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Wprowadzenie
Należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją obsługi, która ma na celu
zaznajomienie użytkowników z prawidłową obsługą i cechami nowego łóżka
porodowego. Należy zawsze postępować według instrukcji zawartych w tym
podręczniku i używać łóżka tylko zgodnie z nimi.
Instrukcję należy przechowywać w pobliżu łóżka przez cały czas jego użytkowania.
Każda osoba obsługująca łóżko porodowe AVE2 musi przeczytać i zrozumieć treść
niniejszej instrukcji.
Bardzo ważne informacje są oznaczone w instrukcji następującymi symbolami:
Piktogram

Znaczenie
Produkt zgodny z przepisami UE
Tapicerka spełnia wymagania dotyczące
odporności na zapalenie zgodnie z
normą BS 7176 w kategorii zagrożenia
średniego stopnia.
Tapicerka spełnia wymagania norm
BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 5852
— odporność na źródła zapłonu 5
Ostrzeżenie:
Niebezpieczne napięcie elektryczne
Ostrzeżenie:
Przestroga
Ten symbol wprowadza wszelkie
informacje, dzięki którym można uniknąć
problemów podczas użytkowania
Części aplikacyjne typu B
Numer seryjny (ang. serial number)
Objaśnienie numeru typu

Int x/y

IP

Oznaczenie pracy przerywanej, tj. jeśli
produkt był używany w sposób ciągły
przez czas „x”, musi pozostawać
bezczynny przez okres „y”. Na przykład
„int 10/20” oznacza, że po 10 minutach
ciągłego użytkowania/regulowania
produkt nie może być używany przez
20 minut
Zabezpieczenie konstrukcyjne przed
4
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wnikaniem wody, niebezpiecznym
kontaktem poprzez dotyk i wnikaniem ciał
obcych zgodnie z normą IEC 529.
Bezpieczne obciążenie robocze

Maksymalna masa ciała pacjenta
Całkowita masa produktu

Oznaczenie akumulatora
Producent
Data produkcji
Przestrzegać instrukcji obsługi
Zabezpieczający transformator
separacyjny
Do użytku wewnętrznego w urządzeniach
medycznych
Zabezpieczenie termiczne transformatora
Ekwipotencjalność
Materiał opakowaniowy:
„Chronić przed wilgocią”
Materiał opakowaniowy:
„Delikatne”!
Materiał opakowaniowy:
„Tą stroną do góry”
Ograniczenie temperatury
Oznaczenie transportowe:
„Wilgotność względna powietrza”.
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Oznaczenie transportowe:
„Ciśnienie powietrza”.
Oznaczenie zgodne z dyrektywą WE
2002/96/WE (dyrektywa w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego).
Symbol: „Nie należy wyrzucać produktu z
odpadami komunalnymi. W przypadku
starych urządzeń elektronicznych należy
korzystać ze specjalnych punktów zbiórki
odpadów ”.
Materiał frotté
Produktu nie wolno prasować
Materiał frotté
Nie czyścić chemicznie
Materiał frotté
Maksymalna temperatura 60°C
Ustawienie normalne
Materiał frotté
Nie wybielać
Materiał frotté
Można suszyć w suszarce bębnowej
Normalna temperatura, maks. 80°C
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
(RKO)
Bezpieczne obciążenie robocze części
pod nogi
Ostrzeżenie:
Nie siadać na podnóżku
Bezpieczne obciążenie robocze
podnóżka
Ostrzeżenie:
Nie wolno pchać ani ciągnąć stojaka na
kroplówkę
Ostrzeżenie:
Nigdy nie stawać na osłonie kolumny
podnoszącej w ruchu. Miejsce jest
oznaczone naklejką z ostrzeżeniem.
Ostrzeżenie:
W tym miejscu nie należy umieszczać
żadnych przedmiotów
Ostrzeżenie:
Nie wolno umieszczać żadnych
przedmiotów na tej osłonie
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Oznaczenie łóżka porodowego dla
dorosłych
URZĄDZENIE MEDYCZNE
(zgodne z przepisami dotyczącymi wyrobów
medycznych)

UNIKATOWY IDENTYFIKATOR
URZĄDZENIA
Przestroga lub ostrzeżenie:
Przewód zasilający należy zawsze
mocować w wybranym miejscu łóżka za
pomocą plastikowego haczyka, jak
pokazano na rysunku!
Przestrzegać instrukcji obsługi!
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Skrót
LED
VA
IT
PC
dB
hPa
Hz
EMC
HF
ME
CISPR

Znaczenie
Dioda elektroluminescencyjna
Jednostka poboru mocy
Technologia informatyczna
Komputer osobisty
Jednostka natężenia dźwięku
Jednostka ciśnienia
Jednostka częstotliwości w układzie SI
Kompatybilność elektromagnetyczna
Wysoka częstotliwość
Sprzęt medyczny
Międzynarodowy Komitet Specjalny ds. Zakłóceń
Radiowych

SWL

Limit obciążenia w czasie pracy

Sygnalizacja akustyczna
Dźwięk
Znaczenie
Jeden krótki sygnał dźwiękowy po
naciśnięciu przycisku.
Blokada przycisków włączona
Przerywany sygnał dźwiękowy po
Część pod nogi nie znajduje się ani
naciśnięciu przycisku pozycji
w pozycji „zaparkowanej”, ani w
Trendelenburga.
pozycji „aktywnej”.
Przerywany sygnał dźwiękowy po
Poziom naładowania akumulatora
naciśnięciu przycisku pozycjonowania.
jest niższy niż 1/3 jego pojemności.
Przerywany sygnał dźwiękowy po
Zabezpieczenie prądowe silnika
naciśnięciu przycisku pozycjonowania.
aktywne.
Przerywany sygnał dźwiękowy, nawet bez
naciskania żadnego przycisku.
Awaria sterownika.
Ciągły dźwięk podczas jednoczesnego
naciskania przycisków kolumny w górę i w
Resetowanie zabezpieczenia
dół.
prądowego silnika.
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Tabliczka znamionowa — objaśnienie symboli:

1

4

2

5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

6

3

7

8

9

Adres producenta
Typ produktu, numer seryjny
Data produkcji (rok-miesiąc-dzień)
DI (identyfikator wyrobu)/ GTIN (globalny numer jednostki handlowej)
PI (identyfikator produktu)
Dwuwymiarowy kod kreskowy (GS1 DataMatrix) — identyfikator wyrobu + identyfikator produktu =
indywidualny identyfikator wyrobu
Dane elektryczne
Jednowymiarowy kod kreskowy GS1-128 (numer seryjny)
Symbole

Wszelkie ewentualne pytania prosimy kierować do autoryzowanego przedstawiciela
lub bezpośrednio do producenta, firmy BORCAD Medical a.s.
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1 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ROZPAKOWYWANIA
Kontrola dostarczonej przesyłki
Nie rozpakowywać i/lub nie przyjmować przesyłki, jeśli opakowanie jest w widoczny
sposób uszkodzone! W takiej sytuacji należy złożyć reklamację.
Kwalifikacje personelu
Osoby upoważnione do instalacji i oddawania produktu do eksploatacji, tj. osoby
przeszkolone przez firmę BORCAD Medical a.s.
Personel potrzebny do rozpakowywania i instalacji
Co najmniej dwie osoby.
Przewidywany czas
Przewidywany czas rozpakowywania wynosi 30 minut, przewidywany czas instalacji
wynosi 30 minut.
Niezbędne narzędzia i materiały
Zestaw kluczy imbusowych, wkrętak krzyżakowy/elektryczny, nożyczki/nóż, Loctite
243 (niebieski), w zestawie dwie rampy polistyrenowe, klucz 17.
Wymagana przestrzeń robocza
Podczas rozpakowywania należy wziąć pod uwagę ogólne wymiary łóżka. Zużyte
materiały opakowaniowe należy poddać recyklingowi. Zalecamy rozpakowywanie
bezpośrednio na miejscu instalacji. Podczas rozpakowywania należy zachować
odległość co najmniej 0,8 m od boków palety i co najmniej 2,6 m przed paletą (tj.
minimalna powierzchnia na rozpakowanie to 2,8 x 5,2 m).

10
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

Kolejność czynności
Ostrożnie rozciąć kieszenie z dokumentacją techniczną łóżka i wyjąć ją. Następnie
zdjąć karton.

Ostrożnie rozciąć plastikowy worek, najlepiej wokół dolnej krawędzi palety i usunąć
folię polietylenową z łóżka razem z dnem kartonu.
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Ostrożnie przeciąć folię, w którą zapakowany jest przewód zasilający; podłączyć
przewód. Następnie przeciąć taśmę na kartonie zawierającym wyposażenie łóżka i
wyjąć listwę (jeśli znajduje się w opakowaniu). Zaleca się ustawienie tylnej części
łóżka w pozycji pionowej (60°), aby uzyskać łatwy dostęp do kartonu.

Kolejno wyjąć cały sprzęt z kartonu.

2x
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Zdjąć drugie opakowanie z palety, aby uzyskać dostęp do dolnej części.

Odkręcić krzesło lekarza (jeśli znajduje się w opakowaniu). Zaleca się umieszczenie
łóżka w wyższej pozycji.
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Zdjąć z uchwytu wezgłowie łóżka (jeśli znajduje się w opakowaniu), a następnie
odkręcić uchwyt.

4x

Odciąć i wyciągnąć taśmę, zwolnić część pod nogi

Wyjąć plastikową zatyczkę z elementu blokującego.
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Zdjąć resztę opakowań z łóżka.

Upewnić się, że wszystkie koła są ustawione równolegle do dłuższego boku palety i
zablokować koła, aby mogły się poruszać w linii prostej.
GO
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Wykręcić po kolei 4 śruby zabezpieczające; jeśli to możliwe, wyjąć je od spodu od
strony podłogi. Śruby znajdują się pod klinami, na których umieszczone jest łóżko.

4x
Umieścić dwie rampy polistyrenowe przy krawędzi palety.

2x
Ostrożnie zepchnąć łóżko z klinów mocujących na palecie, a następnie sprowadzić je
na dół po rampach.
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Podłączenie zapasowego akumulatora
W związku z możliwością niepożądanego włączenia łóżka AVE2 podczas
pakowania, transportu i rozpakowywania, akumulator jest zazwyczaj odłączony od
urządzenia. Poniższe ilustracje przedstawiają sposób podłączania akumulatora.
Zdjąć osłonę podwozia.

Pokrywę zdejmuje się, wykręcając trzy śruby.

Podłączyć wtyczkę akumulatora zapasowego.
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Założyć pokrywę ochronną i ponownie przykręcić śruby imbusowe. Ponownie
założyć osłonę podwozia.

Montaż podnóżka
Umieścić podnóżek na przegubie. Trzymając sterownik, włożyć sworzeń blokujący
drugą ręką.

