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Ievads
Lūdzu, rūpīgi izlasiet visu instrukciju rokasgrāmatu, jo tajā sniegta informācija par
jūsu jaunās dzemdību gultas pareizu lietošanu un parametriem. Vienmēr ievērojiet
šajā instrukciju rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un lietojiet gultu tikai saskaņā ar
šiem norādījumiem.
Lūdzu, glabājiet šo instrukciju rokasgrāmatu gultas tuvumā visā tās lietošanas laikā.
Ikvienai personai, kura ekspluatē dzemdību gultu AVE2, ir jāizlasa un jāizprot šo
instrukciju saturs.
Ļoti svarīga informācija rokasgrāmatā ir izcelta ar šeit norādītajiem simboliem.
Piktogramma

Nozīme
ES tiesību aktiem atbilstošs izstrādājums
Polsterējums atbilst prasībām par izturību
pret aizdegšanos saskaņā ar standartu
BS 7176 vidējas bīstamības kategorijā.
Polsterējums atbilst standartu
BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 5852
prasībām par 5. pakāpes izturību pret
aizdegšanās avotiem.
Brīdinājums!
Bīstams elektriskais spriegums
Brīdinājums!
Uzmanību!
Šis simbols ievada informāciju kas var
palīdzēt izvairīties no problēmām
lietošanā.
B tipa lietotās daļas
Sērijas numurs
Tipa numura skaidrojums

Int x/y

IP

Marķējums, kas apzīmē intermitējošu
lietošanu, proti, ja izstrādājums ir ticis
nepārtraukti darbināts “x” laiku, pēc tam
tas jāatstāj neaktīvs “y” laiku.
Piemēram,“int 10/20” nozīmē, ka pēc
10 minūšu nepārtrauktas
lietošanas/pozicionēšanas izstrādājumu
nedrīkst lietot/pozicionēt 20 minūtes.
Konstruējot paredzētā aizsardzība pret
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ūdens iekļuvi, saskari ar bīstamiem
elementiem un svešķermeņu iekļuvi
saskaņā ar IEC 529 standartu
Droša darba slodze

Pacienta maksimālais svars

Kopējais izstrādājuma svars

Akumulatora marķējums
Ražotājs
Izgatavošanas datums
Ievērojiet instrukciju rokasgrāmatu
Drošības izolācijas transformators
Medicīniska ierīce lietošanai iekštelpās
Transformatora termiskā aizsardzība
Potenciāla izlīdzināšana
Iepakojuma materiāls:
“Sargāt no mitruma”
Iepakojuma materiāls:
“Trausls!”
Iepakojuma materiāls:
“Ar šo pusi uz augšu”
Temperatūras robežvērtības
Transportēšanas marķējums:
“Relatīvais gaisa mitrums”
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Transportēšanas marķējums:
“Gaisa spiediens”
Marķējums atbilstoši ES Direktīvai
2002/96/EK (Direktīva par elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumiem).
Simbola nozīme: “Neizmest izstrādājumu
sadzīves atkritumos. Izmantot īpašus
vecām elektroiekārtām paredzētus
savākšanas punktus. ”
Frotē auduma palags
Izstrādājumu nedrīkst gludināt
Frotē auduma palags
Netīrīt ķīmiskajā tīrītavā
Frotē auduma palags
Maksimālā temperatūra 60 °C
Parastais iestatījums
Frotē auduma palags
Nebalināt
Frotē auduma palags
Var žāvēt veļas žāvētājā
Normāla temperatūra, maks. 80 °C
Kardiopulmonāla reanimācija (CPR)
Droša kāju daļas darba slodze
Brīdinājums!
Nedrīkst sēdēt uz kāju balstiem
Kāju balsta drošā darba slodze
Brīdinājums!
Nestumiet vai nevelciet infūzijas statīvu
Brīdinājums!
Nekad nekāpt uz kustībā esoša
pacelšanas statņa pārsega. Šī vieta ir
apzīmēta ar brīdinājuma uzlīmi.
Brīdinājums!
Nenovietot nekādus priekšmetus šajā
zonā.
Brīdinājums!
Nenovietot priekšmetus uz šī pārsega.
Pieaugušajiem paredzēta dzemdību gulta
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MEDICĪNISKA IERĪCE
(atbilst Regulai par medicīniskām ierīcēm)

UNIKĀLAIS IERĪCES IDENTIFIKATORS
Uzmanību! vai Brīdinājums!
Strāvas vads vienmēr jānostiprina
izvēlētajā vietā uz gultas, izmantojot
plastmasas āķi, kā ieteikts attēlā.
Ievērojiet instrukciju rokasgrāmatu!
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Saīsinājums
LED
VA
IT
PC
dB
hPa
Hz
EMS
HF
ME
CISPR

Nozīme
Gaismas diodes
Ienākošās strāvas mērvienība
Informācijas tehnoloģija
Personālais dators
Skaņas intensitātes mērvienība
Spiediena mērvienība
Frekvences mērvienība SI sistēmā
Elektromagnētiskā saderība
Augstfrekvence
Medicīniska iekārta
Starptautiskā īpašā komiteja radiotraucējumu jautājumos

SWL

Drošā darba slodze

Skaņas signāls
Skaņa
Nozīme
Viens īss skaņas signāls, nospiežot pogu.
Aktivizēta taustiņu bloķēšana.
Daļa zem pamatnes nav ne
Pārtraukts skaņas signāls, nospiežot
“novietota stāvēšanai”, ne arī
Trendelenburga pozīcijas pogu.
“aktīvā pozīcijā”.
Pārtraukts skaņas signāls, nospiežot
Akumulatora uzlādes līmenis ir
pozicionēšanas pogu.
mazāks par 1/3 no tā kapacitātes.
Pārtraukts skaņas signāls, nospiežot
Aktivizēta motora strāvas
pozicionēšanas pogu.
aizsardzība.
Pārtraukts skaņas signāls, pat nespiežot
nevienu pogu.
Vadības ierīces kļūme.
Nepārtraukta skaņa, kad vienlaikus
Motora strāvas aizsardzības
nospiež augšējā un apakšējā statņa pogas. atiestatīšana.
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Izstrādājuma etiķete – simbolu skaidrojums
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Ražotāja adrese
Izstrādājuma veids, sērijas numurs
Ražošanas datums (gads-mēnesis-diena)
DI (ierīces identifikators) / GTIN (globālais tirdzniecības identifikācijas numurs)
PI (izstrādājuma identifikators)
2D svītrkods (GS1 DataMatrix) DI+PI=UDI
Elektriskās specifikācijas
1D svītrkods GS1-128 (sērijas numurs)
Simboli

Lūdzu, ar jautājumiem vērsieties pie pilnvarotā pārstāvja vai tieši pie ražotāja
BORCAD Medical a.s.
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1. IZSAIŅOŠANAS ROKASGRĀMATA
Sūtījuma pārbaude pēc piegādes
Neizsaiņojiet un/vai nepieņemiet sūtījumu, ja iepakojumam ir redzami bojājumi! Ja tā
notiek, iesniedziet sūdzību.
Personāla kvalifikācija
Personas, kuras ir pilnvarotas uzstādīt un laist ekspluatācijā izstrādājumu, proti,
BORCAD Medical a.s. apmācīti darbinieki.
Izstrādājuma izsaiņošanai un uzstādīšanai vajadzīgais personāls
Vismaz divi cilvēki.
Paredzamais ilgums
Paredzamais izsaiņošanas ilgums ir 30 minūtes, paredzamais uzstādīšanas ilgums ir
30 minūtes.
Nepieciešamie instrumenti un materiāli
Sešstūra galaatslēgu komplekts, krusta skrūvgriezis/elektriskais skrūvgriezis,
šķēres/nazis, zilās krāsa līme Loctite 243, 2x polistirēna platformas (iekļautas),
17. izmēra uzgriežņu atslēga.
Vajadzīgā darba vieta
Izsaiņojot gultu, jāņem vērā tās kopējie izmēri. Izmantotos iepakojuma materiālus
nododiet otrreizējai pārstādei. Izsaiņošanu un uzstādīšanu iesakām veikt preču
pieņemšanas nodaļā. Veicot izsaiņošanu, atstājiet vismaz 0,8 m brīvtelpu paletes
sānos un vismaz 2,6 m brīvtelpu paletes priekšā (t. i., minimālā izsaiņošanai
nepieciešamā vieta ir 2,8 x 5,2 m).

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

www.borcadmedical.com

Norādījumu secība
Pārgrieziet aploksnes, kurās atrodas krēsla lietošanas pamācība, uzmanīgi atveriet
tās un izņemiet pamācību. Pēc tam noņemiet kasti.

Uzmanīgi atgrieziet plastmasas maisu, vēlams, gar paletes apakšējo malu, un
noņemiet polietilēnu no krēsla, arī no kastes apakšas.
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Uzmanīgi pārgrieziet plēvi, kurā atrodas strāvas vads, iespraudiet vadu. Pēc tam
pārgrieziet līmlenti ap kasti, kur atrodas gultas aprīkojums, un izņemiet stieni (ja tas
iekļauts komplektācijā). Gultas atzveltnes daļu ieteicams pacelt stāvus (60°), lai
varētu vieglāk piekļūt kastei.

Izņemiet no kastes visu aprīkojumu pa vienam priekšmetam.

2x
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Noņemiet pārējos iepakojumus no paletes, tā lai atbrīvotu tās augšējo daļu.

Atskrūvējiet ārsta krēslu (ja tas iekļauts komplektācijā). Ieteicams pacelt gultu
augstākā pozīcijā.
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Noņemiet gultas galvgali (ja tas iekļauts komplektācijā) no turētāja un pēc tam
atskrūvējiet to.

4x

Pārgrieziet un noplēsiet līmlenti un atbrīvojiet kāju daļu.

Izņemiet plastmasas aizbāzni no bloķēšanas elementa.
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Noņemiet no gultas pārējos iepakojuma materiālus.

Pārliecinieties, ka visi ritenīši ir vērsti uz priekšu gar paletes garāko malu, un
nofiksējiet ritenīšus kustībai taisnā līnijā.
GO
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Vienu pēc otras izskrūvējiet četras drošības skrūves; ja iespējams, izvelciet tās līdz
grīdai. Skrūves atrodas zem ķīļiem, uz kuriem ir novietota gulta.

