BORCAD Medical a.s. értékesítési képviselőjéhez vagy
szerviztechnikusához. A termék üzembe helyezése után a piktogramoknak
megfelelően válogassa szét a csomagolóanyag hulladékát, és továbbítsa azt egy
erre felhatalmazott személyhez.
A termék újrahasznosítható acél, műanyag és elektronikus alkatrészekből áll. A
termék élettartamának a végén az optimális újrahasznosítás érdekében a termék
egyes részeit úgy kell szétválogatni, hogy azokat tovább lehessen használni olyan
anyagként, amelyből a terméket előállították (lásd az alábbi ábrákat).

Akkumulátor/elem
Az akkumulátorokat helyi hulladékanyag-ártalmatlanító rendszerrel lehet
ártalmatlanítani. Az anyag ártalmatlanítását a hulladékanyagokra vonatkozó helyi
előírásoknak
megfelelően
végezze
el
(szakértői
személyzet
kötelező
segítségnyújtásával). Ártalmatlanítás előtt megfelelően tisztítsa meg és fertőtlenítse
a terméket. A termék megfelelő ártalmatlanításával Ön elősegíti az értékes
természeti erőforrások megőrzését, valamint megelőzi a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt azon potenciálisan káros hatásokat, amelyek a
hulladékanyagok helytelen ártalmatlanításából eredhetnek. További részletekért
kérjük, vegye fel a kapcsolatot az illetékes környezetvédelmi hatóságokkal, vagy az
újrahasznosított hulladékok legközelebbi ártalmatlanítási központjával.
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12. Rendelkezésre álló felszerelések listája
N (Alapváltozatok):
PPB-AX Szülőágy AVE2:
Normál lábtámaszok + lábszíjak (párban)
Tartalék akkumulátor
Csúszó lábrész, kárpittal együtt
Varrat nélküli matrac
Kézi CPR
Infúzióállvány-tartó az ágy mindkét oldalán
Oldalrács kezelőszervekkel
Rögzített panel kezelőszervekkel
Kapaszkodók (párban)
Görgők, 150 mm, 1 irányú
Központi fék
Ekvipotenciális gyűjtősín
Választható hálózati kábel
Szabványos színválaszték
Csomagolóanyag
B (Tápkábel):
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

Elektromos kábel, JAR – spirál, 4 m, narancssárga
Elektromos kábel, IZR – egyenes, 3,5 m, narancssárga
Elektromos kábel, EU – spirál, 4 m, narancssárga
Elektromos kábel USA – egyenes, 4 m, narancssárga
Elektromos kábel CH – spirál, 4 m, narancssárga
Elektromos kábel, UK – spirál, 4 m, narancssárga
Elektromos kábel, ITA – spirál, 4 m, narancssárga
Elektromos kábel, AUS – spirál, 4 m, narancssárga
Elektromos kábel BRA – egyenes, 4 m, fekete
Elektromos kábel ITA - spirál, ferde, 4 m, narancssárga

N (Elektromos rendszer):
PPB-050.21
PPB-050.22
PPB-050.23
PPB-050.24

220–240 VAC – Elektromos berendezés
110–120 VAC – Elektromos berendezés
100 VAC – Elektromos berendezés
127 VAC – Elektromos berendezés

N (Matracvastagság):
PPB-014-X
PPB-080-X
PPB-083-X
PPB-081-X

100 mm
130 mm
100 mm, cipzárral
130 mm, cipzárral
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A (Szín):
A
B
F
M
P
X3

Lila F4340-50621
Kék F4340_07459
Zöld F4340-20157
Sárga F4340_07477
Narancssárga F4340_20127
Választható műbőr

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
Rózsaszín F4340-20149
N (Kárpit):
PPB-006.07-X
PPB-007.03-X
PPB-008.03-X

PPB-006.07 Lábtartó kárpitja
PPB-007.03 Jobb oldali lábtartó kárpitja
PPB-008.03 Bal oldali lábtartó kárpitja

N (Nővérhívó)
PPB-046
PPB-047

Nővérhívó
Nem rendelkezik nővérhívóval
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N (Lábtartó)
PPB-076
PPB-075

Lábtámaszkészlet (USA)
Lábtámaszkészlet (USA-n kívül)

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

Matrica, BORCAD Medical
Névtábla, BORCAD Medical
Figyelmeztető matricák

N (Kötelezően választható)
PPB-067-X
PPB-062
PPB-064
PPB-065
PPB-070.01
PPB-066.01
PPB-060
PPB061

Tartórúd
Kézi vezérlő
Eurobar
Eurolath rögzítő nélkül
Rátét 100 mm-es matrachoz
Rátét 130 mm-es matrachoz
Fejtámlával
Fejtámlaborítóval

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

Kartondoboz raklapon, jelzőfénnyel
Tengerentúli csomagolás, jelzőfény nélkül
Megerősített kartondoboz raklapon, jelzőfénnyel
Fólia

N (Kezelői kézikönyvek)
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 (Opcionális)
PPB-069
Elülső tartozéktartó
GKB-076.X Orvosi szék – ergonomikus
PPA-36
Teleszkópos infúzióállvány
ZK-05.X
Orvosi szék
PPA-33
Nagyméretű rozsdamentes acél tál – 10 l
PPB-014.03-X3
Fejtámasz
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PPB-077
PPA-10
PPB-CCC
PPB-012
PPB-013

Lábtámaszra szerelt elülső ütköző (jobb/bal)
Csúsztatható, 4,5 l-es rozsdamentes folyadékgyűjtő tál
Tartóváz-világítás
Kapaszkodókészlet (levehető)
Kapaszkodókészlet (összecsukható)

N (Rátétek)
PPB-100-A Frottír ágyneműk – fehér
PPB-030.80 Figyelmeztető matricák
832 Nem steril nedvszívó, nem áteresztő párnázat
874 STANDARD, nem steril, nem áteresztő támasztófelület-burkolat
875 STANDARD, nem steril, nem áteresztő lábrészburkolat
876 STANDARD, nem steril, áteresztő lábtámaszburkolat
877 COMFORT, nem steril, nem áteresztő támasztófelület-burkolat
878 COMFORT, nem steril, nem áteresztő lábrészburkolat
879 COMFORT, nem steril, áteresztő lábtámaszburkolat
PPA-10
Csúsztatható, 4,5 l-es rozsdamentes folyadékgyűjtő tál
PPB-034
Rozsdamentes acél tál – 8 l
PPB-009
Tartó
N (Görgőválaszték)
PPB-078
Standard görgők (150 mm)
PPB-079
Görgők hosszabb csappal (150 mm)
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