Puścić sterownik podnóżka i zabezpieczyć sworzeń zatyczką ochronną. Przykręcić
pokrywę dwiema śrubami imbusowymi, powlekając je niebieskim klejem do śrub
Loctite.
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2 Przegląd podstawowych części
20
1

8
9
13

16
2

15

12
18

7
10
19
11
14

3

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

oparcie
siedzisko
część pod nogi
koło samonastawne, kierunkowe 1x
koło samonastawne z hamulcem 3x
plastikowe osłony podwozia
podnóżki z pasami
zagłówek
tylny uchwyt do transportu
szyna DIN wzdłuż siedziska (akcesoria)
taca na uchwycie wychylnym (akcesoria)
boczny panel sterowania
kontrolka zasilania
wspornik stojaka na kroplówkę
poręcze
szyny boczne z elektrycznym panelem sterowania
hamulec centralny
funkcje manualne RKO
wspornik podudzia
zdejmowane wezgłowie (akcesoria)
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2.1 Przegląd wersji podstawowych
PPB-AX

typ podstawowy

2.2 Przegląd standardowych wersji kolorystycznych
Litery poniżej zastępują literę „X” w oznaczeniu typu.
A — fioletowy
B — niebieski
F — zielony

M — żółty
P — pomarańczowy

2.3 Bezpieczeństwo
Normy i specyfikacje
Normy referencyjne wymieniono w Deklaracji zgodności.
Producent wdrożył certyfikowany system zarządzania jakością zgodnie z
następującymi normami:
•
•
•

ISO 9001
ISO 14001
ISO 13485

Informacje dotyczące gaszenia pożarów
Ostrzeżenie:
Uwaga
Niebezpieczeństwo odmrożenia w wyniku kontaktu CO2 ze skórą człowieka!
Nie wolno używać gaśnicy halonowej w zamkniętych pomieszczeniach bez
wentylacji — zagrożenie dla zdrowia!
Ten wyrób medyczny jest klasyfikowany jako instalacja elektryczna pod napięciem,
dlatego pożar można gasić za pomocą następujących typów gaśnic.
Używać
Gaśnica proszkowa
Gaśnica CO2
Gaśnica halonowa

Nie używać
Gaśnica pianowa
Gaśnica wodna
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3 Funkcja
Ostrzeżenie:
Przestroga
Podstawowe funkcje łóżka umożliwiają położenie, posadzenie i podtrzymywanie
kobiety podczas porodu. Ponadto łóżko jest wyposażone w pozycję RKO.
Łóżko porodowe może być używane przez matki przed i podczas porodu oraz po porodzie.
Łóżko wyposażone w odpowiednie akcesoria umożliwia matkom przyjęcie optymalnej pozycji
podczas porodu. Pozycjonowanie i przestawianie łóżka nie utrudnia pracy personelu
medycznego. Manipulacja częścią pod nogi, zwłaszcza poprzez jej złożenie (szybkie
schowanie pod siedziskiem/oparciem) na końcu drugiego etapu porodu zapewnia
wystarczająco dużo miejsca do wykonywania zabiegów położniczych i ginekologicznych.
Urządzenie przydaje się również do praktycznego kształcenia studentów medycyny i
położnych. Umożliwia ono również ułożenie pacjentki na boku do momentu wydobycia płodu
(zapobieganie zespołowi aortalno-żylnemu), jak również korzystanie z innych urządzeń
medycznych (tworzących wraz z łóżkiem kompletny system) do ciągłej kontroli
zmniejszonego powrotu żylnego, ciśnienia krwi, rutynowego monitorowania EKG,
pulsoksymetrii, NIBP i kapnometrii. Podczas zabiegów można stosować zatwierdzone
urządzenia elektrochirurgiczne (korzystające z prądu wysokiej częstotliwości) do
wykonywania nacięć lub koagulacji. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie resuscytacji
krążeniowo-oddechowej, można ją przeprowadzić na tym łóżku, w tym za pomocą
defibrylatora. Łóżko porodowe umożliwia również ustawienie w pozycji Trendelenburga. Po
porodzie i przeniesieniu matki należy umyć i zdezynfekować wszystkie łatwo zdejmowane
części i lekkie obicia tapicerskie wraz z plastikowymi częściami i pokrywami.

3.1 Interakcja
W przypadku korzystania z łóżka porodowego jako części systemu medycznego
niektóre elementy (urządzenia medyczne) mogą wchodzić w interakcję. Przed takim
zastosowaniem należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi łóżka
porodowego AVE2.

3.2 Instrukcje ogólne
Łóżko porodowe może być użytkowane tylko wtedy, gdy spełnione są warunki
obowiązujących norm dotyczących dystrybucji energii elektrycznej w placówkach
medycznych. Zgodnie z Ustawą o środkach dotyczących aparatury medycznej
produkt może być obsługiwany wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje.

3.3 Środowisko stosowania 5
Opieka ambulatoryjna, świadczona w szpitalu lub innej placówce medycznej pod
nadzorem medycznym i przy użyciu sprzętu medycznego, jest przewidziana dla osób
z chorobami, obrażeniami lub niepełnosprawnością w celu leczenia, diagnostyki lub
monitorowania.
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4 Przeznaczenie
Łóżko porodowe jest przeznaczone do stosowania przez matki podczas porodu
siłami natury. Łóżko porodowe zostało zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić
przyjęcie różnych
pozycji na wszystkich etapach porodu, w tym w okresie poporodowym.

4.1 Użytkownicy produktu
• Kobiety w ciąży podczas ambulatoryjnych i stacjonarnych badań kontrolnych
w okresie ciąży i/lub na wszystkich etapach porodu.
• Personel medyczny i szpitalny (położne, pielęgniarki, lekarze i personel
techniczny, personel transportowy, personel sprzątający, praktykanci i
studenci położnictwa)
• Personel konserwacyjny

4.2 Przeciwwskazania
Przeciwwskazane jest stosowanie łóżka porodowego w przypadku planowych cięć
cesarskich. Łóżka porodowego nie można używać do pozostawienia noworodka bez
nadzoru.
Łóżko porodowe nie może być używane jako łóżeczko dla noworodka.
Łóżko porodowe nie jest przeznaczone do stosowania jako zwykłe łóżko szpitalne.

4.3 Operator
• Opiekun
• Pacjentka (w zależności od oceny stanu danej pacjentki przez opiekuna,
pacjentka może korzystać z niektórych funkcji łóżka)
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5 Ogólne bezpieczeństwo
Ostrzeżenie:
Przestroga
Łóżko porodowe zasadniczo nie jest przeznaczone dla noworodków. W tym przypadku
należy sięgnąć po specjalne łóżeczko, które jest dostarczane jako oddzielne urządzenie
medyczne. Zakłada się, że pozycja dziecka podczas karmienia piersią znajduje się pod
stałą kontrolą matki i dlatego niekontrolowany ruch noworodka na łóżku jest mało
prawdopodobny. Po karmieniu piersią noworodki są przenoszone do łóżeczka
przeznaczonego do tego celu. Instrukcja obsługi zawiera informacje dla personelu
medycznego o potencjalnych zagrożeniach.
Nie należy używać łóżka w pomieszczeniach, w których znajdują się łatwopalne gazy/opary.
Niebezpieczeństwo obrażeń/uszkodzenia sprzętu.
Wolno stosować wyłącznie respiratory lub urządzenia do podawania tlenu przez nos. Nie
używać łóżka w namiotach tlenowych (ryzyko obrażeń lub uszkodzenia sprzętu).
Wszystkie poważne zdarzenia mające miejsce w związku z użytkowaniem niniejszego
wyrobu należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w
którym przebywa użytkownik i/lub pacjent!
Bezpieczniki i zasilacze może wymieniać (z użyciem odpowiednich narzędzi) wyłącznie
pracownik dysponujący stosownym upoważnieniem i przeszkoleniem!
Niniejszy wyrób medyczny nie jest przeznaczony do użytkowania w środowisku
wzbogaconym w tlen!
Niniejszy wyrób medyczny nie jest przeznaczony do użytkowania w obecności łatwopalnych
substancji!
Niniejszy wyrób medyczny nie jest przenośnym medycznym urządzeniem elektrycznym!
Podczas regulacji pozycji łóżka nie wolno przekraczać dozwolonego cyklu pracy (działanie
przez 2 minuty, brak działania przez 18 minut)!
Pacjentka może korzystać z niektórych elementów sterujących łóżka wyłącznie wówczas,
jeśli personel szpitala zadecyduje, że pozwala na to jej stan fizyczny i umysłowy, a także
przeszkoli pacjentkę zgodnie z instrukcją obsługi!
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•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Gdy pacjentka jest pozostawiona bez nadzoru, należy pozostawić łóżko w pozycji
obniżonej. Może to zmniejszyć ryzyko upadku pacjentki i dotkliwość ewentualnych
obrażeń.
Należy upewnić się, że akcesoria są prawidłowo zamocowane i ustawione (dokręcenie
uchwytów itp.)
Nie wolno rozmontowywać ani naprawiać silników, modułów sterujących itp. bez
odpowiednich kwalifikacji.
Łóżko porodowe AVE2 nie może być używane w placówkach medycznych, w których
istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu spowodowane przez powietrze lub mieszaninę
powietrza z podtlenkiem azotu i środkami anestetycznymi lub czyszczącymi.
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych!
Łóżko musi mieć połączenie wyrównawcze z innymi urządzeniami medycznymi, aby
zapobiec pożarowi w obecności substancji łatwopalnych i środków anestetycznych
podczas drobnych zabiegów z użyciem narzędzi elektrochirurgicznych korzystających z
prądu wysokiej częstotliwości (HF).
Nigdy nie używać akcesoriów innych niż oryginalne. Wszystkie oryginalne akcesoria są
oznaczone oryginalną etykietą zawierającą nazwę i markę producenta, oznaczenie
produktu i kod zawierający dodatkowe informacje (numer seryjny lub identyfikator partii i
datę produkcji).
Zabronione jest wprowadzanie zmian w łóżku porodowym.
Łóżko porodowe jest przeznaczone wyłącznie do użytku przez personel medyczny
i kobietę rodzącą (podniesione poręcze boczne i wezgłowie mogą służyć jako
uchwyty, a przyciski funkcyjne po wewnętrznej stronie poręczy bocznych
umożliwiają samodzielną obsługę przez pacjentkę).
Nie można prowadzić konserwacji łóżka, gdy używany jest sprzęt medyczny!

5.1 Kompatybilność elektromagnetyczna
Łóżko to jest przeznaczone do stosowania we wszystkich pomieszczeniach
szpitalnych z wyjątkiem położonych w pobliżu sal z działającymi narzędziami
chirurgicznymi wykorzystującymi wysokie częstotliwości, a także
ekranowanych przed promieniowaniem o częstotliwościach radiowych
pracowni obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, w których
występuje wysoki poziom zakłóceń elektromagnetycznych.
Nie zdefiniowano katalogu zasadniczych funkcji tego łóżka w odniesieniu do
podatności na zakłócenia elektromagnetyczne.
OSTRZEŻENIE!

Nie należy ustawiać niniejszego wyrobu w pobliżu innego wyposażenia ani na
nim, ponieważ mogłoby to skutkować jego nieprawidłowym działaniem. Jeśli
takie ustawienie jest konieczne, należy monitorować niniejszy wyrób i
pozostałe wyposażenie, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
Lista stosowanych przewodów:
1.

Przewód zasilania sieciowego, długość maksymalna: 6 m
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OSTRZEŻENIE!

Stosowanie akcesoriów, konwerterów lub przewodów innych niż wskazane i
dostarczone przez producenta niniejszego łóżka może spowodować wzrost
emisji promieniowania elektromagnetycznego lub zmniejszenie odporności
niniejszego wyrobu na promieniowanie elektromagnetyczne, a w konsekwencji
doprowadzić do jego nieprawidłowego działania.
OSTRZEŻENIE!

Przenośna aparatura nadawczo-odbiorcza wykorzystująca częstotliwości
radiowe (w tym urządzenia takie jak przewody antenowe i anteny zewnętrzne)
powinna być stosowana w odległości nie mniejszej niż 30 cm (12 cali)
względem jakiejkolwiek części łóżka AVE2, łącznie z przewodami
wyszczególnionymi przez producenta. W przeciwnym razie może dojść do
pogorszenia działania łóżka.
OSTRZEŻENIE!

Nie obciążać łóżka powyżej bezpiecznego obciążenia roboczego (ang. safe
working limit; SWL), przestrzegać podanego cyklu pracy (podana wartość
INT). Konserwacja w celu zapewnienia podstawowego bezpieczeństwa w
związku z zakłóceniami elektromagnetycznymi w przewidywanym okresie
eksploatacji.
Deklaracja producenta dotycząca emisji promieniowania elektromagnetycznego
Test emisji
Emisje RF
CISPR 11
Emisje RF
CISPR 11
Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2
Wahania napięcia / migotanie światła
IEC 61000-3-3

Zgodność
Grupa 1
Klasa B
Klasa A
Spełnia wymagania

Deklaracja producenta dotycząca podatności na promieniowanie
elektromagnetyczne
Testy odporności
Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
IEC 61000-4-2
Pola promieniowania o częstotliwości
radiowej
IEC 61000-4-3

Poziom podatności
± 8 kV w przypadku wyładowania
stykowego
± 15 kV w przypadku wyładowania
stykowego
3 V/m
Od 80 MHz do 2,7 GHz
80% modulacji amplitudy (AM) przy
25
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1 kHz
Pola występujące w pobliżu
bezprzewodowych urządzeń do
komunikacji radiowej
IEC 61000-4-3
Serie szybkich wyładowań
elektrycznych / stanów przejściowych
IEC 61000-4-4
Udar
IEC 61000-4-5
Przewodzone pola o częstotliwości
radiowej
IEC 61000-4-6
Pole magnetyczne o częstotliwości
sieci zasilającej (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8
Zapady napięcia i krótkie przerwy w
obrębie wejściowych linii zasilania
IEC 61000-4-11

Patrz Tabela 1
±2 kV w przypadku linii zasilającej
Częstotliwość powtarzania: 100 kHz
± 1 kV linia-linia
± 2 kV linia-uziemienie
3 V (od 0,15 MHz do 80 MHz)
6 V w pasmach ISM z zakresu od
0,15 MHz do 80 MHz
80% modulacji amplitudy (AM) przy
1 kHz
30 A/m