4x
Uzlieciet divas polistirēna platformas uz paletes malas.

2x
Uzmanīgi bīdiet gultu, lai to no stiprinājuma ķīļiem pārvietotu uz paleti un pēc tam
pārstumtu lejā, izmantojot platformas.
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Rezerves akumulatora pieslēgšana
Lai nepieļautu AVE2 gultas nevēlamu ieslēgšanos iesaiņošanas, pārvadāšanas un
izsaiņošanas laikā, akumulators parasti ir atvienots no ierīces. Šajos attēlos parādīts,
kā pieslēgt akumulatoru.
Noņemiet rāmja pārsegu.

Pārsegu noņem, izskrūvējot trīs skrūves.

Ievietojiet savienotāju rezerves akumulatorā.
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Uzlieciet atpakaļ aizsargpārsegu un uzskrūvējiet seškanšu uzgriežņus. Uzlieciet
atpakaļ rāmja pārsegu.

Kāju balsta uzstādīšana
Ievietojiet kāju balstu savienojuma vietā. Turiet vadības ierīci un ar otru roku
ievietojiet bloķēšanas tapu.

Atlaidiet kāju balsta vadības ierīci un nostipriniet tapu ar aizsargvāciņu. Pieskrūvējiet
vāciņu ar diviem seškanšu uzgriežņiem un zilās krāsas Loctite.
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2. Pārskats par pamatdaļām
20
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Atzveltnes daļa
Sēdekļa daļa
Kāju daļa
Ritenītis, virziena, 1x
Ritenītis ar bremzēm, 3x
Šasijas plastmasas pārsegi
Kāju balsti ar kāju siksnām
Galvas balsts
Aizmugurējais rokturis pārvadāšanai
Eurolath DIN sliede gar sēdekļa daļu (piederumi)
Paplāte uz grozāmā turētāja (piederumi)
Sānu vadības panelis
Barošanas avota kontroles gaismas indikators
Infūzijas statīva turētājs
Roku satveres
Sānu margas ar elektrisko vadības paneli
Centrālā bremze
Manuālās CPR funkcijas
Kāju balsta paliktnis
Atvienojams gultas galvgalis (piederums)
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2.1. Pārskats par pamata versijām
PPB-AX

pamata tips

2.2. Pārskats par standarta krāsu versijām
Aizstāts ar burtu “X”.
A – violeta
B – zila
F – zaļa

M – dzeltena
P – oranža

2.3. Drošība
Standarti un specifikācijas
Minētie standarti ir norādīti Atbilstības deklarācijā.
Ražotājs ir ieviesis sertificētu kvalitātes vadības sistēmu, kas atbilst šādiem
standartiem:
•
•
•

ISO 9001;
ISO 14001;
ISO 13485.

Informācija par ugunsdzēsību
Brīdinājums!
Piezīme.
Apsaldējuma risks, cilvēka ādai saskaroties ar CO2!
Neizmantojiet halotrona ugunsdzēšamos aparātus slēgtās telpās bez ventilācijas –
tas ir bīstami jūsu veselībai!
Šis medicīniskais izstrādājums ir klasificēts kā elektriskajai strāvai pieslēgta
instalācija, tāpēc ugunsgrēkus var dzēst ar tālāk norādīto veidu ugunsdzēšamajiem
aparātiem.
Izmantot
Pulvera tipa
ugunsdzēšamie aparāti
CO2 ugunsdzēšamie
aparāti
Halotrona ugunsdzēšamie
aparāti

Neizmantot
Putu ugunsdzēšamie
aparāti
Ūdens ugunsdzēšamie
aparāti
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3. Funkcijas
Brīdinājums!
Uzmanību!
Galvenās funkcijas ir gulēšana, sēdēšana un atbalsta nodrošināšana sievietei
dzemdībās. Ir arī CPR pozīcija.
Dzemdību gultu izmanto pacientes pirms dzemdībām, to laikā un pēc tām. Gulta ir aprīkota
ar atbilstošiem piederumiem, kas pacientēm ļauj panākt savu optimālo pozīciju dzemdībām.
Gultas pozicionēšana un rīkošanās ar to netraucē nodrošināt veselības aprūpi. Rīkojoties ar
kāju daļu, īpaši nolokot to (to var ātri izdarīt, lai turētu kāju daļu zem sēdekļa/atzveltnes
daļas) dzemdību otrā posma beigās, tiek iegūts pietiekami daudz vietas, lai veiktu
dzemdniecības un vaginālās operācijas. Tas ir noderīgi arī medicīnas studentu un akušieru
praktiskajā apmācībā. Šādi paciente arī var gulēt uz sāniem līdz augļa izņemšanai (guļus
stāvokļa hipotensijas sindroma novēršanai), kā arī var izmantot citas medicīniskās ierīces
(veidojot medicīnisku elektrisko sistēmu), lai pastāvīgi kontrolētu samazinātu venozo atteci,
asinsspiedienu, veiktu rutīnas EKG uzraudzību, pulsa oksimetrijas mērījumus, neinvazīvo
asinsspiediena mērīšanu un kapnometriju. Procedūru laikā var izmantot apstiprinātas
ķirurģiskās ierīces (HF), lai veiktu iegriezumus vai nodrošinātu koagulāciju. Ja nepieciešama
kardiopulmonālā reanimācija, to var veikt šajā dzemdību gultā, tostarp var izmantot
defibrilatoru. Dzemdību gultai ir arī Trendelenburga pozīcija. Pēc dzemdībām un pacientes
pārcelšanas ir jānomazgā un jādezinficē visas vienkārši noņemamās detaļas un vieglais
polsterējums kopā ar plastmasas detaļām un pārsegiem.

3.1. Mijiedarbība
Ja dzemdību gultu izmanto kā daļu no medicīniskās sistēmas, starp noteiktiem tās
elementiem (medicīniskām ierīcēm) var rasties mijiedarbība. Pirms šādas lietošanas
jāizpilda AVE2 dzemdību gultas lietošanas rokasgrāmatā sniegtie ieteikumi.

3.2. Vispārējās instrukcijas
Dzemdību gultu drīkst lietot tikai vietās, kas atbilst spēkā esošo standartu
noteikumiem par elektrosadali medicīnas iestādēs. Saskaņā ar Likumu par
medicīnisko aprīkojumu šo izstrādājumu drīkst lietot tikai atbilstoši kvalificētas
personas.

3.3. Lietošanas vide 5
Ambulatorā aprūpe, ko nodrošina slimnīcā vai citā medicīnas iestādē medicīniskā
uzraudzībā, un medicīniskā elektroiekārta tiek nodrošināta ārstēšanas,
diagnosticēšanas vai uzraudzības vajadzībām personām, kuras ir slimas, ievainotas
vai ar invaliditāti.
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4. Paredzētais lietojums
Dzemdību gultu paredzēts lietot topošajām mātēm vaginālās dzemdībās. Dzemdību
gulta veidota tā, lai varētu ieņemt dažādas dzemdēšanas pozīcijas
visos dzemdību posmos, arī pēcdzemdību periodā.

4.1. Lietotāju populācija
• Grūtnieces ambulatoro un stacionāro grūtniecības izmeklējumu laikā un/vai
visos dzemdību posmos, kā arī pavadošās personas.
• Aprūpētāji un slimnīcu personāls (akušieri, dzemdniecības medmāsas, ārsti,
tehniskais personāls, pārvadājumu darbinieki, apkopēji, rezidenti un
medicīnas studenti, kas specializējas dzemdību jomā)
• Tehniskās apkopes personāls

4.2. Kontrindikācijas
Dzemdību gultu kontrindicēts izmantot plānveida ķeizargrieziena operācijām.
Dzemdību gultu nevar izmantot jaundzimušā atstāšanai bez uzraudzības.
Dzemdību gultu nevar izmantot kā gultiņu jaundzimušajam.
Dzemdību gultu nav paredzēts izmantot kā parastu slimnīcas gultu.

4.3. Operators
• Aprūpētājs
• Paciente (balstoties uz aprūpētāja veiktu katras pacientes novērtējumu,
paciente var izmantot noteiktas ierīces funkcijas)
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5. Vispārējā drošība
Brīdinājums!
Uzmanību!
Dzemdību gulta nav primāri paredzēta jaundzimušajiem. Tam ir paredzēta īpaša saliekamā
gultiņa, ko var iegādāties kā atsevišķu medicīnisko ierīci. Tiek pieņemts, ka jaundzimušā
novietojumu zīdīšanas laikā pastāvīgi kontrolē māte, tāpēc nekontrolējama jaundzimušā
pārvietošanās pa gultu ir maz ticama. Pēc zīdīšanas jaundzimušo pārceļ uz tam paredzētu
saliekamo gultiņu. Aprūpētāji instrukciju rokasgrāmatā var iegūt informāciju par
potenciālajiem riskiem.
Nelietojiet gultu telpās ar viegli uzliesmojošām gāzēm/tvaikiem. Ievainojumu/izstrādājuma
bojājumu risks.
Izmantojiet tikai skābekļa pievades iekārtas ar ventilācijas principu vai ar degunā liekamu
caurulīti. Nelietojiet gultu skābekļa teltīs (ievainojumu vai izstrādājuma bojājumu risks).
Par visiem nopietniem starpgadījumiem, kas radušies ar ierīci, ir jāziņo ražotājam un tās
dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā atrodas lietotājs un/vai pacients!
Drošinātājus un strāvas vadus ir atļauts mainīt tikai pilnvarotam un apmācītam personālam,
izmantojot atbilstošus instrumentus!
Šī medicīniskā ierīce nav paredzēta izmantošanai ar skābekli bagātinātā vidē!
Šī medicīniskā ierīce nav paredzēta izmantošanai ar viegli uzliesmojošām vielām!
Šī medicīniskā ierīce nav pārnēsājams medicīnisks elektrisks aprīkojums!
Gultas pozicionēšanas laikā nepārsniedziet tās darba ciklu (2 min ieslēgts / 18 min izslēgts)!
Pacientei ir atļauts izmantot izvēlētus vadības elementus tikai tad, ja slimnīcas personāls ir
novērtējis, ka pacientes fiziskais un psiholoģiskais stāvoklis ir atbilstošs to lietošanai, un tikai
tad, ja slimnīcas personāls ir apmācījis pacienti saskaņā ar lietošanas instrukcijā norādīto.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Kad paciente netiek uzraudzīta, atstājiet gultu zemā stāvoklī. Tas var mazināt
pacientes kritienu iespējamību un gūto ievainojumu smaguma pakāpi.
Noteikti nofiksējiet un iestatiet piederumus pareizi (pievelciet rokturus utt.).
Neveiciet demontāžu vai nekvalificētus remontdarbus motoriem, vadības blokam utt.
Dzemdību gultu AVE2 nedrīkst lietot medicīnas iestādēs, kur ir ugunsgrēka vai
sprādzienbīstamības risks, ko izraisa gaiss vai gaisa maisījums ar slāpekļa oksīdu un
anestēzijas vai tīrīšanas līdzekļiem.
Par izmaiņām konstrukcijā ir iepriekš jāvienojas!
Gulta ekvipotenciāli jāsavieno ar citām medicīniskajām ierīcēm, lai novērstu ugunsgrēka
risku apvienojumā ar uzliesmojošām vielām un anestēzijas līdzekļiem nelielās
ķirurģiskās operācijās, kur izmanto augstfrekvenču (HF) instrumentus.
Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos piederumus. Visi oriģinālie piederumi ir marķēti ar
oriģinālo etiķeti, kurā norādīts ražotāja nosaukums un zīmols, izstrādājuma apzīmējums
un kods ar plašāku informāciju (sērijas numurs vai partijas ID un izgatavošanas datums).
Dzemdību gultai aizliegts veikt pārveidojumus.
Dzemdību gultu paredzēts izmantot tikai veselības aprūpes speciālistiem un
sievietēm dzemdību laikā (fiksētās sānu margas un gultas galvgaļa plāksne
darbojas kā rokturi vai sānu margu iekšpusē atrodas funkciju pogas lielākam
pacientes komfortam).
Gultas tehnisko apkopi nedrīkst veikt, kamēr šī medicīniskā elektroiekārta tiek
lietota!

5.1. Elektromagnētiskā saderība
Gulta ir paredzēta slimnīcām, izņemot lietošanai aktīva HF ķirurģiskā
aprīkojuma tuvumā un magnētiskās rezonanses attēlveidošanas medicīniskās
sistēmas RF aizsargātā telpā, kur ir augsta EM traucējumu intensitāte.
Gultai nav definēta būtiskā veiktspēja.
BRĪDINĀJUMS!

Ieteicams izvairīties no šīs ierīces izmantošanas blakus citai ierīcei vai uz/zem
tās, jo tas var izraisīt nepareizu darbību. Ja tomēr nepieciešama šāda
izmantošana, šī ierīce un cits aprīkojums ir jāuzrauga, lai pārliecinātos par
pareizu darbību.
Izmantoto vadu saraksts
1.

Strāvas vads, maksimālais garums: 6 m

BRĪDINĀJUMS!

Ja tiek izmantoti piederumi, pārveidotāji un citi vadi, kurus nav norādījis un
nodrošinājis šīs gultas ražotājs, var palielināties elektromagnētiskais
starojums vai samazināties šīs gultas elektromagnētiskā aizsardzība, izraisot
nepareizu darbību.
BRĪDINĀJUMS!
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Mobilu radiofrekvenču sakaru ierīci (ietverot gala izmantošanas ierīces,
piemēram, antenas kabeļus un ārējo antenu) nedrīkst lietot tuvāk par 30 cm
(12 collām) no jebkuras gultas AVE2 daļas, ietverot ražotāja noteiktos vadus.
Pretējā gadījumā var pasliktināties šīs gultas darbība.
BRĪDINĀJUMS!

Nepārslogojiet gultu (SWL) un ievērojiet atbilstošo darba ciklu (INT.). Tehniskā
apkope pamata drošības uzturēšanai pret elektromagnētiskajiem
traucējumiem paredzētajā ierīces darbmūžā.
Ražotāja norādījumi — elektromagnētiskās emisijas
Izstarojuma pārbaude

Atbilstība

RF starojums
CISPR 11
RF starojums
CISPR 11
Harmoniskās emisijas
IEC 61000-3-2

1. grupa
B klase
A klase

Sprieguma svārstības / mirgošanas
emisijas
IEC 61000-3-3

Atbilst

Ražotāja norādījumi — elektromagnētiskais jutīgums
Aizsardzības testi
Elektrostatiskā izlāde (ESD)
IEC 61000-4-2
Izstarotā RF
IEC 61000-4-3
RF bezvadu sakaru aprīkojuma
tuvuma lauki
IEC 61000-4-3
Ātras elektriskās pārejas/uzliesmojumi
IEC 61000-4-4
Pārsprieguma impulss
IEC 61000-4-5
Vadītā RF
IEC 61000-4-6
Strāvas frekvences (50/60 Hz)
magnētiskais lauks
IEC 61000-4-8

Atbilstības līmenis
±8 kV kontaktu izlādei
±15 kV kontaktu izlādei
3 V/m
No 80 MHz līdz 2,7 GHz
80 % AM pie 1 kHz

Skat. 1. tabulu
±2 kV strāvas līnijai
Atkārtojuma frekvence 100 kHz
±1 kV starplīniju
±2 kV starp līniju un zemi
3 V (no 0,15 MHz līdz 80 MHz)
6 V ISM joslās diapazonā no 0,15
MHz līdz 80 MHz
80 % AM pie 1 kHz
30 A/m
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Sprieguma iekritumi, īsi pārtraukumi
strāvas padeves ievades līnijās
IEC 61000-4-11

0 % UT; 0,5 cikls
Pie 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,
270° un 315°
0 % UT; 1 cikls un 70 UT; 25/30 cikls
Viena fāze: pie 0°
0 % UT; 250/300 cikls

1. tabula — AIZSARDZĪBA pret RF bezvadu sakaru aprīkojumu
Testa
frekvence
(MHz)

Josla
(MHz)

Pakalpojums

385

380–390

TETRA 400

450

430–470

GMRS 460, FRS 460

704–787

LTE josla 13, 17

710
745
780
810
870
930
1720
1845
1970

2450

5240
5500
5785

GSM 800/900,
TETRA 800, iDEN
800–960
820, CDMA 850,
LTE josla 5
GSM 1800; CDMA
1700–
1900; GSM 1900;
1990
DECT; LTE josla 1, 3,
4, 25; UMTS
Bluetooth, WLAN,
2400–
802.11 b/g/n, RFID
2570
2450,
LTE josla 7
5100–
5800

WLAN 802.11 a/n

Modulācija
Pulsa
modulācija
18 Hz
FM ±5 kHz
novirze,
1 kHz sinuss
Pulsa
modulācija
217 Hz

Traucējumnoturības
testa līmenis
V/m
27

28

9

Pulsa
modulācija
18 Hz

28

Pulsa
modulācija
217 Hz

28

Pulsa
modulācija
217 Hz

28

Pulsa
modulācija
217 Hz

9

PIEZĪME. Nav piemērotas nekādas novirzes no standarta IEC 60601-1-2 4. izd.
prasībām.
PIEZĪME. Nav zināmi citi pasākumi pamata drošības uzturēšanai pret EMS
parādībām
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5.2. Mehāniskā drošība
Brīdinājums!
Uzmanību!
Gultas tuvumā (vismaz 20 cm) nedrīkst atrasties neviens objekts, kurā gulta var
ietriekties (mēbeles, statīvi utt.). Jāievēro īpaša piesardzība, darbinot gultas kustīgās
daļas. Ja notiek gultas daļu sadursme ar citiem objektiem, var tikt izraisīti gultas
bojājumi vai ievainojumi pacientei.
Pirms dzemdētāja piekļūst gultai, jāaktivizē gultas ritenīšu bremzes. Gultā drīkst
iekāpt tikai no sēdekļa daļas sāniem.

Gulta nav paredzēta pacientēm, kuras sver vairāk par 240 kg (527 mārciņām).
•
•
•
•
•

Gultas tuvumā nedrīkst atrasties neviens objekts, kurā gulta var ietriekties
(mēbeles, statīvi utt.).
Nekad nepiekļūstiet zonai zem gultas daļām, kuras darbina ar motoru (zem
atzveltnes, sēdekļa un kāju balstiem).
Pirms dzemdību gultas atiestatīšanas pārliecinieties, ka neviens nevar aizsniegt
gultas kustīgās daļas.
Pirms atiestatīšanas pārbaudiet, vai strāvas vadi nav sapinušies un/vai
samezglojušies.
Kad gulta ir iestatīta savā vietā, jāaktivizē visas bremzes, lai novērstu gultas
nevēlamu izkustēšanos, piemēram, kad tajā atrodas paciente. Iestatot gultu,
visiem četriem ritenīšiem jāsaskaras ar zemi un jābūt aktivizētām bremzēm.
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6. Izstrādājuma iestatīšana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pēc izsaiņošanas pārbaudiet visas piegādātās vienības.
Uzstādiet aprīkojumu un piederumus.
Uzstādiet priekšējo paneli (gultām ar noņemamiem priekšējiem paneļiem).
Vienmēr uzstādiet gultu uz līdzenas virsmas.
Uzstādot gultu, izvairieties no sadursmes ar strāvas vadu vai pārāk nenostiepiet
vadu.
Pārbaudiet, vai vads ir pareizi pieslēgts.
Neatstājiet uz grīdas vaļīgus pagarinātāja vadus/sadalītājus.
Pārbaudiet, vai visi mehāniskie un elektriskie aizsargelementi atrodas savā vietā.
Gultai nav centrālā slēdža. Lai atvienotu gultu no elektrotīkla, izraujiet strāvas
vadu.
Strāvas vadam vienmēr jābūt pieejamā vietā.
To nedrīkst pieslēgt ar pagarinātāju, kā arī nedrīkst pievienot vairāku
kontaktligzdu blokam (piemēram, trīsvirzienu kontaktligzdai).
Citu ierīču barošanas vadus nedrīkst virzīt pār gultas virsmām vai pār pacienti.
Pārvietojot gultu, izvairieties no citu objektu iespiešanas/sapīšanās tajos.
Pievērsiet uzmanību tam, lai tiktu pareizi piestiprināti apstiprinātie piederumi, kas
uzskaitīti rokasgrāmatā.
Dzemdību gultu uzstāda apmācīts personāls. To ierastajā veidā drīkst lietot tikai
apmācīts personāls. Personālam jābūt apmācītam arī par infūzijas statīva pareiza
augstuma iestatīšanu.
Apmācību nodrošina uzņēmuma BORCAD Medical a.s. (ražotāja) pārstāvis vai
pilnvarotais izplatītājs.