0% UT; 0,5 cyklu
Przy 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° i 315°
0% UT; 1 cykl oraz 70% UT;
25/30 cykli
Jedna faza: przy 0°
0% UT; 250/300 cykli

Tabela 1 — ODPORNOŚĆ na oddziaływanie bezprzewodowych urządzeń
komunikacji radiowej
Częstotliwość
testowa
(MHz)

Pasmo
(MHz)

Usługa

385

380–390

TETRA 400

450

430–470

GMRS 460, FRS 460

710

704–787

Pasmo LTE 13, 17

Modulacja
Modulacja
impulsów 18
Hz
Modulacja
częstotliwości
(FM) z
odchyleniem
±5 kHz, fala
sinusoidalna
1 kHz
Modulacja

Poziom
testu
odporności
V/m
27

28

9
26

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

www.borcadmedical.com

745
780
810
870
930
1720
1845
1970

2450

5240
5500
5785

impulsów 217
Hz
800–960

1700–
1990

2400–
2570
5100–
5800

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

Modulacja
impulsów 18
Hz

28

Modulacja
impulsów 217
Hz

28

Modulacja
impulsów 217
Hz

28

WLAN 802.11 a/n

Modulacja
impulsów 217
Hz

9

UWAGA Nie są stosowane żadne odstępstwa od wymogów wydania 4. normy
IEC 60601-1-2.
UWAGA Nie są znane żadne inne środki umożliwiające zapewnienie podstawowego
bezpieczeństwa w związku z kompatybilnością elektromagnetyczną.
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5.2 Bezpieczeństwo mechaniczne
Ostrzeżenie:
Przestroga
W pobliżu łóżka (minimum 20 cm) nie mogą znajdować się żadne przedmioty
(meble, stojaki itp.), które mogłyby kolidować z łóżkiem. Podczas obsługi ruchomych
części łóżka należy zachować szczególną ostrożność. W wyniku kolizji części łóżka
z innymi przedmiotami może dojść do uszkodzenia łóżka lub obrażeń u pacjentki!
Przed ułożeniem się matki na łóżku należy włączyć hamulce kół samonastawnych.
Dostęp do łóżka można uzyskać tylko z boku siedziska.

Łóżko nie jest przeznaczone dla matek o wadze powyżej 240 kg (527 lb.).
•
•
•
•
•

W pobliżu łóżka nie mogą znajdować się żadne przedmioty (meble, stojaki itp.),
które mogłyby kolidować z łóżkiem.
Nigdy nie wchodzić w przestrzeń pod napędzanymi silnikiem częściami łóżka
(oparcie, siedzisko i podnóżki).
Przed przystąpieniem do zmiany pozycji łóżka porodowego należy sprawdzić,
czy nikt nie znajduje się w zasięgu części ruchomych.
Przed przystąpieniem do zmiany pozycji należy sprawdzić, czy przewody
zasilające nie są załamane lub splątane.
Po umieszczeniu łóżka na miejscu należy włączyć wszystkie hamulce, aby
zapobiec niepożądanemu ruchowi łóżka, np. kiedy znajduje się na nim pacjentka.
Podczas ustawiania łóżka wszystkie cztery koła samonastawne muszą stykać się
z podłogą i mieć załączone hamulce.
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6 Ustawianie produktu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie dostarczone elementy.
Zamontować sprzęt i akcesoria.
Zamontować panel przedni (w przypadku łóżek z demontowanymi panelami
przednimi).
Łóżko należy zawsze montować na równym podłożu.
Podczas montażu łóżka należy unikać kolizji z przewodem zasilającym lub
nadmiernego naprężania przewodu.
Sprawdzić prawidłowość podłączenia.
Unikać luźnych przedłużaczy/listew zasilających leżących na podłodze.
Sprawdzić, czy wszystkie mechaniczne i elektryczne elementy zabezpieczające
znajdują się na swoim miejscu.
Łóżko nie jest wyposażone w centralny włącznik/wyłącznik. Chcąc odłączyć
urządzenie od zasilania, należy odłączyć przewód zasilający.
Przewód zasilający powinien być zawsze dostępny.
Przewodu zasilającego nie wolno podłączać do przedłużacza ani do listew
zasilających (trójników itp.).
Żaden kabel wejściowy innych urządzeń nie może przebiegać nad
powierzchniami łóżka ani nad pacjentką. Podczas przemieszczania łóżka należy
unikać przytrzaśnięcia/zagięcia jakichkolwiek przedmiotów.
Należy zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie zatwierdzonych akcesoriów
wymienionych w instrukcji obsługi.
Łóżko porodowe jest montowane przez osobę przeszkoloną. Urządzenie może
być obsługiwane w zwykły sposób wyłącznie przez przeszkolony personel.
Przeszkolony personel musi również posiadać informacje na temat odpowiedniej
wysokości ustawienia stojaka na kroplówkę.
Szkolenie jest prowadzone przez przedstawiciela lub autoryzowanego dealera
firmy BORCAD Medical a.s. (producenta).

Zalecamy ustawienie łóżka w pozycji „powitalnej”:
• Wyprostowana pozycja „pozioma” na najniższej możliwej wysokości łóżka.
• Część pod nogi i podnóżki są wysunięte i ustawione w najwyższym położeniu,
gdzie służą jako obszar do leżenia.
• Łóżko jest osłonięte prześcieradłem/jednorazowymi serwetami.
• Uchwyty boczne znajdują się w położeniu aktywnym; funkcja bezpieczeństwa.
• Poręcze są schowane, aby nie przeszkadzały matce wchodzącej na łóżko.
• Gdy światło w pomieszczeniu jest przyciemnione, włącza się podświetlenie
łóżka, aby stworzyć przyjemną atmosferę.
• Koła są zahamowane poprzez hamulec centralny.
• Personel zawsze krótko instruuje matkę, jak korzystać z łóżka (sterowanie
podstawowymi funkcjami, regulacją łóżka) i pokazuje naklejki ostrzegawcze.
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6.1 Transport, hamowanie
Łóżko porodowe umożliwia również transport pacjentki. Podlega to jednak
następującym warunkom:
Ostrzeżenie:
Przestroga
Łóżko porodowe umożliwia transport pacjentki poprzez popychanie do przodu za
pomocą uchwytu znajdującego się na oparciu. Przed transportem pacjentki należy
odłączyć i schować kable zasilające oraz przewody wyrównawcze i inne, aby
zapobiec ich uszkodzeniu. Do transportu łóżka należy używać wyłącznie uchwytu
znajdującego się na oparciu. Nie transportować pacjentki, jeśli łóżko jest ustawione
w pozycji siedzącej. Może wówczas dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia
urządzenia. Przed transportem pacjentki należy zwolnić hamulec centralny.
Podczas transportu pacjentki należy użyć pedału blokującego, aby zablokować
przednie kierunkowe koło samonastawne do jazdy na wprost. W przeciwnym razie
pacjentka musi być transportowana przez dwie osoby.
Podczas transportu łóżka na terenie szpitala należy upewnić się, że pacjentka oraz
wszystkie urządzenia, takie jak przewody (w tym przewód zasilający), węże, rurki
itp., są bezpiecznie umieszczone w obszarze ograniczonym przez obwód łóżka. W
przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
Podczas transportu należy sprawdzić stabilność stojaka na kroplówkę — może on
uderzyć w drzwi lub oświetlenie sufitowe. Przed transportem pacjentki należy
ustawić stojaki w najniższym położeniu. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń
ciała lub uszkodzenia urządzenia.
Po zakończeniu transportu należy podłączyć przewód zasilający i unieruchomić
łóżko za pomocą hamulca centralnego. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń
ciała lub uszkodzenia urządzenia.
Nie należy wystawiać łóżka na długotrwałe, skrajne warunki zewnętrzne (śnieg,
szron, deszcz itp.). Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Transportować łóżko w najniższym położeniu i uważać, aby nie było ono
transportowane w miejscach o nachyleniu poprzecznym przekraczającym 5°. W
przypadku przerwania transportu (zatrzymania ruchu łóżka) należy zawsze
unieruchomić łóżko za pomocą hamulca centralnego. W przeciwnym razie może
dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
Maksymalna wysokość przeszkód wynosi 20 mm.
Podczas transportu należy zwracać uwagę na podnóżki, uchwyty boczne, część pod
nogi i poręcze, aby nie dopuścić do uderzenia w drzwi i inne przedmioty. W
przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.
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Podczas transportu łóżka porodowego (z pacjentką lub bez niej) należy przestrzegać
następujących instrukcji:
1) Ustawić łóżko w pozycji poziomej, a uchwyty w pozycji aktywnej (górnej).
2) Przesunąć podnóżki do pozycji poziomej, tworząc w ten sposób jedną
powierzchnię wraz z materacem i unikając wystawania podnóżków poza
obwód łóżka.
3) Odłączyć przewód zasilania, przewody wyrównawcze i inne, zapobiegając
pociągnięciu za nie.
4) Do transportu łóżka należy używać poręczy znajdującej się na oparciu.
5) W przypadku transportu łóżka przez jedną osobę należy zablokować
kierunkowe koło samonastawne, w przeciwnym razie transport musi zostać
przeprowadzony przez dwie osoby.
6) Podczas przerwy w transporcie należy zawsze używać hamulca centralnego.
7) Po zakończeniu transportu należy podłączyć przewód zasilający i
unieruchomić łóżko za pomocą hamulca centralnego.
Ostrzeżenie:
Przestroga
Podczas pokonywania przeszkód poprzecznych należy opuścić łóżko do
najniższego położenia.
Nie transportować łóżka w miejscach, w których nachylenie boczne przekracza 5°.
Przy przekraczaniu progu jego wysokość nie może przekraczać 20 mm.
Dla bezpieczeństwa podczas transportu łóżka należy przestrzegać następujących
wskazówek:
•
•
•

Unikać przetaczania łóżka po przewodach.
Podczas transportu przewód zasilający musi być przymocowany haczykiem.
Przed transportem należy upewnić się, że koła samonastawne są odblokowane
(patrz punkt dotyczący regulacji kół samonastawnych i transportu łóżka).

Łóżko należy przemieszczać tylko po podłodze o odpowiedniej powierzchni.
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6.2.Transport
Ostrzeżenie:
Niebezpieczne napięcie elektryczne
Przed transportem należy odłączyć przewód zasilania, przewody wyrównawcze i inne,
zapobiegając pociągnięciu za nie.
Przewód zasilający musi być przymocowany do łóżka w wybranym punkcie za pomocą
plastikowego haczyka! Nie wolno zwijać przewodu na łóżku lub jego częściach, np. na
uchwytach bocznych, w przedniej części, na poręczach i innych elementach!

W przypadku widocznego uszkodzenia przewodu zasilającego nie należy używać łóżka
porodowego ani kabla! Należy zawsze skontaktować się z operatorem serwisu
technicznego!
Do transportu łóżka można używać wyłącznie tylnych uchwytów!
Nie przewozić pacjentki, gdy łóżko znajduje się w pozycji siedzącej. Niebezpieczeństwo
obrażeń ciała pacjenta lub uszkodzenia sprzętu!
Podczas transportu łóżka wewnątrz budynku należy upewnić się, że pacjentka i wszystkie
elementy, np. przewody (w tym przewód zasilający), węże, rurki itp. są prawidłowo ułożone i
nie wystają poza obwód urządzenia. Niebezpieczeństwo obrażeń ciała pacjenta lub
uszkodzenia sprzętu!
Podczas transportu należy pilnować stabilności stojaka na kroplówkę. Unikać uderzenia w
drzwi lub oświetlenie sufitowe. Przed transportem pacjentki należy zawsze ustawić stojak
na kroplówkę w najniższym położeniu, aby uniknąć obrażeń pacjentki lub uszkodzenia
sprzętu.
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Odpowiednia podłoga:
•
•
•

Płytki podłogowe
Twarde linoleum
Podłoga betonowa

Nieodpowiednia podłoga:
•
•
•
•
•
•
•

Podłoga zbyt miękka, dziurawa lub uszkodzona
Podłoga z miękkiego drewna
Miękka i porowata podłoga ze sztucznego kamienia
Dywany
Miękkie linoleum
Podczas transportu łóżka na dłuższą odległość należy sprawdzić, czy sterowanie
kołem samonastawnym jest aktywne (główna dźwignia sterująca).
Przed transportem łóżka należy zwolnić hamulec.