Iesakām gultu iestatīt sagaidīšanas pozīcijā:
• taisnā “horizontālā” stāvoklī ar zemāko iespējamo gultas augstumu.
• Kāju daļu un kāju balstus var izvilkt un iestatīt augstākajā pozīcijā, lai ar tiem
pagarinātu gulēšanas zonu.
• Gultu pārklāj ar slimnīcas auduma palagiem/ vienreizlietojamiem palagiem.
• Sānu rokturi ir aktīvā pozīcijā, kam ir drošības funkcija.
• Roku satveres ir paslēptas, lai tās netraucētu pacientei iekāpt gultā.
• Kad telpā samazina apgaismojumu, lai radītu patīkamāku gaisotni, ieslēdzas
gultas apakšējais apgaismojums.
• Ritenīšus nobremzē ar centrālo bremzi.
• Darbiniekiem vienmēr ir īsi jāinstruē paciente par to, kā izmantot gultu (kā
kontrolēt pamatfunkcijas, regulēt gultu), un jāparāda brīdinājuma marķējumi.
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6.1. Pārvadāšana un bremzēšana
Dzemdību gultā var arī pārvadāt pacienti. Taču uz to attiecas tālāk aprakstītie
nosacījumi.
Brīdinājums!
Uzmanību!
Ar dzemdību gultu var pārvadāt pacienti, stumjot gultu uz priekšu aiz roktura uz
atzveltnes. Pirms pacientes pārvadāšanas atvienojiet un pareizi nolieciet glabāšanai
strāvas vadus un potenciāla izlīdzināšanas vadu, kā arī pārējos savienojumus, lai
nenorautu tos. Gultas pārvadāšanai izmantojiet tikai uz atzveltnes esošo rokturi.
Nepārvadājiet pacienti, ja gulta ir iestatīta krēsla pozīcijā. To darot, var tikt izraisīti
ievainojumi vai ierīces bojājumi. Pirms pacientes pārvadāšanas jāatlaiž centrālā
bremze.
Pārvadājot pacienti, jāizmanto bloķēšanas pedālis, lai priekšējo virziena ritenīti
nofiksētu taisnā virzienā. Citādi paciente jāpārvadā diviem cilvēkiem.
Pārvadājot gultu pa slimnīcas telpām, pārliecinieties, ka paciente, kā arī aprīkojums,
piemēram, vadi (tostarp strāvas vads), caurulītes, līnijas utt. droši atrodas zonā, kas
ietilpst gultas perimetrā. Citādi var tikt izraisīti ievainojumi vai ierīces bojājumi.
Pārvadāšanas laikā pārbaudiet infūzijas statīva stabilitāti – tas var atsisties pret
durvīm vai griestu lampām. Pirms pacientes pārvadāšanas iestatiet statīvu zemākajā
pozīcijā. Citādi var tikt izraisīti ievainojumi vai ierīces bojājumi.
Pēc pārvadāšanas pievienojiet atpakaļ strāvas vadu un nofiksējiet gultu ar centrālo
bremzi. Citādi var tikt izraisīti ievainojumi vai ierīces bojājumi.
Nepakļaujiet gultu ilgstoši nelabvēlīgiem apkārtējās vides apstākļiem (sniegam,
salam, lietum utt.). Tas var izraisīt ierīces bojājumus.
Pārvadājiet gultu zemākajā pozīcijā un nepārvadājiet to pa vietām, kur slīpums sānu
virzienā pārsniedz 5°. Pārvadāšanas pārtraukumu gadījumā (kad tiek apturēta
gultas kustība) vienmēr nofiksējiet gultu ar centrālo bremzi. Citādi var tikt izraisīti
ievainojumi vai ierīces bojājumi.
Maksimālais šķērsojamais sliekšņa augstums ir 20 mm.
Pārvadāšanas laikā pievērsiet uzmanību kāju balstiem, sānu margām, kāju daļai un
roku satverēm, lai tie neatsistos pret durvīm un citiem objektiem. Citādi var tikt
izraisīti ievainojumi vai ierīces bojājumi.
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Pārvadājot dzemdību gultu (ar pacienti/bez pacientes), jāievēro tālāk norādītās
instrukcijas.
1) Pārvietojiet gultas atbalsta zonu horizontālā stāvoklī, kamēr rokturi ir aktīvā
pozīcijā (uz augšu).
2) Pārvietojiet kāju balstus horizontālā stāvoklī, tādējādi radot kompaktu atbalsta
zonu kopā ar matraci un novēršot kāju balstu izvirzīšanos ārpus gultas
perimetra.
3) Atvienojiet strāvas vadu, potenciāla izlīdzināšanas vadu un citus
savienojumus, lai neizrautu tos.
4) Gultas pārvadāšanai izmantojiet uz atzveltnes esošo rokturi.
5) Ja gultu pārvadā viens operators, aktivizējiet virziena ritenīti, citādi
pārvadāšana jāveic diviem operatoriem.
6) Pārtraucot pārvadāšanu, vienmēr jāaktivizē centrālā bremze.
7) Pēc pārvadāšanas atvienojiet strāvas vadu un nofiksējiet gultu ar centrālo
bremzi.
Brīdinājums!
Uzmanību!
Šķērsojot šķērseniskus objektus, nolaidiet atbalsta zonu līdz zemākajai pozīcijai.
Nepārvadājiet gultu pa vietām, kur slīpums sānu virzienā pārsniedz 5°.
Ja šķērso slieksni, tā augstums nedrīkst pārsniegt 20 mm.
Pārvadājot gultu, ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus par drošību.
•
•
•

Izvairieties no vadu šķērsošanas.
Pārvadāšanas laikā strāvas vads jānostiprina ar āķi.
Pirms pārvadāšanas pārliecinieties, ka ir atbloķēti ritenīši (skat. sadaļu par
ritenīšu regulēšanu un gultas pārvadāšanu).

Pārvietojiet gultu tikai pa virsmām ar piemērotu grīdas segumu.
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6.2.Pārvietošana
Brīdinājums!
Bīstams elektriskais spriegums.
Pirms pārvietošanas atvienojiet strāvas vadus, potenciāla izlīdzināšanas vadu un citus
savienojumus, lai neizrautu tos.
Strāvas vads ir jāpiestiprina pie gultas izvēlētajā vietā, izmantojot plastmasas āķi! Nekad
netiniet vadu ap gultu/tās daļām, piemēram, sānu rokturiem, priekšējo daļu, margām un
citām detaļām!

Ja strāvas vadam ir redzami bojājumi, nelietojiet dzemdību gultu un/vai vadu! Vienmēr
izsauciet tehniskās apkalpes dienesta darbinieku!
Gultas pārvadāšanai var izmantot tikai aizmugurējos rokturus!
Nepārvadājiet pacienti, kad gulta ir iestatīta “krēsla” pozīcijā. Pastāv pacientes ievainojumu
vai iekārtas bojājumu bīstamība!
Pārvadājot gultu pa ēku, pārliecinieties, ka paciente un visas gultas daļas, piemēram, vadi
(tostarp strāvas vads), caurulītes, līnijas utt., pareizi atrodas iekārtas iekšējā perimetrā.
Pastāv pacientes ievainojumu vai iekārtas bojājumu bīstamība!
Pārvadāšanas laikā jāuzrauga infūzijas statīva stabilitāte. Neatsitiet to pret durvīm/griestu
lampām. Pirms pacientes pārvadāšanas vienmēr novietojiet infūzijas statīvu zemākajā
pozīcijā, lai neizraisītu ievainojumus pacientei vai bojājumus iekārtai.
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Piemēroti grīdas segumi:
•
•
•

grīdas flīzes;
ciets linolejs;
lietā grīda.

Nepiemēroti grīdas segumi:
•
•
•
•
•
•
•

pārāk mīksts, nenostiprināts vai bojāts grīdas segums;
mīksta koka grīda;
mīksta un poraina mākslīgā akmens grīda;
paklāji ar paliktni;
mīksts linolejs.
Pārvadājot gultu lielākā attālumā, pārbaudiet, vai ir aktīva ritenīšu vadība
(galvenā vadības svira).
Pirms gultas pārvadāšanas atlaidiet bremzi.

Dzemdību gulta ir aprīkota ar četriem ritenīšiem (pēc noklusējuma 150 mm), un to
var pārvietot visos virzienos. Ritenīšu funkcijas kontrolē ar diviem divvirzienu bremžu
pedāļiem.
Ritenīšu pedāļa iestatījumi.
STOP
NEUTRAL
GO

Bloķē trīs ritenīšus.
Visi ritenīši ir atbloķēti un griežas ap savu asi.
Bloķē kreiso priekšējo ritenīti kustībai taisnā virzienā,
pārējie ritenīšu ir atbloķēti un griežas ap savu asi.

Uz fiksēšanas vadības pedāļiem esošo simbolu skaidrojums

GO

NEUTRAL

STOP
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7. Gultas ekspluatācija
Brīdinājums!
Uzmanību!
Dzemdību gultu nav paredzēts nepārtraukti darbināt – motorus drīkst noslogot tikai līdz
abām marķējumā norādītajām vērtībām, tas ir, pēc 2 minūšu darbināšanas jāseko
18 minūšu ilgam neaktivitātes laikam. Pārmērīgas darba slodzes dēļ ierīce var automātiski
apstāties. Šādos apstākļos nepieciešama pilnvarota apkalpes dienesta iejaukšanās.
Gulta ietver aparātprogrammatūru, kuru var atjaunināt tikai pilnvarots apkalpes dienesta
tehniskais speciālists.
Šī aparātprogrammatūra pret neatļautu piekļuvi tiek aizsargāta ar mehānisku apvalku
(piekļuvei nepieciešams instruments), plombu (komponenti ar procesoru ir noslēgti ar
plombu), kā arī nodrošinot ekskluzīvu saderību tikai ar atļautu programmatūras rīku un
pārbaudot jaunās aparātprogrammatūras saderību ar gultu.
Gulta ietver aparātprogrammatūru, kuru var atjaunināt tikai pilnvarots apkalpes dienesta
tehniskais speciālists.
Šī aparātprogrammatūra pret neatļautu piekļuvi tiek aizsargāta ar mehānisku apvalku
(piekļuvei nepieciešams instruments), plombu (komponenti ar procesoru ir noslēgti ar
plombu), kā arī nodrošinot ekskluzīvu saderību tikai ar atļautu programmatūras rīku un
pārbaudot jaunās aparātprogrammatūras saderību ar gultu.
•
•
•
•
•

Izstrādājuma komponenti nav apstrādāti pret uguns ietekmi. Tāpēc izvairieties no tā
lietošanas atklātas liesmas tuvumā. Ja šo noteikumu neievēro, ierīce var aizdegties.
Rīkojoties ar šo izstrādājumu, lūdzu, pievērsiet uzmanību strāvas vada, īpaši tā
izolācijas, aizsargāšanai pret mehāniskiem bojājumiem.
Drošinātāja nomaiņas gadījumā rūpīgi pārliecinieties, vai izvēlēts pareizā veida
drošinātājs. Drošinātāju nomaiņa nav jāveic pilnvarotam BORCAD Medical a.s. apkalpes
dienestam, to var darīt kvalificēts elektriķis.
Nodrošiniet, lai caurulītes, kaniles un citas vaļīgās daļas (ja tiek izmantota infūzija) tiktu
brīvi virzītas tā, lai tās netiktu iespējas iespiestas izstrādājuma kustīgajās daļās (riskantās
vietas var būt margas vai noliektās detaļas).
Izstrādājuma pozicionēšanas laikā var notikt sadursme ar citiem objektiem. Ieteicams
ievērot drošu attālumu no citiem objektiem, lai izvairītos no bojājumiem un traumām.

7.1. Sānu margas
Krēslā sēdošā paciente var izmantot rokturus lielākai sēdēšanas stabilitātei vai var
nospiest iekšējās funkciju pogas un uzlabot sēdēšanas komfortu.
Sānu margas ir paredzētas arī veselības aprūpes speciālistiem. Lai varētu piekļūt
tuvāk pacientei dzemdību laikā, sānu margas no ārpuses var noņemt nost.
7.1.1. Vadības paneļa aprakstīšanai pacientei dzemdībās
Atzveltnes
pacelšana/nolaišana
Augstuma
regulēšana
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tālr.: +420 558 640 631
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7.1.2. Roktura regulēšana neaktīvā stāvoklī
Lai sāktu augstuma samazināšanu, ar vienu roku bīdiet mēlīti atzīmētajā virzienā,
pēc tam samaziniet margu augstumu līdz zemākajai iespējamai pozīcijai.
Novietošanas stāvēšanai pozīcija ir piemērota, lai pacientei būtu vieglāk uzkāpt uz
gultas un lai speciālisti varētu labāk piekļūt pacientei dzemdību laikā.

7.1.3. Roktura regulēšana aktīvā stāvoklī
Aktīvajā stāvoklī ir vienkārši jāpavelk rokturis līdz augstākajai pozīcijai. Margas
automātiski nofiksējas aktīvajā stāvoklī.

Brīdinājums!
Uzmanību!
Vienmēr pirms lietošanas pārbaudiet sānu margu funkcionalitāti.
Regulārajās pārbaudēs, ko veic apkalpes dienests, ir jāpārbauda un jānoregulē sānu
margas.
Sānu margas ir paredzētas kā papildinājums, nevis ierīce pacientes fiksēšanai.
Kad paciente netiek uzraudzīta, sānu margām vienmēr jābūt pilnīgi vertikālā stāvoklī
un nofiksētām.
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7.2. Sānu vadības panelis
Brīdinājums!
Uzmanību!
Sānu vadības panelis atrodas AVE2 dzemdību gultas abās pusēs. Paneli drīkst
darbināt tikai apmācīti darbinieki.

Medmāsu
izsaukšanas poga

Turot pogu, gulta
tiek iestatīta
pretšoka pozīcijā.

Gultas kustības
apturēšana

Gultas vadības bloķēšana. Vadības
bloķēšanu aktivizē, nospiežot pogu
(kad gaismas diode mirgo,
bloķēšana ir aktivizēta). Lai to
deaktivizētu, turiet pogu nospiestu
vismaz 3 sekundes (tā ir
deaktivizēta, kad gaismas diode
nemirgo).

Ieslēgt/izslēgt
apgaismojumu zem rāmja
(iespējas)
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Sēdekļa daļas
pacelšana/nolaišan
a

Elektropadeves
indikators

Gultas augstuma
regulēšana

Atzveltnes
pacelšana/nolaišana

CPR svira

Akumulatora statusa
indikators
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7.3. Manuāla CPR iestatīšana
Brīdinājums!
Uzmanību!
CPR vadības elements ir marķēts ar sarkanas krāsas informatīvajām uzlīmēm abās
atzveltnes pusēs. Uzlīmēs ir teksts “CPR” (Kardiopulmonālā reanimācija).
Kustības laikā uz atzveltni jāgulstas slodzei (piemēram, pacientes svaram).

Lai aktivizētu šo funkciju, ar vienu roku bīdiet sarkanās krāsas sviru norādītajā
virzienā. Ar otru roku velciet uz leju atzveltnes daļu aiz roktura, kas atrodas
atzveltnes aizmugurē. Šīs kustības laikā turpiniet turēt sviru.

Lai atiestatītu atzveltni sākotnējā stāvoklī, izmantojiet motorizēto pozicionēšanu (to
aktivizē ar rokas vadības ierīci, sānu vadības paneli vai sānu margu paneli).
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7.4. Trendelenburga pozīcijas elektriskā iestatīšana
Brīdinājums!
Uzmanību!
Vadības elements ir marķēts oranžā krāsā abās atzveltnes pusēs.
Ja pozicionēšanas kustības laikā gulta apstājas un vadības bloks rada skaņas
signālu, kāju daļa nav pareizi piestiprināta.
Kustības laikā uz atzveltni jāgulstas slodzei (piemēram, pacientes svaram).

Lai pozicionētu atzveltni, piespiediet iepriekš norādīto pogu un turiet to, līdz ir
pabeigta pozicionēšana.

Lai atiestatītu atzveltni sākotnējā stāvoklī, izmantojiet motorizēto pozicionēšanu (to
aktivizē ar rokas vadības ierīci, sānu vadības paneli vai sānu margu paneli).
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7.5. Kāju daļas iestatīšana
Brīdinājums!
Uzmanību!
Maksimālā slodze uz kāju daļu ir 150 kg (330 mārciņas).
Kopējā maksimālā slodze uz kāju daļu un kāju balstiem ir 170 kg (374 mārciņas).
Nepārslogojiet kāju daļu nenostiprinātas pozīcijas gadījumā. Attiecīgā daļa vienmēr
ir jānostiprina beigu pozīcijās (novietošanas pozīcijā, aktīvajā stāvoklī)!
Kāju daļas pozicionēšana (iebīdīšana/izvilkšana, pacelšana/nolaišana, noliekšana
slīpumā) vienmēr jāveic bez slodzes.

Nolocīšana/nenolo
cīšana
Pacelšana/nol
aišana

Noliekšana uz
augšu/leju
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7.5.1. Nolocīšana/atlocīšana
Nolaistā pozīcijā kāju daļu var nolocīt no nofiksēt divos stāvokļos:
a) nolocīta (kāju daļa tiek paslēpta zem sēdekļa daļas);

b) nenolocīta.
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Jebkuru no šiem stāvokļiem var noregulēt, spiežot vadības ierīci bultiņas norādītajā
virzienā un pagriežot kāju daļu operatora virzienā/prom no operatora. Kad sasniegta
vajadzīgā no abām pozīcijām, kāju daļa automātiski tajā nofiksēsies.

Brīdinājums!
Uzmanību!
Pirms nolocīšanas vienmēr pārliecinieties, vai kāju daļa ir zemākajā pozīcijā un
atzveltne nav Trendelenburga pozīcijā!
Ja tiek noņemts kāju daļas polsterējums, tas izklātā veidā jānovieto uz līdzenas
virsmas, piemēram, uz grīdas vai uz galda. Ja kāju daļu novieto uz sānu malas, tās
lielā svara dēļ polsterējums var tikt bojāts.
Atlokot kāju daļu, cita(-as) persona(-as) nedrīkst traucēt.
7.5.2. Pacelšana/nolaišana
Pilnīgi izvilktas kāju daļas virsmu var pacelt līdz sēdekļa līmenim. Visas minētās kāju
daļas pozīcijas neierobežo dzemdību gultas motorizēto iestatīšanu. Pirms kāju daļas
noslogošanas jāpārliecinās, vai tā ir pareizi nofiksēta, to nedaudz pakustinot uz
sāniem.
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Pacelšana
Ar labo roku velciet vadības sviru. Vienlaikus satveriet kāju daļas priekšējo malu un
velciet to uz augšu vēlamajā pozīcijā. Atlaižot vadības sviru, kāju daļa nofiksēsies
izvēlētajā pozīcijā.

Nolaišana
Ar labo roku velciet vadības sviru, vienlaikus satveriet kāju daļas priekšējo malu un
stumiet to uz leju līdz vajadzīgajai pozīcijai. Atlaižot vadības sviru, kāju daļa
nofiksēsies izvēlētajā pozīcijā.
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7.5.3. Noliekšana uz augšu/leju
Ar labo roku velciet vadības sviru.

Pēc tam stumiet kāju daļu uz leju. Kāju daļu var nofiksēt jebkāda pozīcijā, atlaižot
vadības sviru.

Ja kāju daļu nepārtraukti stumj uz leju, tā tiek pozicionēta horizontālā stāvoklī.

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

www.borcadmedical.com

7.6. Kāju balstu regulēšana
Brīdinājums!
Uzmanību!
Maksimālā slodze uz vienu kājas balstu ir 70 kg (154 mārciņas).
Kopējā maksimālā slodze uz kāju daļu un kāju balstiem ir 170 kg (374 mārciņas).
Pirms pārvadāšanas vienmēr aktivizējiet pēdu balstu paliktņu bremzi! Tas nozīmē iestatīt zemāko
augstuma līmeni un pēc tam pagriezt paliktņus tā, lai to malas nepārklātos ar pēdu balstu malām.
Rīkojoties ar kāju daļu vai sēdekļa daļu un ar kāju balstiem, var tikt izraisīta sadursme, īpaši tad, ja
kāju balsti atrodas tuvu kāju daļai vai virs tās.
Sēdekļa daļas motorizētai pārvietošanai ir nepieciešama atbilstoša vizuālā kontrole pār kāju balstu
pozīciju. Tāpēc ievērojiet piesardzību noteiktu pozīciju regulēšanā.