Łóżko porodowe jest wyposażone w cztery koła samonastawne (domyślnie 150 mm)
i może być przemieszczane we wszystkich kierunkach. Funkcje koła
samonastawnego są kontrolowane za pomocą dwufunkcyjnych pedałów hamulca.
Ustawienie pedału koła:
STOP
NEUTRAL
GO

Trzy koła zablokowane
Wszystkie koła samonastawne zwolnione, obracają się
wokół osi
Lewe przednie koło samonastawne jest zablokowane
do jazdy na wprost, pozostałe koła są odblokowane i
obracają się wokół osi.

Znaczenie symboli na pedałach sterowania blokadą:
GO

NEUTRAL

STOP
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7 Obsługa łóżka
Ostrzeżenie:
Przestroga
Łóżko porodowe nie jest przeznaczone do pracy ciągłej — silniki mogą być obciążone tylko
do wartości określonych na etykiecie, tj. 2 minuty pracy, po których następuje 18 minut
bezczynności. Nadmierne obciążenie urządzenia może spowodować automatyczne
zatrzymanie. W takich warunkach wymagane jest podjęcie czynności przez autoryzowany
serwis.
Łóżko zawiera oprogramowanie sprzętowe, które może aktualizować wyłącznie
upoważniony technik serwisu.
Przed dostępem osób nieupoważnionych do oprogramowania sprzętowego chroni obudowa
(otwierana za pomocą specjalnego narzędzia), opieczętowanie (opieczętowanie
podzespołów i procesora), konieczność stosowania zgodnego klucza do oprogramowania
przez upoważnionego pracownika i procedura kontroli zgodności nowego oprogramowania
sprzętowego z łóżkiem.
Łóżko zawiera oprogramowanie sprzętowe, które może aktualizować wyłącznie
upoważniony technik serwisu.
Przed dostępem osób nieupoważnionych do oprogramowania sprzętowego chroni obudowa
(otwierana za pomocą specjalnego narzędzia), opieczętowanie (opieczętowanie
podzespołów i procesora), konieczność stosowania zgodnego klucza do oprogramowania
przez upoważnionego pracownika i procedura kontroli zgodności nowego oprogramowania
sprzętowego z łóżkiem.
•
•
•
•
•

Elementy produktu nie są zabezpieczone przed działaniem ognia. Dlatego nie wolno
użytkować łóżka w pobliżu otwartego ognia. Nieprzestrzeganie tej zasady może
spowodować pożar urządzenia.
Podczas manipulowania produktem należy uważać na zabezpieczenie przewodu
zasilającego przed uszkodzeniami mechanicznymi, a zwłaszcza jego izolacji.
W przypadku wymiany bezpiecznika należy zwrócić uwagę na właściwy typ
bezpiecznika. Bezpieczniki nie muszą być wymieniane przez autoryzowany serwis firmy
BORCAD Medical a.s. — można to zrobić z pomocą wykwalifikowanego elektryka.
Należy zwrócić uwagę na swobodny przebieg węży, kaniul i innych wolnych części (w
przypadku stosowania wlewów), aby nie zostały one zaciśnięte w ruchomych częściach
produktu (poręcze lub części pochylane mogą stanowić zagrożenie).
Podczas pozycjonowania produktu może dojść do kolizji z przedmiotami. Aby zapobiec
uszkodzeniom i obrażeniom, zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości od innych
przedmiotów.

7.1 Uchwyty boczne
Kobieta siedząca na łóżku może korzystać z uchwytów w celu poprawy stabilności
lub naciśnięcia wewnętrznych przycisków funkcyjnych w celu zwiększenia komfortu
siedzenia.
Uchwyty boczne są również przeznaczone dla personelu medycznego. Podczas
bliższego dostępu do kobiety rodzącej uchwyty boczne można odsunąć na zewnątrz.
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7.1.1 Opis panelu sterowania dla kobiety rodzącej

Opuszczanie/podnos
zenie oparcia
Regulacja
wysokości
7.1.2 Opuszczanie uchwytu
Aby rozpocząć opuszczanie, należy nacisnąć spust w oznaczonym kierunku jedną
ręką, a następnie opuścić uchwyt do jak najniższego położenia. Pozycja schowana
ułatwia kobiecie rodzącej wejście na łóżko, a także pozwala na lepszy dostęp do
pacjentki podczas porodu.

7.1.3 Podnoszenie uchwytu
Aby podnieść uchwyt, wystarczy pociągnąć go do najwyższego położenia. Uchwyt
blokuje się automatycznie.
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Ostrzeżenie:
Przestroga
Przed użyciem należy zawsze sprawdzić działanie uchwytów bocznych.
Podczas regularnej kontroli serwisowej konieczne jest sprawdzenie i wyregulowanie
uchwytów bocznych.
Uchwyty boczne pełnią funkcję asekuracyjną i nie są elementem unieruchamiającym
pacjentkę.
Gdy pacjentka jest pozostawiona bez nadzoru, uchwyty boczne powinny być zawsze
ustawione w pozycji pionowej i zablokowane.
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7.2 Boczny panel sterowania
Ostrzeżenie:
Przestroga
Boczny panel sterowania znajduje się po obu stronach łóżka porodowego AVE2.
Panel może być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolony personel.

Przywołanie
pielęgniarki

Przytrzymanie
przycisku powoduje
ustawienie łóżka w
pozycji
przeciwwstrząsowej
Zatrzymanie ruchu
łóżka

Blokowanie sterowania łóżkiem.
Blokadę sterowania włącza się
poprzez naciśnięcie przycisku (gdy
dioda świeci, blokada jest włączona).
W celu wyłączenia należy przytrzymać
przycisk przez co najmniej 3 sekundy
(blokada jest wyłączona, gdy dioda nie
świeci).

Oświetlenie pod łóżkiem
wł./wył. (opcje)
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Opuszczanie/podno
szenie siedziska
Kontrolka zasilania
sieciowego

Regulacja
wysokości łóżka

Opuszczanie/podn
oszenie oparcia

Dźwignia do RKO

Wskaźnik stanu
akumulatora
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7.3 Ręczna regulacja łóżka podczas RKO
Ostrzeżenie:
Przestroga
Sterowanie RKO jest oznaczone czerwonymi etykietami informacyjnymi po obu
stronach oparcia. Etykiety są oznaczone napisem „CPR”.
Podczas ruchu oparcie musi być obciążone (np. masą ciała pacjentki).

Aby włączyć tę funkcję, należy jedną ręką popchnąć czerwoną dźwignię w
określonym kierunku. Drugą ręką pociągnąć w dół oparcie za znajdujący się na nim
uchwyt. Podczas tego ruchu dźwignię należy trzymać naciśniętą.

Aby przywrócić pierwotną pozycję oparcia, należy użyć funkcji pozycjonowania za
pomocą silnika (którą można aktywować za pomocą sterownika ręcznego, bocznego
panelu sterowania lub panelu na uchwycie bocznym).
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7.4 Elektryczne ustawianie w pozycji Trendelenburga
Ostrzeżenie:
Przestroga
Sterownik jest oznaczony kolorem pomarańczowym i znajduje się po obu stronach
oparcia.
Jeśli łóżko zatrzyma się podczas ruchu i moduł sterowania wygeneruje sygnał
dźwiękowy, oznacza to, że część pod nogi nie została prawidłowo zamocowana.
Podczas ruchu oparcie musi być obciążone (np. masą ciała pacjentki).

Aby ustawić oparcie, należy nacisnąć powyższy przycisk i przytrzymać go do
momentu zakończenia pozycjonowania.

Aby przywrócić pierwotną pozycję oparcia, należy użyć funkcji pozycjonowania za
pomocą silnika (którą można aktywować za pomocą sterownika ręcznego, bocznego
panelu sterowania lub panelu na uchwycie bocznym).
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7.5 Ustawianie części pod nogi
Ostrzeżenie:
Przestroga
Maksymalne obciążenie części pod nogi wynosi 150 kg (330 lb.).
Maksymalne obciążenie części pod nogi wraz z podnóżkami wynosi 170 kg (374
lb.).
Nie przeciążać podnóżka w razie braku unieruchomienia pozycji. Należy zawsze
unieruchamiać część w położeniach końcowych (zaparkowana lub aktywna)!
Część pod nogi należy zawsze ustawiać (wsuwać/wysuwać, podnosić/opuszczać,
nachylać) bez obciążenia.

Składanie/rozkładanie
Podnoszenie/o
puszczanie

Pochylanie w górę/w
dół
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7.5.1 Składanie/rozkładanie
W pozycji opuszczonej część pod nogi można złożyć i zablokować w dwóch
położeniach:
a) Złożona (część jest ukryta pod siedziskiem)

b) Rozłożona
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Regulacja dowolnej z tych pozycji można jest możliwa poprzez naciśnięcie przycisku
w kierunku oznaczonym strzałką i obrócenie części pod nogi w kierunku do/od
operatora. Po osiągnięciu właściwej pozycji część pod nogi zostanie automatycznie
zablokowana w obu położeniach.

Ostrzeżenie:
Przestroga
Przed złożeniem należy zawsze upewnić się, że część pod nogi znajduje się w
najniższym położeniu, a oparcie nie znajduje się w pozycji Trendelenburga!
W przypadku zdejmowania z łóżka tapicerki części pod nogi, należy położyć ją na
szerokiej, płaskiej powierzchni, takiej jak podłoga lub stół. W przypadku odłożenia
części pod nogi na ostrą krawędź tapicerka może ulec uszkodzeniu z powodu dużej
masy tej części.
Podczas rozkładania części pod nogi inne osoby nie mogą przeszkadzać w
wykonywaniu tej czynności.

7.5.2 Podnoszenie/opuszczanie
Powierzchnia całkowicie wyciągniętej części pod nogi może zostać podniesiona do
poziomu siedziska. Wszystkie wymienione pozycje części pod nogi nie ograniczają
ustawiania łóżka porodowego za pomocą napędów silnikowych. Przed obciążeniem
części pod nogi należy sprawdzić jej prawidłowe zablokowanie, wykonując krótkie
ruchy na boki.
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Podnoszenie
Pociągnąć dźwignię sterującą prawą ręką. Jednocześnie chwycić przednią krawędź
części pod nogi i pociągnąć ją do góry, do żądanego położenia. Zwolnienie dźwigni
sterującej powoduje zablokowanie w wybranym położeniu.

Opuszczanie
Pociągnąć dźwignię sterującą prawą ręką, jednocześnie chwytając przednią krawędź
części pod nogi i pchnąć ją na dół, do żądanego położenia. Zwolnienie dźwigni
sterującej powoduje zablokowanie w wybranym położeniu.
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7.5.3 Pochylanie w górę/w dół
Pociągnąć dźwignię sterującą prawą ręką.

Następnie pchnąć część pod nogi w dół. Część pod nogi można zablokować w
dowolnym położeniu, zwalniając dźwignię sterującą.

Nieprzerwany nacisk w dół powoduje niskie poziome ustawienie części pod nogi.
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7.6 Regulacja podnóżków
Ostrzeżenie:
Przestroga
Maksymalne obciążenie jednego podnóżka wynosi 70 kg (154 lb.).
Maksymalne obciążenie części pod nogi wraz z podnóżkami wynosi 170 kg (374 lb.).
Przed transportem zawsze schować wsporniki podudzi! Oznacza to ustawienie najniższego poziomu
wysokości i obrócenie ich w taki sposób, aby ich krawędzie nie wychodziły poza krawędzie
podnóżków.
Manipulowanie częścią pod nogi lub siedziskiem oraz podnóżkami może spowodować kolizję,
zwłaszcza gdy podnóżki znajdują się w pobliżu części pod nogi lub nad nią.
Obsługiwany silnikiem ruch siedziska wymaga odpowiedniej kontroli wzrokowej pozycji podnóżków.
Dlatego należy zachować ostrożność podczas dostosowywania do poszczególnych pozycji.

Nieodłączane podnóżki mogą być używane jako podparcie dla stóp (pozycja
podnóżka), w pozycji ginekologicznej oraz w pozycji poziomej, aby uzyskać
maksymalną powierzchnię łóżka.
Informacje ogólne

Wspornik podudzia

Składanie/rozkładanie wspornika
podudzia

Obracanie podnóżka na boki

Nachylanie podnóżka

Regulacja wysokości wspornika
podudzia
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7.6.1 Pozycja ginekologiczna
W celu ustawienia tej pozycji należy pociągnąć dźwignię sterującą do obracania
podnóżków na boki, jak przedstawiono na poniższej ilustracji

oraz pociągnąć tą samą dłonią podnóżek do żądanego położenia.
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Następnie pociągnąć dźwignię sterującą do nachylania podnóżka, jak przedstawiono
na poniższej ilustracji

oraz pociągnąć tą samą dłonią podnóżek do żądanego położenia.