Neatvienojamos kāju balstus var izmantot kā pēdu atbalstu (pēdu balstu pozīcijā),
ginekoloģiskā pozīcijā un horizontālā stāvoklī, lai iegūtu maksimāli lielu gultas
virsmas platību.
Pamata pārskats
Kāju balsta paliktnis

Kāju balsta paliktņa
nolocīšana/atlocīšan
a

Kāju balsta
pagriešana uz
sāniem

Kāju balsta
noliekšana slīpumā

Kāju balsta paliktņa augstuma
regulēšana
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7.6.1. Ginekoloģiskā pozīcija
Lai iestatītu šo pozīciju, pavelciet vadības sviru kāju balstu pagriešanai uz sāniem, kā
parādīts attēlā.

Ar to pašu roku velciet kāju balstu vēlamajā pozīcijā.
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Pēc tam velciet vadības sviru kāju balstu noliekšanai slīpumā, kā parādīts attēlā.

Ar to pašu roku velciet kāju balstu vēlamajā pozīcijā.

Pēc tam regulējiet kāju balsta paliktni. Ar vienu roku velciet vadības sviru kāju balsta
paliktņa nolocīšanai/atlocīšanai, kā parādīts attēlā. Ar to pašu roku velciet paliktni līdz
vēlamajai pozīcijai. Atlaižot vadības sviru, paliktnis nofiksēsies pozīcijā. Lai paliktni
atiestatītu sākotnējā pozīcijā, atkārtojiet šo procedūru pretējā secībā.
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7.6.2. Pēdu balsta pozīcija
Kāju balstus var noregulēt pēdu balstu pozīcijā. Lai iestatītu šo pozīciju, pavelciet
vadības sviru kāju balstu pagriešanai uz sāniem, kā parādīts attēlā, un ar to pašu
roku velciet kāju balstu vēlamajā pozīcijā.
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Pēc tam pavelciet vadības sviru kāju balstu noliekšanai uz sāniem, kā parādīts attēlā,
un ar to pašu roku velciet kāju balstu vēlamajā pozīcijā.
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7.6.3. Pozīcija maksimālam gultas virsmas laukumam
Kāju balstus var pozicionēt horizontāli gar kāju daļas sāniem. Izmantojot šo funkciju,
var iegūt vienotu gulēšanas virsmu kopā ar sēdekļa un atzveltnes daļu. Lai iestatītu
šo pozīciju, pavelciet vadības sviru kāju balstu pagriešanai uz sāniem, kā parādīts
attēlā, un ar to pašu roku pozicionējiet kāju balstu taisnā virzienā tāpat kā kāju daļu.

Pēc tam pavelciet vadības sviru kāju balstu noliekšanai uz sāniem, kā parādīts attēlā,
un ar to pašu roku pozicionējiet kāju balstu horizontālā stāvoklī.
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7.6.4. Kāju balstu pagriešana uz sāniem
Kāju balstus var pagriezt uz sāniem, lai varētu labāk piekļūt pacientei dzemdību
laikā. Lai pagrieztu kāju balstu uz sāniem, velciet vadības sviru, kā parādīts attēlā.

Pēc tam velciet kāju balstu līdz vēlamajai pozīcijai. Atlaižot vadības sviru, kāju balsts
nofiksēsies pozīcijā. Lai paliktni atiestatītu sākotnējā pozīcijā, atkārtojiet šo procedūru
pretējā secībā.

+60°
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7.6.5. Kāju balsta paliktņa regulēšana
Kāju balsta paliktni var atsevišķi pagriezt uz sāniem atbilstoši pacientes fiziskajiem
izmēriem. Lai to izdarītu, kāju balstam jābūt “ginekoloģiskajā pozīcijā”. Tad ar vienu
roku velciet vadības sviru, kā parādīts attēlā.

Pēc tam ar to pašu roku regulējiet kāju balsta paliktni vēlamajā pozīcijā. Atlaižot
vadības sviru, kāju balsta paliktnis nofiksēsies pozīcijā. Lai paliktni atiestatītu
sākotnējā pozīcijā, atkārtojiet šo procedūru pretējā secībā.
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7.6.6. Kāju balsta paliktņa augstuma regulēšana
Kāju balsta paliktni var atsevišķi noregulēt atbilstoši pacientes fiziskajiem izmēriem.
Lai to izdarītu, kāju balstam jābūt “ginekoloģiskajā pozīcijā”. Tad ar vienu roku velciet
vadības sviru, kā parādīts attēlā.

Ar otru roku regulējiet kāju balsta paliktni vēlamajā augstumā. Atlaižot vadības sviru,
kāju balsta paliktnis nofiksēsies pozīcijā. Lai kāju balsta paliktni atiestatītu sākotnējā
augstumā, atkārtojiet šo procedūru pretējā secībā.
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7.6.7. Kāju siksnas
Kāju fiksēšanas siksnas ir neatņemama daļa no katra kāju balsta, lai nodrošinātu
balstu pacientes atslābušajiem muskuļiem dzemdību posmos.

Atlaidiet siksnu vaļīgāk (1), ielieciet pacientes apakšstilbu ērti kāju balsta
padziļinājumā (2) un nostipriniet siksnu (3).

1

3

2
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7.7. Rezerves akumulators
Brīdinājums!
Bīstams elektriskais spriegums.
Akumulatoru nomaiņu drīkst veikt tikai atbilstoši apkalpes darbinieki!
Akumulators ir paredzēts tikai ārkārtas barošanai elektroapgādes traucējumu gadījumā.
Ja nepietiekami apmācīts personāls veic akumulatora nomaiņu, var rasties bīstama situācija
vai var pasliktināties medicīniskās ierīces funkcionalitāte.
Uz rezerves akumulatora izlādēšanos norāda skaņas signāls (1 s), kas atskan pēc jebkuras
kustības pogas nospiešanas. Tādā gadījumā nekavējoties pieslēdziet gultu pie elektrotīkla
un uzlādējiet akumulatoru. Kad akumulators ir pilnīgi izlādējies, gultu nedrīkst lietot.
Kad rezerves akumulators ir pilnīgi izlādējies, uzlāde līdz minimālajam līmenim (kas ļauj
atkal izmantot šo rezerves akumulatoru) ilgs vismaz vienu stundu. Ja akumulators ir pilnīgi
jāuzlādē, uzlādei būs nepieciešamas vismaz 24 stundas!
Pilnīgi uzlādēts rezerves akumulators gaidstāves režīmā darbosies aptuveni 1 līdz
2 mēnešus (optimālajā temperatūrā no 15 līdz 25 °C). Maksimālā atļautā temperatūra
akumulatora lietošanai ir 50 °C!
Pilnīgi uzlādēts akumulators nodrošina nepieciešamo dzemdību gultas funkcionalitāti (tas ir,
pacēlāja pozicionēšanu, balsta sistēmu noliekšanu, medmāsu izsaukšanu un
Trendelenburga pozīcijas iestatīšanu), proti, vismaz četrus ciklus, lai būtu iespējams iestatīt
dzemdību gultu drošā pamatpozīcijā.
Ja tiek pārtraukta strāvas padeve gultai, medmāsu izsaukšanas funkciju varēs izmantot vēl
1 līdz 2 mēnešus (ja nav veikta gultas pozicionēšana!).

Dzemdību gulta ietver pilnīgi uzlādētu akumulatoru. Akumulators tiek automātiski
lādēts no vadības bloka, un tam nav nepieciešama īpaša tehniskā apkope.
Akumulatora uzlādes režīma indikators
Uz akumulatora uzlādi norāda zaļas krāsas LED indikators uz sānu vadības paneļa.
Akumulatora statusa indikators
Deg: akumulators ir atvienots vai bojāts
Mirgo: akumulators tiek lādēts
Nedeg: uzlāde pabeigta
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7.8. PPB-068 Roku satveres, atvienojamas (L/K)
Brīdinājums!
Uzmanību!
Vienlaikus lietojot roku satveres un iestatot kāju balstus pēdu balstu pozīcijā, var
notikt sadursme! Tāpēc jārīkojas uzmanīgi, lai, regulējot kāju balstus, neizraisītu
ievainojumus personālam un/vai pacientei dzemdību laikā.
Roku satveres var piestiprināt tikai tālāk attēlā parādītajā pozīcijā, un ir aizliegts tās
pievienot ar gumijas turētāju “uz leju”.
Standarta roku satveres ir projektētas kā atvienojamas. Lai noņemtu roku satveri,
velciet fiksējošo elementu, lai to atbloķētu, un ar otru roku izvelciet satveri no
turētāja. Lai ievietotu roku satveri, vienkārši iebīdiet to – drošības mehānisms
automātiski fiksēs roku satveri atbilstošajā pozīcijā.
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7.9. PPB-013 Roku satveres, neatvienojamas, nolokāmas (L/K)
Brīdinājums!
Uzmanību!
Vienlaikus lietojot roku satveres un iestatot kāju balstus pēdu balstu pozīcijā, var
notikt sadursme! Tāpēc jārīkojas uzmanīgi, lai, regulējot kāju balstus, neizraisītu
ievainojumus personālam un/vai pacientei dzemdību laikā.
Papildu roku satveres (pieejamas par atsevišķu samaksu) ir projektētas kā
neatvienojamas. Šīm satverēm ir “novietošanas stāvēšanai” un “aktīvā” pozīcija. Lai
roku satveri iestatītu “novietošanas stāvēšanai” pozīcijā, nospiediet drošības
mehānismu satveres sānos un ar otru roku palieciet satveri zem gultas sēdekļa
daļas. Lai ievietotu roku satveri, vienkārši izvelciet to – drošības mehānisms
automātiski fiksēs roku satveri atbilstošajā pozīcijā.
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7.10. Infūzijas statīva turētājs
Divvirzienu neatvienojamo infūzijas turētāju izmanto infūzijas statīva stiprināšanai.