Następnie należy ustawić wspornik podudzia. Jedną ręką pociągnąć dźwignię
sterującą do składania/rozkładania wspornika podudzia, jak przedstawiono na
poniższej ilustracji. Następnie pociągnąć wspornik podudzia tą samą ręką do żądanej
pozycji. Zwolnienie dźwigni sterującej blokuje wspornik podudzia w wybranym
położeniu. Aby przywrócić pierwotne położenie wspornika podudzia, należy
powtórzyć to samo w odwrotnej kolejności.
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7.6.2 Podnóżki w roli oparcia dla stóp
Podnóżki można ustawić w pozycji umożliwiającej oparcie stóp. W celu ustawienia tej
pozycji należy pociągnąć dźwignię sterującą do obracania podnóżków na boki, jak
przedstawiono na poniższej ilustracji

oraz pociągnąć tą samą dłonią podnóżek do żądanego położenia.
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Następnie pociągnąć dźwignię sterującą do nachylania podnóżka, jak przedstawiono
na poniższej ilustracji

oraz pociągnąć tą samą dłonią podnóżek do żądanego położenia.
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7.6.3 Pozycja powiększająca powierzchnię łóżka
Podnóżki można ustawić poziomo wzdłuż boków części pod nogi. Dzięki tej funkcji
można uzyskać jedną powierzchnię do leżenia wraz z siedziskiem i oparciem. W celu
ustawienia tej pozycji należy pociągnąć dźwignię sterującą do obracania podnóżków
na boki, jak przedstawiono na poniższej ilustracji i tą samą dłonią wyprostować
podnóżek tak samo, jak część pod nogi.

Następnie pociągnąć dźwignię sterującą do nachylania podnóżka, jak przedstawiono
na poniższej ilustracji i tą samą dłonią ustawić podnóżek w pozycji poziomej.
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7.6.4 Obracanie podnóżków na boki
Podnóżki można obracać na boki, aby uzyskać lepszy dostęp do rodzącej. Aby
obrócić podnóżek na bok, należy pociągnąć dźwignię sterującą w sposób
przedstawiony na poniższej ilustracji.

Następnie pociągnąć podnóżek do żądanej pozycji. Zwolnienie dźwigni sterującej
powoduje zablokowanie w wybranym położeniu. Aby przywrócić pierwotne położenie
wspornika podudzia, należy powtórzyć to samo w odwrotnej kolejności.

+60°
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7.6.5 Regulacja wysokości wspornika podudzia
Wsporniki podudzia można osobno obracać na boki w zależności od budowy ciała
rodzącej. W tym celu podnóżek musi znajdować się w pozycji ginekologicznej.
Następnie jedną ręką pociągnąć dźwignię sterującą, jak pokazano na poniższym
rysunku.

Następnie za pomocą tej samej ręki ustawić wspornik podudzia w żądanej pozycji.
Zwolnienie dźwigni sterującej blokuje wspornik podudzia w wybranym położeniu. Aby
przywrócić pierwotne położenie wspornika podudzia, należy powtórzyć to samo w
odwrotnej kolejności.
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7.6.6 Regulacja wysokości wspornika podudzia
Wsporniki podudzia można osobno regulować w zależności od budowy ciała
rodzącej. W tym celu podnóżek musi znajdować się w pozycji ginekologicznej.
Następnie jedną ręką pociągnąć dźwignię sterującą, jak pokazano na poniższym
rysunku.

Drugą ręką ustawić wspornik podudzia na żądanej wysokości. Zwolnienie dźwigni
sterującej blokuje wspornik podudzia w wybranym położeniu. Aby przywrócić
pierwotne położenie wspornika podudzia, należy powtórzyć tę procedurę w odwrotnej
kolejności.
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7.6.7 Pasy unieruchamiające nogi
Pasy unieruchamiające nogi stanowią integralną część każdego podnóżka,
umożliwiając lepsze podtrzymanie zwiotczałych mięśni matki podczas różnych
etapów porodu.

Poluzować pas (1), umieścić łydkę matki we wsporniku podudzia (2) i zamocować
pas (3).

1

3

2
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7.7 Zapasowy akumulator
Ostrzeżenie:
Niebezpieczne napięcie elektryczne
Akumulatory mogą być wymieniane wyłącznie przez odpowiedni personel serwisowy!
Akumulator jest przeznaczony wyłącznie do zasilania awaryjnego w przypadku awarii
zasilania.
W przypadku, gdy wymiana akumulatora zostanie przeprowadzona przez nieodpowiednio
przeszkolony personel, może dojść do niebezpiecznej sytuacji lub ograniczenia
funkcjonalności urządzenia medycznego.
Rozładowanie akumulatora zapasowego jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym (1 s) po
naciśnięciu dowolnego przycisku sterującego. W takim przypadku należy natychmiast
podłączyć łóżko do sieci elektrycznej i naładować akumulator. Łóżko nie powinno być
używane, gdy akumulator jest całkowicie rozładowany.
Po całkowitym rozładowaniu zapasowego akumulatora ponowne ładowanie do minimalnego
poziomu (umożliwiającego ponowne użycie tego akumulatora zapasowego) zajmuje co
najmniej godzinę; czas potrzebny na pełne naładowanie wynosi co najmniej 24 godziny!
W pełni naładowany akumulator zapasowy będzie działać w trybie czuwania przez okres od
1 do 2 miesięcy (przy optymalnej temperaturze od 15 do 25°C). Maksymalna dopuszczalna
temperatura akumulatora wynosi 50°C!
W pełni naładowany akumulator zapewnia niezbędną funkcjonalność łóżka porodowego
(tzn. pozycjonowanie łóżka porodowego, nachylanie systemów podtrzymujących,
przywołanie pielęgniarki i ustawienie pozycji Trendelenburga), czyli na co najmniej cztery
cykle, tak aby możliwe było ustawienie łóżka porodowego w bezpiecznej pozycji
podstawowej.
W przypadku przerwania zasilania łóżka funkcja „przywoływania pielęgniarki” będzie
dostępna przez okres od 1 do 2 miesięcy — pod warunkiem, że nie jest używana funkcja
pozycjonowania łóżka!

Łóżko porodowe zawiera w pełni naładowany akumulator. Akumulator jest
automatycznie ładowany z modułu sterującego i nie wymaga specjalnej konserwacji.
Wskazanie ładowania akumulatora
Ładowanie akumulatora jest sygnalizowane przez zieloną diodę LED na bocznym
panelu sterowania.
Wskaźnik stanu akumulatora
Świeci: akumulator odłączony lub uszkodzony
Miga: trwa ładowanie akumulatora
Nie świeci: ładowanie zakończone
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7.8 PPB-068 Uchwyty, odłączane (prawy/lewy)
Ostrzeżenie:
Przestroga
Jednoczesne korzystanie z uchwytów i ustawianie podnóżków w pozycji
umożliwiającej oparcie stóp może doprowadzić do kolizji! Podczas regulacji
podnóżków należy zwracać na to uwagę, aby nie dopuścić do obrażeń u personelu
i/lub matki rodzącej.
Uchwyty można zamocować tylko w pozycji przedstawionej poniżej. Zabronione jest
mocowanie ich z gumowanym uchwytem do dołu.
Standardowe uchwyty można zdemontować. W celu zdemontowania uchwytów
należy przeciągnąć element zatrzaskowy, aby odblokować uchwyt, a drugą ręką
wyciągnąć uchwyt z gniazda. W celu włożenia wystarczy wcisnąć uchwyt — element
zatrzaskowy automatycznie zamocuje uchwyt w odpowiednim położeniu.
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7.9 PPB-013 Uchwyty, nieodłączane, składane (prawy/lewy)
Ostrzeżenie:
Przestroga
Jednoczesne korzystanie z uchwytów i ustawianie podnóżków w pozycji
umożliwiającej oparcie stóp może doprowadzić do kolizji! Podczas regulacji
podnóżków należy zwracać na to uwagę, aby nie dopuścić do obrażeń u personelu
i/lub matki rodzącej.
Opcjonalne uchwyty (za dopłatą) są zaprojektowane jako uchwyty nieodłączane. Te
uchwyty umożliwiają ustawienie pozycji „zaparkowanej” i „aktywnej”. Aby ustawić
uchwyt w położeniu „zaparkowanym”, należy nacisnąć element zabezpieczający
znajdujący się z boku uchwytu i za pomocą drugiej ręki umieścić uchwyt pod
siedziskiem łóżka. Aby podnieść uchwyt, wystarczy go wyciągnąć — element
zabezpieczający automatycznie unieruchomi uchwyt w odpowiednim położeniu.
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7.10 Wspornik stojaka na kroplówkę
Podwójny, nieodłączany wspornik służy do zamocowania stojaka na kroplówkę.

7.11 Złącze wyrównawcze
Łóżko porodowe jest wyposażone w złącze umożliwiające wyrównanie potencjału z
innymi elektrycznymi urządzeniami medycznymi. Złącze to znajduje się za łóżkiem,
pod leżącą powierzchnią łóżka. Łóżko jest łączone z innym urządzeniem za pomocą
kabla (dostarczany osobno), który można łatwo podłączyć do złącza.
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7.12 Wymienność obić tapicerskich
Ostrzeżenie:
Przestroga
Niezgodne obicia tapicerskie mogą stwarzać ryzyko!
Przy zmianie łóżka należy zawsze upewnić się, że tapicerka jest prawidłowo
dopasowana do siedziska i oparcia. Przestrzenie wypełnione materiałem obiciowym
nie spełniają swojej funkcji, gdy są pozbawione silikonowych kołków mocujących
tapicerkę, przez co stwarzają ryzyko urazu u kobiety rodzącej lub uszkodzenia
plastikowych części materaca.
Łóżko porodowe jest wyposażone w wymienne obicia tapicerskie. W przypadku
uszkodzenia tapicerki (np. uszkodzenia mechaniczne lub fizyczno-chemiczne)
konieczna jest wymiana tapicerki w celu zachowania pełnej zgodności z wymogami
higieny i ogólnego bezpieczeństwa. W pozostałych przypadkach producent zaleca
wymianę tapicerki łóżek po 5 latach użytkowania. Data produkcji tapicerki znajduje
się na spodzie oparcia i części pod nogi.

08-2016
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8 Akcesoria
8.1 PPB-062 Ręczny sterownik przewodowy
Ostrzeżenie:
Przestroga
Ze względów bezpieczeństwa przewód sterownika ręcznego należy poprowadzić
pod łóżkiem porodowym, aby przeprowadzić go na drugą stronę!
Operator może użyć przycisków sterownika ręcznego do ustawienia wysokości
siedziska i nachylenia oparcia. Funkcje przycisków sterowania przedstawiono na
ilustracji poniżej. Ustawianie za pomocą napędów silnikowych wykonuje się przez
naciśnięcie i przytrzymanie wybranych przycisków funkcyjnych.

Kontrolka zasilania

Opuszczanie/podnoszenie oparcia
Opuszczanie/podnoszenie łóżka

Opuszczanie/podnoszenie siedziska

Zalecane położenie sterownika ręcznego: tylko po lewej stronie siedziska, patrz
rysunek.
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8.2 PPB-071 Drążek do oparcia rąk
Ostrzeżenie:
Przestroga
Maksymalne obciążenie drążka wynosi 70 kg (154 lb.) we wszystkich kierunkach.

Drążek jest zablokowany w pionie i można go wysunąć z uchwytu tylko pociągając w
górę!
Po wyciągnięciu poprzeczki konieczne jest przeciągnięcie obu elementów
mocujących, aby je odblokować.
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8.3 Oświetlenie pod łóżkiem
Oświetlenie pod łóżkiem włącza się przez krótkie naciśnięcie przycisku na bocznym
panelu sterowania łóżka porodowego. Powtórne naciśnięcie przycisku powoduje
wyłączenie oświetlenia.
Światło może włączane i wyłączane tylko przez
personel.

8.4 SB-B-00322 Stojak na kroplówki, ze stali nierdzewnej,
teleskopowy
Ostrzeżenie:
Uwaga
Maks. obciążenie jednego haka to 2 kg!
Stojak na kroplówkę służy wyłącznie do podawania roztworu infuzyjnego. Nie wolno
go używać podczas manipulowania przy łóżku porodowym. Należy również
zachować ostrożność podczas manipulowania łóżkiem, aby uniknąć kolizji pomiędzy
wspornikiem stojaka na kroplówkę lub samym stojakiem na kroplówkę i innymi
przedmiotami znajdującymi się w pobliżu.

8.5 PPB-064 Szyna DIN wzdłuż siedziska
Ostrzeżenie:
Przestroga
Należy się upewnić, że podczas przesuwania siedziska w górę i w dół nie dojdzie do
kolizji z sąsiednimi przedmiotami ani ich zablokowania przez szynę DIN.
Szyna DIN jest używana do zamocowania akcesoriów, takich jak podłokietniki,
sterownik ręczny, czy stojak na kroplówkę.
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8.6 PPB-060 Wezgłowie
Ostrzeżenie:
Przestroga
Aby anestezjolog mógł uzyskać lepszy dostęp do głowy rodzącej, należy zawsze
zdjąć wezgłowie łóżka!
Wezgłowie łóżka nie jest przeznaczone do podtrzymywania kobiety rodzącej za
pomocą pomocniczej liny, prześcieradła czy ręcznika!
Wezgłowie łóżka stanowi element bezpieczeństwa łóżka i może być używane przez
rodzącą jako uchwyt. Wezgłowie jest automatycznie blokowane w nieruchomej
pozycji. Wezgłowie można zdjąć z łóżka drugą ręką po naciśnięciu przycisku
bezpieczeństwa oznaczonego napisem „PRESS”.

8.7 GKB-076 Krzesło lekarza (ergonomiczne)

8.8 ZK-05.X Krzesło lekarza

64
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

8.9 PPB-069 Przedni zderzak na części pod nogi
Ostrzeżenie:
Przestroga
Maksymalna nośność to 70 kg (154 lb.).

Akcesoria można zamocować do uchwytu, przy czym element ten służy również jako
zabezpieczenie części pod nogi. Zestaw zawiera dwa zderzaki boczne.

8.10 PPB-066.01 Materac wierzchni (do oparcia o grubości 100 mm)
Materac jest stosowany głównie po porodzie; zwiększa on komfort odpoczywającej
matki.

8.11 PPB-070.01 Materac wierzchni (do oparcia o grubości 130 mm)
Materac jest stosowany głównie po porodzie; zwiększa on komfort odpoczywającej
matki.
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8.12 PPA-010 Miska na uchwycie wychylnym
Ostrzeżenie:
Przestroga
Miską można manipulować tylko wtedy, gdy leżąca część pod nogi jest ustawiona w
położeniu dolnym!
Miska ze stali nierdzewnej porusza się na wychylnym uchwycie do przodu i do tyłu.
Miskę można wyjąć z uchwytu w pozycji wysuniętej do przodu. Pojemność miski
wynosi 4,5 litra.
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8.13 Przywołanie pielęgniarki
Ostrzeżenie:
Przestroga
Elementów sterujących funkcją przywołania pielęgniarki nie można wyłączyć!
Jeżeli zasilanie łóżka jest odłączone, funkcja przywołania pielęgniarki może działać
przez około 1 – 2 miesiące (jeżeli pozycjonowanie łóżka nie jest wykorzystywane).
Przycisk przywołania pielęgniarki znajduje się po wewnętrznej stronie panelu
sterowania na uchwycie bocznym (z boku kobiety rodzącej). Po naciśnięciu i
zwolnieniu przycisku zapala się kontrolka, sygnalizując wezwanie pielęgniarki.

Kontrolka głośnika

Kontrolka mikrofonu

Przycisk przywołania
pielęgniarki

Następnie kobieta rodząca może mówić do mikrofonu z zestawem głośników
znajdujących się w tylnej części uchwytu.
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8.14 PPB-077 Przedni zderzak zamontowany na podnóżku
(prawy/lewy)
Ostrzeżenie:
Uwaga
Przed transportem należy zawsze złożyć wsporniki podudzi! Ustawić w najniższej
pozycji i przesunąć tak, aby nie wychodziły poza obrys podnóżka.
Zderzak jest przeznaczony do zawieszania akcesoriów i jednocześnie do ochrony
podnóżka.

8.15 Zagłówek
Komfortowy zagłówek może podpierać głowę kobiety rodzącej. Dzięki ergonomicznej
konstrukcji może również podtrzymywać lędźwiowy odcinek kręgosłupa pacjentki,
aby podpierać jej plecy i pomóc zachować naturalną krzywiznę kręgosłupa. W
przypadku uniesionego oparcia (pozycja siedząca), zagłówek pomaga również
drobniejszym pacjentkom w uzyskaniu optymalnej pozycji na krawędzi siedziska.
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8.16 PPB-034 Miska
Miska jest wykonana ze stali nierdzewnej i ma pojemność 8 litrów. Miski nie można
wsunąć pod siedzisko (po urodzeniu dziecka zaleca się zawsze jej wymontowanie i
wsunięcie tylko uchwytu miski).

8.17 DB-B-00194 Taca na instrumenty
Ta płaska taca ze stali nierdzewnej jest używana w większości przypadków na
narzędzia niezbędne do założenia szwów po porodzie. Tacę można schować pod
siedziskiem, a jeśli jest to wymagane, można umieścić ją na posiadanych głębszych
tacach (4,5 l i 8 l).
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8.18 PPB-088 Kątomierz siedziska; PPB-098 Kątomierz oparcia
Przestroga
Ostrzeżenie
Kątomierz służy wyłącznie do celów informacyjnych
Informuje o nachyleniu oparcia lub siedziska łóżka porodowego.
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8.19 PPB-097 Uchwyt butli z tlenem
Przestroga:
Ostrzeżenie
Maksymalne obciążenie wynosi 10 kg (22 lb.)!
Uchwytu można używać na szynie DIN tylko po prawej stronie łóżka, patrząc od strony pacjentki
siedzącej na łóżku!
Nie można go używać po lewej stronie pacjentki siedzącej na łóżku porodowym. Podczas
pozycjonowania istnieje ryzyko kolizji z podnóżkiem!
Podczas obniżania łóżka porodowego istnieje ryzyko kolizji między pustym uchwytem i uchwytem
butli z tlenem a stopami/nogami personelu obsługującego. Ryzyko uszkodzenia łóżka lub obrażeń
u pacjentki, personelu lub osób trzecich!
Nie stawać na plastikowej osłonie ramy podczas obsługi łóżka z uchwytem na butlę z tlenem!
Przed aktywnym użyciem uchwytu butli z tlenem należy zawsze sprawdzić prawidłowe wymiary
butli z tlenem, w tym jej górnej części. Większe wymiary mogą kolidować z prętami
pozycjonującymi!
Podczas ustawiania siedziska uchwyt butli z tlenem również się porusza. Ostrzeżenie!
W przypadku korzystania z butli z tlenem należy zawsze sprawdzać ruchy pacjentki na łóżku.
Istnieje ryzyko, że pacjentka kurczowo chwyci butlę z tlenem, sądząc, że chwyciła boki łóżka!
Ryzyko uszkodzenia łóżka lub obrażeń u pacjentki, personelu lub osób trzecich!
Nigdy nie zdejmować jednocześnie uchwytu i uchwytu butli z tlenem

Procedura instalacji
Umieścić uchwyt na prawej szynie DIN w kierunku oznaczonym zieloną strzałką.
Uchwyt jest zaprojektowany w taki sposób, że nie można go zamontować na
przeciwległym uchwycie (lewej szynie DIN). Następnie włożyć butlę z tlenem
pionowo do uchwytu.

Procedura odwrotna
Aby zdjąć uchwyt butli z tlenem, należy wykonać procedurę w kolejności odwrotnej
niż stosowana podczas montażu uchwytu na łóżku porodowym.
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8.20 S4-04642A Karta pacjentki
Przestroga
Ostrzeżenie
Warunkiem montażu jest zamówienie wraz z przednim zderzakiem podnóżka!
Przypinać tylko do przedniego zderzaka podnóżka!
Zawieszenie karty pacjentki w innym miejscu, takim jak bok łóżka lub wezgłowie,
może być niestabilne. Te części łóżka są ruchome! Z tego względu nie zaleca się
zawieszania karty pacjentki w miejscach innych niż przedni zderzak podnóżka!
Służy do zawieszania karty pacjentki w formacie A4.

Zderzak przedni na
podnóżku

Karta pacjentki
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8.21 Płyta dla dziecka
Przestroga
Ostrzeżenie
Maksymalne obciążenie płyty dla dziecka wynosi 10 kg (22 lb.)!
Płyta dla dziecka to wymienne wyposażenie łóżka!
Podczas korzystania z płyty dla dziecka, w tym także w celu umieszczenia na niej
noworodka, należy zawsze zapewnić stałą obecność personelu!
Bezwzględnie zabrania się odchodzenia personelu od płyty dla dziecka, gdy
noworodek znajduje się na płycie!
Z płyty dla dziecka może korzystać wyłącznie przeszkolony personel!
Podczas montażu płyty dla dziecka na uchwycie i po usłyszeniu kliknięcia należy sprawdzić,
czy płyta jest prawidłowo zabezpieczona! Dźwignia bezpieczeństwa musi być w położeniu
dolnym (położenie bezpieczeństwa).
Płyta dla dziecka nie jest przeznaczona do transportu noworodka!
Układając noworodka na płycie dla dziecka, należy zawsze umieszczać go na najdłuższej
części materaca! Ułożenie noworodka na krótszej części materaca może doprowadzić do
jego upadku na podłogę!

Płyta dla dziecka porusza się wraz z siedziskiem, dzięki czemu podczas porodu nie ma
szczeliny między obszarem, w którym znajduje się narząd rodny, a powierzchnią płyty dla
dziecka. Należy o tym pamiętać!
Nie należy montować płyty dla dziecka do góry nogami! Prawidłowa pozycja płyty dla
dziecka przed montażem na łóżku porodowym to pozycja, w której poduszka jest
skierowana do góry.
Nie kłaść noworodka na płycie dla dziecka bez materaca! Należy zawsze używać
materaca przykrytego pościelą dostarczoną przez szpital.
Płyty dla dziecka nie można używać z miską ani częścią łóżka porodowego przeznaczoną
pod nogi. Istnieje ryzyko kolizji lub uszkodzenia elementów łóżka oraz obrażeń u pacjentki,
personelu lub osób trzecich! Podczas korzystania z płyty dla dziecka nie można używać
jednocześnie wychylanej miski ani podnóżka.
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Płyta dla dziecka służy do umieszczenia na niej noworodka na krótki czas. Pępowina
jest odcinana, gdy noworodek znajduje się na płycie dla dziecka, a następnie układa
się go na piersiach matki lub na innym stole w celu wykonania niezbędnych
procedur. Następnie płyty tej można użyć do wydalenia łożyska i jego sprawdzenia.
Jeśli płyta nie jest używana, należy zdjąć ją z łóżka i przechowywać w
pomieszczeniu.

PPB-074 Wersja z materacem

74
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

Procedura montażu płyty dla dziecka na łóżku porodowym
Podczas montażu płyty dla dziecka na łóżku porodowym dźwignie blokujące należy
przesunąć w położenie odblokowane (w kierunku oznaczonym zieloną strzałką).
Następnie przesunąć płytę dla dziecka za uchwyty na siedzisku łóżka porodowego i
popchnąć ją w kierunku siedziska (1) do momentu, kiedy rozlegnie się kliknięcie (2)!
Następnie należy sprawdzić, czy dźwignia blokująca znajduje się w położeniu dolnym
(2)

1

2
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Procedura demontażu płyty dla dziecka z łóżka porodowego

Wymontować płytę dla dziecka, wykonując czynności w kolejności odwrotnej do
stosowanej podczas montażu. Podczas zdejmowania płyty dla dziecka z łóżka
porodowego należy przesunąć dźwignie blokujące do pozycji odblokowanej w
kierunku oznaczonym czerwoną strzałką (1). Następnie wysunąć do siebie płytę dla
dziecka z uchwytów na siedzisku łóżka. (2).