7.11. Izlīdzinātājsavienojums
Dzemdību gulta ir aprīkota ar savienojumu, kas sinhronizē potenciālu ar citām
medicīniskajām elektroiekārtām. Savienojums atrodas gultas aizmugurē zem
guļamās virsmas. Gultu ar citu ierīci savstarpēji savieno, izmantojot vadu (neietilpst
gultas komplektācijā), kura galam var vienkārši pieslēgt izlīdzinātājsavienojumu.
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7.12. Polsterējumu apmaiņas iespējas
Brīdinājums!
Uzmanību!
Nesaderīgs polsterējums var radīt risku!
Mainot gultas veļu, vienmēr pārliecinieties, vai polsterējums pareizi pieguļ gultas
sēdekļa un atzveltnes daļām. Ar audumu aizpildītās vietas nepilda savu funkciju,
nenotur vietā polsterējuma silikona tapas un tāpēc rada ievainojumu risku
dzemdētājai vai matrača plastmasas detaļu sabojāšanas risku.
Dzemdību gulta ir aprīkota ar nomaināmu polsterējumu. Ja polsterējums ir bojāts
(piemēram, tam ir mehāniski vai fizikālķīmiski bojājumi), tas jāaizstāj ar nevainojamā
stāvoklī esošu polsterējumu, lai saglabātu dzemdību gultas atbilstību higiēnas
prasībām un tās vispārējo drošību. Pārējos gadījumos ražotājs iesaka nomainīt
gultas virsmu polsterējumu pēc 5 gadus ilgas lietošanas. Polsterējuma
izgatavošanas datums ir norādīts atzveltnes un kāju daļas aizmugurē.

08-2016
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8. Piederumi
8.1. PPB-062 Rokas vadības ierīce ar vadu
Brīdinājums!
Uzmanību!
Drošības apsvērumu dēļ ir aizliegts virzīt rokas vadības ierīces vadu zem dzemdību
gultas, lai tas sniegtos uz otru pusi!
Operators var izmantot rokas vadības ierīces pogas, lai iestatītu sēdekļa augstumu
un atzveltnes slīpumu. Vadības pogu funkcijas ir parādītas attēlā. Motorizēto
iestatīšanu veic, nospiežot un turot nospiestas vajadzīgās funkciju pogas.

Elektroapgādes indikators

Atzveltnes pacelšana/nolaišana
Gultas pacelšana/nolaišana

Sēdekļa daļas pacelšana/nolaišana

Manuālā vadības bloka ieteicamā pozīcija: tikai sēdekļa daļas kreisajā pusē, skat.
attēlu.
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8.2. PPB-071 Atbalsta stienis
Brīdinājums!
Uzmanību!
Maksimālā svara slodze uz atbalsta stieni ir 70 kg (154 mārciņas) visos virzienos.

Atbalsta stienis ir bloķēts vertikālā virzienā, un to no turētāja var izņemt virzienā uz
augšu!
Pēc šķērsstieņa izvilkšanas jāpavelk abi fiksēšanas elementi, lai tos atbloķētu.
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8.3. Apgaismojums zem rāmja
Apgaismojumu zem gultas rāmja ieslēdz, īsi nospiežot pogu uz dzemdību gultas
sānu vadības paneļa. Ja pogu nospiež atkārtoti, apgaismojums tiek izslēgts.
Apgaismojumu kontrolē tikai personāls.

8.4. SB-B-00322 Infūzijas statīvs, no nerūsējošā tērauda,
teleskopisks
Brīdinājums!
Uzmanību!
Viena āķa maksimālā slodze ir 2 kg!
Infūzijas statīvu izmanto tikai infūzijas turēšanai. To aizliegts izmantot manipulācijām
ar dzemdību gultu. Tāpat arī jāievēro piesardzība, rīkojoties ar gultu, lai izvairītos no
sadursmes starp infūzijas statīva turētāju vai, iespējams, infūzijas statīvu un citiem
tam tuvumā esošajiem objektiem.

8.5. PPB-064 Eurolath DIN sliede gar sēdekļa daļu
Brīdinājums!
Uzmanību!
Nodrošiniet, lai, pārvietojot krēslu uz augšu un uz leju, apkārtējie objekti nesadurtos
ar Eurolath DIN sliedi vai neaizķertos aiz tās.
Eurolath DIN sliedi izmanto, lai novietotu noteiktus piederumus, piemēram, roku
balstus, rokas vadības ierīci, infūzijas statīvu.
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8.6. PPB-060 Aizmugurējais gultas galvgalis
Brīdinājums!
Uzmanību!
Lai anesteziologs varētu vieglāk piekļūt pacientes galvai, vienmēr noņemiet gultas
galvgali!
Gultas galvgali nav paredzēts izmantot, lai ar papildu auklas, palaga vai dvieļa
palīdzību iekarinātu tajā dzemdētāju!
Gultas galvgaļa aizmugurē ir gultas drošības elements, un paciente dzemdību laikā
var to izmantot kā rokturi. Gultas galvgalis ir automātiski nobloķēts pret
izkustināšanu. Gultas galvgaļa aizmuguri no gultas var noņemt ar otru roku pēc tam,
kad ir nospiesta drošības poga ar uzrakstu “PRESS” (Nospiest).

8.7. GKB-076 Ārsta krēsls (ergonomisks)

8.8. ZK-05.X Ārsta krēsls
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8.9. PPB-069 Kāju daļas priekšējais aizsargs
Brīdinājums!
Uzmanību!
Maksimālā svara slodze ir 70 kg (154 mārciņas).

Pie turētāja var piestiprināt piederumus, un tas kalpo arī kā kāju daļas aizsargs.
Komplektā ietilpst divi sānu aizsargi.

8.10. PPB – 066.01 Virsmatracis (100 mm polsterējumam)
Šo piederumu galvenokārt izmanto pēc dzemdībām, lai uzlabotu pacientes komfortu
atpūtas laikā.

8.11. PPB – 070.01 Virsmatracis (130 mm polsterējumam)
Šo piederumu galvenokārt izmanto pēc dzemdībām, lai uzlabotu pacientes komfortu
atpūtas laikā.
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8.12. PPA-010 Paplāte uz grozāmā turētāja
Brīdinājums!
Uzmanību!
Manipulācijas ar paplāti var veikt tikti tad, kad pēdu balsta gulēšanas virsma ir
noregulēta zemā pozīcijā!
Nerūsējošā tērauda paplāti uz grozāmā turētāja var nolocīt uz priekšu un uz atpakaļ.
Paplāti no turētāja iespējams izņemt virzienā uz priekšu. Paplātes tilpums ir 4,5 litri.
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8.13. Medmāsu izsaukšanas sistēma
Brīdinājums!
Uzmanību!
Medmāsu izsaukšanas sistēmas vadības elementus nevar deaktivizēt!
Ja gultai ir atvienota strāvas padeve, medmāsu izsaukšanas funkcija var darboties
vēl aptuveni 1 vai 2 mēnešus (ja netiek izmantota gultas pozicionēšana).
Medmāsu izsaukšanas poga atrodas sānu roktura vadības paneļa iekšpusē
(pacientes pusē). Pēc pogas nospiešanas un atlaišanas iedegas gaismas indikators,
norādot, ka ir izsaukta medmāsa.

Skaļruņa gaismas indikators

Mikrofona gaismas
indikators

Medmāsu izsaukšanas poga

Pēc tam paciente var runāt mikrofonā ar skaļruņu komplektu, kas atrodas roktura
aizmugurē.
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8.14. PPB-077 Uz kāju balsta uzstādīts priekšējais aizsargs (L/K)
Brīdinājums!
Uzmanību!
Pirms pārvadāšanas vienmēr novietojiet kāju balstu paliktņus stāvēšanas pozīcijā!
Noregulējiet paliktņus zemākajā pozīcijā un pārvietojiet tos, lai tie nepārklātos ar
kāju balsta kontūru.
Paredzēts piederumu iekarināšanai un vienlaikus arī kā kāju balstu aizsargs.

8.15. Galvas balsts
Pret komfortablo galvas balstu paciente var atbalstīt galvu dzemdībās. Pateicoties
ergonomiskajam dizainam, to var izmantot arī novietošanai zem jostas skriemeļiem,
lai balstītu pacientes muguru un mugurkauls saglabātu dabīgo izliekumu. Kad
atzveltne ir pacelta (sēdus pozīcijā), galvas balsts arī palīdz augumā mazākām
pacientēm sasniegt optimālu pozīciju uz sēdekļa malas.
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8.16. Trauks PPB-034
Trauks ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, un tā tilpums ir 8 litri. Trauku nevar
pārvietot zem sēdekļa daļas (pēc dzemdībām ieteicams trauku noņemt un novietot
tikai trauka turētājā).

8.17. DB-B-00194 Instrumentu paplāte
Šo plakano, no nerūsējoša tērauda izgatavoto paplāti visbiežāk izmanto
instrumentiem, kas nepieciešami šuvju uzlikšanai pēc dzemdībām. Paplāti var
novietot stāvēšanai zem sēdekļa daļas, un, kad nepieciešams, novietot šo paplāti uz
esošās un dziļākām paplātēm (4,5 l un 8 l).
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8.18. PPB-088 Sēdekļa daļas leņķmērs,
leņķmērs

PPB-098

Atzveltnes

Uzmanību!
Brīdinājums!
Leņķmērs ir paredzēts tikai informatīvos nolūkos.
To izmanto, lai gūtu informāciju par dzemdību gultas atzveltnes vai sēdekļa daļas
slīpumu.
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8.19. PPB-097 Skābekļa balonu kronšteins
Uzmanību!
Brīdinājums!
Maksimālā slodze ir 10 kg (22 mārciņas)!
Turētāju var izmantot tikai uz DIN sliedes, kas atrodas gultas labajā pusē no gultā sēdošās
pacientes skatpunkta.
To nevar izmantot kreisajā pusē pacientei, kura sēž dzemdību gultā. Pozicionēšanas laikā pastāv
sadursmes risks ar kāju balstu!
Kad samazina dzemdību gultas augstumu, pastāv risks, ka tukšais kronšteins un skābekļa balona
kronšteins sadursies ar strādājošo darbinieku pēdām/kājām. Gultas stāvokļa pasliktināšanās vai
pacienta, darbinieku vai trešo personu ievainošanas risks!
Nekāpiet uz plastmasas rāmja pārsega, kad rīkojaties ar gultu ar skābekļa balonu turētāju!
Pirms skābekļa balonu turētāja aktīvas izmantošanas vienmēr pārbaudiet, vai skābekļa balonam ir
pareizie izmēri, arī balona augšdaļai. Lielāka izmēra baloni var sadurties ar pozicionēšanas
stieņiem!
Pozicionējot sēdekli, arī skābekļa balonu turētājs kļūst kustīgs. Brīdinājums!
Izmantojot skābekļa balonu, vienmēr uzraugiet pacientes kustības gultā. Pastāv risks, ka paciente
pieķersies skābekļa balonam, domājot, ka ir satvērusi gultas malas! Gultas stāvokļa
pasliktināšanās vai pacienta, darbinieku vai trešo personu ievainošanas risks!
Nekad nenoņemiet turētāju kopā ar skābekļa balonu turētāju.