1

2
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9 Pielęgnacja
Wszystkie produkty firmy BORCAD Medical a.s. są przeznaczone do wieloletniej
eksploatacji w warunkach prawidłowego użytkowania. Należy ostrożnie korzystać z
łóżka i jego akcesoriów.
Należy postępować zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi oraz zaleceniami
dotyczącymi obsługi i konserwacji. Unikać niedbałego postępowania z produktem. W
przypadku awarii funkcji nie należy wykonywać żadnych napraw ani używać siły!
9.1 Czyszczenie i dezynfekcja

Ostrzeżenie:
Przestroga
Nie należy stosować żadnych metod automatycznego czyszczenia ani dezynfekcji!
Do podstawowego czyszczenia używać miękkiej szmatki i roztworu detergentu,
uniwersalnego środka czyszczącego, o neutralnym pH.
Do dezynfekcji zaleca się stosowanie standardowych preparatów do dezynfekcji
powierzchni, na przykład czwartorzędowych związków amonowych lub nadtlenków.
Należy zawsze przestrzegać współczynnika rozcieńczenia zalecanego przez
producenta tych produktów!
Nie wolno używać żadnych środków ściernych ani rozpuszczalników ketonowych.
Użycie zbyt dużej ilości środka czyszczącego grozi wyciekiem wody do części
silnika urządzenia, co może doprowadzić do uszkodzenia przewodów elektrycznych
i spowodować, że urządzenie nie będzie działać.
W przypadku nieprawidłowego czyszczenia i dezynfekcji istnieje ryzyko wystąpienia
zakażenia szpitalnego.
Obicia tapicerskie należy umieszczać wyłącznie na suchych powierzchniach łóżka.
Podczas czyszczenia należy położyć tapicerkę podnóżka na płaskiej stronie.
To urządzenie medyczne ze wszystkimi jego częściami i akcesoriami nie jest
przeznaczone do sterylizacji.
Firma BORCAD Medical a.s. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
elementów tapicerowanych (np. pęknięcia, łuszczenie farby itp.), które mogłyby
wynikać z nieprawidłowego użycia środków dezynfekujących. W takich przypadkach
roszczenia gwarancyjne nie mają zastosowania.
Zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej, czyszczenie i dezynfekcja sali
porodowej, jej wyposażenia i wszystkich używanych wyrobów medycznych muszą
być wykonywane bezpośrednio i niezwłocznie po porodzie w celu przygotowania
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sprzętu do kolejnego porodu. Zasady te mają również zastosowanie do czyszczenia i
dezynfekcji łóżka porodowego. Wszystkie części łóżka porodowego muszą zostać
wyczyszczone. Procedurę należy zweryfikować i/lub uzupełnić, tak aby była zgodna
z odpowiednimi wytycznymi szpitalnymi, zalecanymi zasadami higieny i wdrożonymi
procedurami. Po użyciu łóżka przez pacjentkę z chorobą zakaźną czyszczenie i
dezynfekcja łóżka muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi i
uzgodnionymi zasadami obowiązującymi w szpitalu oraz wdrożonymi procedurami.
Aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia zakażenia, należy używać impregnowanych
prześcieradeł i/lub tkaninowych pokryć, aby uniknąć kontaktu skóry kobiety rodzącej
z tapicerowanymi częściami łóżka porodowego — siedziskiem, oparciem, częścią
pod nogi i podnóżkami.
9.1.1 Czyszczenie łóżka
1. Powierzchnia łóżka wraz z poduszką, zaczynając od części pod głowę w kierunku
części dolnej;
2. Wieszaki i uchwyty;
3. Osłony boczne ze zintegrowanymi elementami sterującymi i przełącznikiem
ręcznym;
4. Rama łóżka z wbudowanymi elementami sterującymi i panelem tylnym;
5. Część pod nogi i podnóżki, jak również sąsiednie elementy z tworzywa
sztucznego;

6. Spodnia strona tapicerki (należy podnieść tapicerkę);

7. Rama łóżka/konstrukcja nośna — w całości, od zagłówka do siedziska;
8. Podnieść podwozie do najwyższego położenia, wyciągnąć wtyczkę przewodu
zasilającego, zdjąć części ochronne (prawe i lewe) i po wyczyszczeniu umieścić
je z powrotem w pierwotnym położeniu;
9. Podnieść lewą plastikową osłonę podwozia i wyczyścić zabrudzone miejsca.
78
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tel.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

10. Po podniesieniu lewej osłony można również podnieść prawą plastikową osłonę i
wyczyścić podwozie. Należy uważać, aby nie zakłócić pracy układów
elektronicznych. Po zakończeniu czyszczenia należy najpierw zamontować
prawą, a następnie lewą osłonę.

11. Stojak na kroplówkę i uchwyt;

12. Miska (może być czyszczona termicznie, jak stal nierdzewna);

13. Koła samonastawne i pedały hamulca.
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9.1.2 Zalecana dezynfekcja (środki dezynfekujące do przecierania)

RTU (Ready-to-use) — gotowe do użycia nierozcieńczone
produkty — aerozol lub pianka,
Substancja czynna

Sposób użycia

Przykład środka
dezynfekującego

Amina, alkohol do 30%
Nadtlenek wodoru
Alkohol do 30%

Spryskiwać i przecierać
Spryskiwać i przecierać
Spryskiwać i przecierać

Pianka Incidin
Incidin OxyFoam S
Pianka Bacillol 30

Ściereczki dezynfekujące
QAS
Nadtlenek wodoru
Amina, alkohol do 30%

Przecierać
Przecierać
Przecierać

Sani cloth active
Incidin OxyWipe S
Chusteczki Bacillol 30

Stężone środki dezynfekujące do rozcieńczenia
Substancja czynna
Stężenie
Przykład środka
przygotowanego
dezynfekującego
roztworu środka
dezynfekującego
Glukoprotamina
Amina, QAS
Tlen, QAS
Tlen, QAS
Amina, QAS
Amina, QAS
Tlen
Tlen
Tlen

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

Ostrzeżenie! Nie stosować środków dezynfekujących zawierających substancję
czynną: alkohol o stężeniu powyżej 30%, aktywny chlor, jod, aldehydy.
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9.1.3 Prawidłowe okrycie łóżka szpitalną pościelą
Łóżko porodowe musi być zabezpieczone przed nadmiernym zabrudzeniem przez
tkaninowe pokrycie! Jedną z opcji jest zastosowanie pokrycia z sali operacyjnej,
którego rozmiar odpowiada rozmiarowi odpowiedniej części łóżka porodowego, lub
pokrycie tkaninowe używane do łóżek standardowych. Najpierw należy osłonić leże,
oparcie lub siedzisko, a następnie całą część pod nogi i podnóżki. Dodatkowo zaleca
się przykrycie odsłoniętych powierzchni (siedzisko, podnóżek) chłonną gazą.

Poniżej przedstawiono inne przykłady prawidłowego przykrywania łóżka pokryciami
szpitalnymi przed rozpoczęciem pracy.
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9.1.4 Prawidłowe okrycie łóżka jednorazową pościelą
Można również stosować specjalne, jednorazowe materiały osłaniające,
przeznaczone specjalnie do łóżka porodowego AVE2. Odchylić tylną część materaca
i nałożyć na nie pokrycie. Następnie z powrotem opuścić oparcie na miejsce,
podnieść siedzisko i nałożyć na nie pokrycie, jak pokazano poniżej.

Następnie przykryć podnóżki i część pod nogi. Zaleca się włożenie chłonnego
podkładu między oparcie a część pod nogi. W razie potrzeby chłonny podkład można
z łatwością wymienić.
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9.1.5 W jaki sposób prawidłowo osłonić łóżko tkaniną frotté
Można również użyć zestawu specjalnych tkanin frotté, przeznaczonych do łóżka
porodowego AVE2. Odchylić siedzisko materaca i nałożyć na nie pokrycie. Umieścić
siedzisko w pozycji wyjściowej, a następnie unieść oparcie. Nałożyć pokrycie w
sposób pokazany poniżej.

Następnie przykryć podnóżki i część pod nogi.
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10 Konserwacja
Ostrzeżenie:
Przestroga
Z praktycznych wyników testów wynika, że okres eksploatacji technicznej produktu
wynosi 15 lat. Okres eksploatacji akumulatora jest ograniczony i element ten należy
wymieniać.
- akumulatory (objęte 6-miesięczną gwarancją).
- sprężyny gazowe należy wymieniać co 12 lat.
- obicia tapicerskie są objęte 2-letnią gwarancją.
Gwinty śrub mocujących lub przeguby ramy mogą zostać odtłuszczone środkami
dezynfekującymi. W takich przypadkach szybkie nasmarowanie zapobiega
kosztownym naprawom.
Ostrzeżenie:
Niebezpieczne napięcie elektryczne
W ramach regularnych rocznych przeglądów sprzętu medycznego należy sprawdzać
napięcie akumulatora (bez obciążenia). Jeśli zmierzona wartość jest niższa niż 12 V
(24 V w przypadku wspólnego pomiaru dwóch ogniw akumulatora), należy
niezwłocznie wymienić akumulator.
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10.1 Lista błędów, usterek i generowanych komunikatów

Opis problemu

Prawdopodobna
przyczyna

Łóżko nie
reaguje na
polecenia
sterownika.

Łóżko
prawdopodobnie nie
ma zasilania, a
akumulator jest już
wyczerpany.

Sterownik ręczny
lub niektóre z
jego przycisków
nie działają.

Kabel sterownika
ręcznego nie jest
prawidłowo
podłączony do złącza
łóżka.

Wskaźnik
blokady funkcji
miga, a po
naciśnięciu
System zatrzymania
dowolnego
awaryjnego nie działa
przycisku na
łóżku włącza się
krótki sygnał
alarmowy
Gdy wszystkie
funkcje zostaną
zablokowane, po
naciśnięciu
dowolnego
Zablokowane przyciski
przycisku
rozlegnie się
krótki sygnał
dźwiękowy

Łóżko emituje
przerywany
sygnał
dźwiękowy i
jeden ze
sterowników nie
działa

Awaria sterownika

Działanie, jakie
powinien podjąć
operator, aby rozwiązać
problem

Działania, jakie
powinien podjąć
wykwalifikowany
personel serwisowy

Sprawdzić, czy sieć
Podłączyć przewód
elektryczna jest
zasilający do gniazda
włączona i czy gniazdo
elektrycznego (pełne
jest sprawne. Użyć
naładowanie akumulatora
innego gniazda
trwa 8 godzin).
elektrycznego.
Sprawdzić, czy łóżko
Upewnić się, że kabel
reaguje na inny
sterownika ręcznego jest
sterownik ręczny. Jeśli
prawidłowo podłączony
tak, wymienić
do złącza łóżka.
sterownik ręczny.

Należy zadzwonić do
serwisu

Wymienić płytę
sterownika DPS lub
skasować błąd na
podstawie kodu „r”
przesłanego przez
diagnostykę

Odblokować przyciski
klawiatur, naciskając i
przytrzymując przycisk
blokady

–

Zadzwonić do serwisu

Naprawić
uszkodzony
sterownik
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10.2 Parametry techniczne
Całkowita długość leża (łącznie z częścią pod nogi)
Minimalna długość w ustawieniu domyślnym (bez części pod
nogi)
Pełna szerokość z bocznymi uchwytami w położeniu aktywnym
Pełna szerokość z bocznymi uchwytami w położeniu
zaparkowanym
Maksymalna wysokość siedziska (pozycja Trendelenburga 40)
Szerokość tapicerki (maksymalna)
Długość tapicerki (maksymalna)
Rozmiar koła samonastawnego
Wysokość powierzchni nośnej wraz z tapicerką (siedzisko)
Minimum
Maksimum
Podnoszenie pionowe
Prędkość w pionie, w górę (przy maksymalnej masie ciała
pacjentki)
Prędkość w pionie, w dół (przy maksymalnej masie ciała
pacjentki)
Grubość tapicerki:
Część pod nogi
Oparcie
Siedzisko
Kąty regulacji:
Kąt pozycjonowania oparcia
Kąt pozycjonowania siedziska
Pozycja Trendelenburga
Kąt regulacji pionowej podnóżków
Kąt regulacji poziomej podnóżków
Kąt regulacji części pod nogi
Naklejki, materiały oznakowania
Maksymalna masa ciała pacjentki
Bezpieczne obciążenie robocze
Całkowita masa produktu bez akcesoriów
Całkowita masa górnej części łóżka porodowego z akcesoriami
Całkowita masa dolnej części łóżka porodowego z akcesoriami
Dopuszczalne obciążenie oparcia (125 mm od krawędzi)
Dopuszczalne obciążenie części pod nogi (125 mm od
krawędzi)
Dopuszczalne obciążenie podnóżka
Dopuszczalne obciążenie poręczy bocznej
Dopuszczalne obciążenie drążka do oparcia rąk
Masa materaca (oparcie i siedzisko 100/130 mm, 2,56–5,11 in.)
Masa materaca (część pod nogi)
Masa materaca (para podnóżków)
Poziom hałasu

2122 mm (83,54 in)
1570 mm (61,81 in)
980 mm (38,58 in)
960 mm (37,79 in)
1143 mm (45 in)
890 mm (35,04 in)
2050 mm (80,71 in)
150 mm (5,91 in)
600 mm + 20 mm (23,62
in + 0,78 in)
1050 mm + 20 mm
(41,34 in + 0,78 in)
450 mm (17,72 in)
11,25 mm/s (0,44 in/s)
20,45 mm/s (0,81 in/s)
65 mm (2,56 in)
100/130 mm
(3,93/5,11 in)
100/130 mm
(3,93/5,11 in)
-10°/+70°
0°/+18,5°
-10°
0°/+143°
+60°
0°–22°
Polimerowa folia PVC
240 kg (529 lb.)
255 kg (562 lb.)
245 kg (540 lb.)
140 kg (308 lb.)
96 kg (211 lb.)
150 kg (330 lb.)
150 kg (330 lb.)
70 kg (154 lb.)
75 kg (165 lb.)
nacisk pionowy
70 kg (154 lb.)

8,6–9,6 kg (19–21 lb.)
1,2 kg (2,64 lb)
2,6 kg (5,73 lb)
Poniżej 65 dB (A)
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10.3 Parametry elektryczne
Akumulatory — zapasowe
Napięcie — wejście
Napięcie — wejście
Napięcie — wejście
Napięcie — wejście
Częstotliwość
Parametry znamionowe bezpiecznika w module
sterowania (220–240 V)
Parametry znamionowe bezpiecznika w module
sterowania (100 V)
Parametry znamionowe bezpiecznika w module
sterowania (110–120 V)
Parametry znamionowe bezpiecznika w module
sterowania (127V)
Maksymalna moc wejściowa
Napięcie silnika
Ochrona łóżka porodowego przed przemoczeniem
Klasa urządzenia
Klasyfikacja części aplikacyjnych

Wszystkie możliwe wartości napięcia — wejście

24 V/2,3 Ah
220–240 VAC
110-120VAC
100 VAC
127 VAC
50/60 Hz
T 3,15 AL, 250 V
T 6,3 AL, 250 V
T 6,3 AL, 250 V
T 6,3 AL, 250 V
570 VA
24 V
IPX4
I.
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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Opis działania silników:
Łóżko porodowe jest wyposażone w elektryczne silniki liniowe do poruszania
oparciem i siedziskiem oraz do regulacji wysokości łóżka. Silniki te nie wymagają
konserwacji.

10.4 Części aplikacyjne
Części aplikacyjne są sklasyfikowane jako części typu B — zapewniają podstawową
ochronę pacjentki i spełniają obowiązujące wymogi normy ČSN EN 60601-1 ed.
2:2007, co oznacza, że spełniają one wymogi klasyfikacji dla części aplikacyjnych
typu B.

10.5 Instrukcje dotyczące transportu i przechowywania
Zapakowane łóżka porodowe mogą być wystawione na warunki nieprzekraczające
następujących limitów przez okres do 15 tygodni:
Praca: 10–40°C, 30–75%, 795–1060 hPa
Przechowywanie i transport: -10°C–50°C, 20–90% (bez skraplania),
795–1060 hPa
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10.6 Serwisowanie i naprawy
Ostrzeżenie:
Przestroga
Wszelkie przeglądy serwisowe, kontrole bezpieczeństwa i przeglądy techniczne oraz
akcje serwisowe mogą być przeprowadzane wyłącznie przez technika
przeszkolonego przez firmę BORCAD Medical a.s.
Na żądanie u producenta są dostępne schematy, listy części produktu, opisy lub
inne informacje mające pomóc serwisantom w naprawie tych części produktu, które
mogą być naprawiane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
Produkt jest objęty dwuletnią gwarancją, pod warunkiem, że przeprowadzane są
regularne przeglądy techniczne.
W odniesieniu do całego sprzętu medycznego wyprodukowanego przez firmę
BORCAD Medical a.s. operator musi zapewnić regularne kontrole bezpieczeństwa
technicznego zgodnie z zaleceniami producenta. W związku z tym kontrole muszą
być przeprowadzane co najmniej raz w roku lub po każdej naprawie sprzętu
medycznego albo po każdej interwencji dotyczącej instalacji elektrycznej sprzętu
medycznego. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu, parametrów i procedur
kontroli bezpieczeństwa technicznego znajdują się w podręczniku serwisowym
sprzętu medycznego.
Jeśli produkt nie działa, należy skontaktować się z dystrybutorem w danym kraju. W
przypadku jakichkolwiek innych problemów należy skontaktować się z producentem
(najlepiej w języku angielskim) pod adresem:
BORCAD Medical a.s.
Fryčovice 673
739 45 Fryčovice
Republika Czeska
Tel.: +736 628 231
Faks: 558 668 087
Adres e-mail: service@borcadmedical.com

Podczas napraw należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy
BORCAD Medical a.s. i korzystać z usług przeszkolonych serwisantów
posiadających licencję na naprawę produktów tego typu. Nieprofesjonalne naprawy
są uznawane za istotne naruszenie warunków i postanowień gwarancji i tym samym
w takich przypadkach producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek
inne możliwe uszkodzenia produktu, które mogłyby wyniknąć z nieprofesjonalnej
interwencji.
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11 Ochrona środowiska i likwidacja produktu
Firma BORCAD Medical a.s. jest świadoma ważnej roli, jaką ochrona środowiska ma
w kontekście przyszłych pokoleń. W związku z tym koncentruje się na rozwoju,
unowocześnianiu i produkcji takich technologii i materiałów, które nie szkodzą
środowisku. Firma BORCAD Medical a.s. przestrzega przepisów dyrektywy UE w
sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym.
Materiały użyte w tym produkcie są przyjazne dla środowiska. Produkt nie zawiera
substancji niebezpiecznych na bazie kadmu, rtęci, azbestu, PCB ani CFC. Emisja
hałasu przez produkt spełnia wymogi dotyczące ochrony zdrowia publicznego przed
szkodliwymi skutkami hałasu i drgań wewnątrz budynków chronionych.
Wszystkie odpady po instalacji produktu są oznaczone zgodnie z odpowiednimi
przepisami dotyczącymi materiałów opakowaniowych. Po zainstalowaniu produktu
firma BORCAD Medical a.s. sortuje materiały opakowaniowe zgodnie z
odpowiednimi piktogramami i usuwa je przy pomocy uprawnionego podmiotu
zajmującego się utylizacją odpadów. Aby bezpłatnie zwrócić odpady, należy
skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy BORCAD Medical a.s. lub
technikiem serwisowym. Po oddaniu produktu do eksploatacji zużyte materiały
opakowaniowe należy posortować zgodnie z piktogramami i dostarczyć je do osoby
upoważnionej w celu dalszego wykorzystania.
Produkt składa się ze stali, tworzyw sztucznych i elementów elektronicznych
nadających się do recyklingu. W celu zapewnienia optymalnego recyklingu po
zakończeniu okresu eksploatacji produktu należy posortować poszczególne części
produktu w taki sposób, aby mogły być dalej używane jako materiał, z którego
zostały wyprodukowane (patrz rysunki poniżej).

Akumulator
Akumulatory mogą być utylizowane zgodnie z lokalnym systemem utylizacji
odpadów. Usuwanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczącymi odpadów (obowiązkowa pomoc ekspertów w tej dziedzinie).
Przed utylizacją należy oczyścić i zdezynfekować produkt. Właściwa utylizacja
produktu pomaga chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegać negatywnym
skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogą wynikać z
nieprawidłowego usuwania odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, należy
skontaktować się z właściwymi organami ds. ochrony środowiska lub najbliższym
centrum utylizacji odpadów poddawanych recyklingowi.
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12 Lista dostępnego wyposażenia
N (wersje podstawowe):
PPB-AX Łóżko porodowe AVE2:
Standardowe podnóżki + pasy na nogi (para)
Zapasowy akumulator
Przesuwna część pod nogi wraz z tapicerką
Bezszwowy materac
Moduł ręcznej RKO
Wspornik stojaka na kroplówkę po obu stronach łóżka
Poręcz boczna z elementami sterującymi
Stały panel z elementami sterującymi
Uchwyty (para)
Koła samonastawne 150 mm, 1 x kierunkowe
Hamulec centralny
Szyna wyrównania potencjałów
Kabel sieciowy w wybranym standardzie
Wybór spośród standardowych opcji kolorystycznych
Opakowanie
B (Przewód zasilający):
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

Przewód elektryczny JAR – spiralny, 4 m, pomarańczowy
Przewód elektryczny IZR – prosty, 3,5 m, pomarańczowy
Przewód elektryczny EU – spiralny, 4 m, pomarańczowy
Przewód elektryczny USA – prosty, 4 m, pomarańczowy
Przewód elektryczny CH – spiralny, 4 m, pomarańczowy
Przewód elektryczny UK – spiralny, 4 m, pomarańczowy
Przewód elektryczny ITA – spiralny, 4 m, pomarańczowy
Przewód elektryczny AUS – spiralny, 4 m, pomarańczowy
Przewód elektryczny BRA – prosty, 4 m, czarny
Przewód elektryczny ITA – spiralny, kątowy, 4 m, pomarańczowy

N (układ elektryczny):
PPB-050.21
PPB-050.22
PPB-050.23
PPB-050.24

220–240 VAC – wyposażenie elektryczne
110–120 VAC – wyposażenie elektryczne
100 VAC – wyposażenie elektryczne
127 VAC – wyposażenie elektryczne

N (grubość materaca):
PPB-014-X
PPB-080-X
PPB-083-X
PPB-081-X

100 mm
130 mm
100 mm z zamkiem błyskawicznym
130 mm z zamkiem błyskawicznym
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A (kolor):
A
B
F
M
P
X3

Fioletowy F4340-50621
Niebieski F4340-07459
Zielony F4340-20157
Żółty F4340-07477
Pomarańczowy F4340-20127
Własny wybór sztucznej skóry

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
Różowy F4340-20149
N (tapicerka):
PPB-006.07-X
PPB-007.03-X
PPB-008.03-X

PPB-006.07 Tapicerka podnóżka
PPB-007.03 Tapicerka prawego uchwytu nogi
PPB-008.03 Tapicerka lewego uchwytu nogi

N (przywołanie pielęgniarki)
PPB-046
PPB-047

Przywołanie pielęgniarki
BEZ przywołania pielęgniarki
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N (podnóżek)
PPB-076
PPB-075

Zestaw podnóżków (USA)
Zestaw podnóżków (poza USA)

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

Naklejka BORCAD Medical
Tabliczka znamionowa BORCAD Medical
Naklejki ostrzegawcze

N (wybór obowiązkowy)
Drążek do oparcia rąk
Sterownik ręczny
Szyna DIN
Bez szyny DIN
Nakładka na materac o grubości 100 mm
Nakładka na materac o grubości 130 mm
Z wezgłowiem
Z osłonami wezgłowia

PPB-067-X
PPB-062
PPB-064
PPB-065
PPB-070.01
PPB-066.01
PPB-060
PPB061
N (opakowanie)
PPB-090
PPB-091
PPB-092
PPB-093

Karton na palecie ze wskaźnikiem
Opakowanie do transportu morskiego bez wskaźnika
Wzmocniony karton na palecie ze wskaźnikiem
Folia

N (instrukcje obsługi)
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 (opcja)
PPB-069Przedni uchwyt akcesoriów
GKB-076.X Krzesło lekarza — ergonomiczne
PPA-36Teleskopowy stojak na kroplówkę
ZK-05.XKrzesło lekarza
PPA-33Duża miska ze stali nierdzewnej, 10 l
PPB-014.03-X3
Zagłówek
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PPB-077Przedni zderzak zamontowany na podnóżku (prawy/lewy)
PPA-10Przesuwny pojemnik ze stali nierdzewnej, 4,5 l
PPB-CCC Oświetlenie pod łóżkiem
PPB-012
Zestaw uchwytów (zdejmowanych)
PPB-013
Zestaw uchwytów (składanych)
N (nakładki)
PPB-100-A Pokrycia frotté — białe
PPB-030.80 Naklejki ostrzegawcze
832 Niejałowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny
874 STANDARD niejałowa, nieprzepuszczalna osłona powierzchni łóżka
875 STANDARD niejałowa, nieprzepuszczalna osłona części pod nogi
876 STANDARD niejałowa, nieprzepuszczalna osłona podnóżka
877 COMFORT niejałowa, nieprzepuszczalna osłona powierzchni łóżka
878COMFORT niejałowa, nieprzepuszczalna osłona części pod nogi
879COMFORT niejałowa, nieprzepuszczalna osłona podnóżka
PPA-10Przesuwny pojemnik ze stali nierdzewnej, 4,5 l
PPB-034Miska ze stali nierdzewnej, 8 l
PPB-009Uchwyt
N (wybór kół)
PPB-078
Standardowe koła samonastawne (150 mm)
PPB-079
Koła z dłuższym sworzniem (150 mm)
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