Uzstādīšanas procedūra
Uzlieciet kronšteinu uz labās DIN sliedes zaļās bultiņas norādītajā virzienā.
Kronšteins ir konstruēts tā, lai to nevarētu uzstādīt uz pretējā kronšteina (kreisās DIN
sliedes). Pēc tam ievietojiet skābekļa balonu vertikāli turētājā.

Demontāžas procedūra
Lai noņemtu skābekļa balonu turētāju, procedūra ir jāveic pretējā secībā tā
uzstādīšanai uz dzemdību gultas.
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8.20. S4-04642A Pacientes karte
Uzmanību!
Brīdinājums!
Lai varētu izmantot pacientes kartes turētāju, noteikti jāpasūta kāju balsta priekšējais
aizsargs!
Piespraudiet karti tikai pie kāju balsta priekšējā aizsarga!
Ja pacientes karti iekarina citās vietās, piemēram, gultas sānos vai pie galvgaļa
plāksnes, pastāv nestabilitātes risks. Šīs gultas daļas ir kustīgas! Tāpēc neiesakām
iekarināt pacientes karti šajās zonās, izņemot kāju balsta priekšējo aizsargu!
Iekarināšanai izmanto A4 formāta pacientu kartes.
Kāju balsta
priekšējais aizsargs

Pacientes karte
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8.21. Jaundzimušā novietošanas plāksne
Uzmanību!
Brīdinājums!
Maksimālā slodze uz jaundzimušā novietošanas plāksni ir 10 kg (22 mārciņas)!
Jaundzimušā novietošanas plāksne ir noņemams piederums.
Kad tiek izmantota jaundzimušā novietošanas plāksne, arī tad, kad uz tās ir novietots
jaundzimušais, vienmēr ir nepieciešama pastāvīga personāla klātbūtne.
Personālam ir absolūti aizliegts iet prom no jaundzimušā novietošanas plāksnes, kad
uz tās guļ jaundzimušais!
Jaundzimušā novietošanas plāksni drīkst izmantot tikai par to apmācīti darbinieki.
Kad jaundzimušā novietošanas plāksne tiek uzstādīta uz kronšteina un atskan klikšķa
skaņa, pavelciet plāksni savā virzienā, lai pārbaudītu, vai tā ir droši nostiprināta. Drošības
svirai jābūt apakšējā pozīcijā (drošības stāvoklī).
Jaundzimušā novietošanas plāksne nav paredzēta jaundzimušā pārvadāšanai!
Kad liekat jaundzimušo uz jaundzimušā novietošanas plāksnes, vienmēr novietojiet viņu uz
matrača garākās daļas! Ja jaundzimušo noliek uz matrača īsākās daļas, bērns var nokrist uz
zemes.

Jaundzimušā novietošanas plāksne pārvietojas kopā ar sēdekli, tāpēc dzemdību laikā nav
atstatuma starp dzimumorgāniem un jaundzimušā novietošanas plāksnes virsmu. Tas
jāņem vērā!
Jaundzimušā novietošanas plāksni nedrīkst uzstādīt otrādi! Pareizā jaundzimušā
novietošanas plāksnes pozīcija pirms uzstādīšanas uz dzemdību gultas ir ar polsterējumu
uz augšu.
Nelieciet jaundzimušo uz jaundzimušā novietošanas plāksnes bez matrača! Vienmēr
izmantojiet matraci, kas pārklāts ar slimnīcas nodrošināto gultas veļu.
Jaundzimušā novietošanas plāksni nevar izmantot kopā ar trauku un dzemdību gultas kāju
daļu. Pastāv sadursmju vai gultas komponentu bojājumu risks vai risks izraisīt ievainojumus
pacientei, darbiniekiem vai trešajām personām! Kad lieto jaundzimušā novietošanas plāksni,
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kopā ar to nevar izmantot grozāmo trauku un kāju balstu.

Jaundzimušā novietošanas plāksni izmanto jaundzimušā īslaicīgai uzlikšanai uz tās.
Kad jaundzimušais ir uzlikts uz plāksnes, viņam pārgriež nabassaiti, un pēc tam
mazuli pārceļ uz mātes krūtīm vai uz cita galda, lai veiktu vajadzīgās procedūras.
Vēlāk plāksni var izmantot placentas izvadīšanai un kontrolēšanai.
Ja jaundzimušā novietošanas plāksni neizmanto, tā ir jānoņem no gultas un jāglabā
telpā.

PPB-074 Versija ar matraci
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Procedūra jaundzimušā novietošanas plāksnes uzstādīšanai uz dzemdību
gultas
Uzstādot jaundzimušā novietošanas plāksni uz dzemdību gultas, bloķēšanas sviras
jāpārslēdz atbloķētā stāvoklī (zaļās bultiņas norādītajā virzienā). Pēc tam
jaundzimušā novietošanas plāksni aiz rokturiem iebīdiet dzemdību gultas sēdekļa
daļā un stumiet tālāk sēdekļa daļā (1), līdz atskan klikšķis (2)! Pārliecinieties, vai
bloķēšanas svira atrodas apakšējā pozīcijā (2).

1

2
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Procedūra jaundzimušā novietošanas plāksnes noņemšanai no dzemdību
gultas

Noņemiet jaundzimušā novietošanas plāksni pretējā secībā tai, kā to uzstādījāt.
Noņemot jaundzimušā novietošanas plāksni no dzemdību gultas, bloķēšanas sviras
jāpārslēdz atbloķētā stāvoklī sarkanās bultiņas norādītajā virzienā (1). Pēc tam savā
virzienā velciet jaundzimušā novietošanas plāksni no rokturiem gultas sēdekļa daļā.
(2).

1

2
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9. Kopšana
Visi BORCAD Medical a.s. izstrādājumi ir paredzēti daudzus gadus ilgai
ekspluatācijai, ja tos lieto pareizi. Lūdzu, ievērojiet rūpību gultas un tā piederumu
lietošanā.
Lūdzu, ievērojiet šos lietošanas norādījumus un norādījumus par ieteicamo
ekspluatāciju un tehnisko apkopi. Nerīkojieties nolaidīgi. Darbības kļūmju gadījumā
nemēģiniet pašrocīgi veikt remontu un nekad neizmantojiet spēku!
9.1. Tīrīšana un dezinficēšana

Brīdinājums!
Uzmanību!
Neizmantojiet automatizētas tīrīšanas vai dezinfekcijas metodes!
Pamata tīrīšanai izmantojiet mīkstu drānu un no universāla tīrīšanas līdzekļa
pagatavotu mazgāšanas šķīdumu ar tikai neitrālu pH līmeni.
Dezinficēšanai iesakām izmantot virsmu dezinfekcijas standarta preparātus, kuru
pamatā ir, piemēram, četraizvietotie amonija savienojumi un peroksīda savienojumi.
Vienmēr jāievēro šo līdzekļu ražotāja ieteiktā atšķaidīšanas attiecība!
Neizmantojiet abrazīvus mazgāšanas palīglīdzekļus vai šķīdinātājus uz ketona
bāzes.
Lietojot pārāk daudz tīrīšanas līdzekļa, pastāv risks, ka ūdens var iekļūt izstrādājuma
motora detaļās, kas var izraisīt elektrisko shēmu bojājumus, un izstrādājums var
zaudēt funkcionalitāti.
Nepareizi veiktas tīrīšanas un dezinfekcijas gadījumā pastāv nozokomiālo jeb
hospitālo infekciju risks.
Uzlieciet polsterējumu tikai uz sausām gultas daļām.
Tīrīšanas laikā novietojiet kāju daļas polsterējumu uz plakanās puses.
Šo medicīnisko ierīci un visas tās daļas un piederumus nav paredzēts sterilizēt.
BORCAD Medical a.s. neuzņemas atbildību par polsterējuma bojājumiem
(piemēram, plaisāšanu, krāsas lobīšanos utt.), kas radušies nepareizas
dezinfekcijas līdzekļu lietošanas dēļ. Tādos gadījumos garantijas prasījumi nebūs
spēkā.
Atbilstoši labas higiēnas prakses principiem dzemdību telpas, tās aprīkojuma un visu
izmantoto medicīnisko ierīču tīrīšana un dezinficēšana jāveic tieši un uzreiz pēc
dzemdībām, lai sagatavotu aprīkojumu nākamajām dzemdībām. Šie principi attiecas
arī uz dzemdību gultas tīrīšanu un dezinficēšanu. Jānotīra visas dzemdību gultas
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daļas. Procedūra ir jāapstiprina un/vai jāpapildina, lai tā atbilstu attiecīgajām
slimnīcas vadlīnijām, ieteiktajiem higiēnas noteikumiem un ieviestajām procedūrām.
Pēc tam, kad gultu ir izmantojusi paciente ar infekciozu slimību, gultas tīrīšana un
dezinficēšana jāveic atbilstoši spēkā esošiem un saskaņotiem slimnīcas noteikumiem
un ieviestajām procedūrām. Lai mazinātu infekciju pārneses risku, jāizmanto iepriekš
apstrādāti aizsargpalagi un/vai auduma pārklāji, kas neļaus pacientei dzemdību laikā
saskarties ar dzemdību gultas polsterētajām daļām – sēdekli, atzveltni, kāju daļu un
pēdu balstiem.
9.1.1. Gultas tīrīšana
1. Atbalsta zona, kas ietver galvas spilvenu, sākot no galvas daļas virzienā uz
apakšējo daļu.
2. Iekaramie elementi un roku satveres.
3. Sānu margas ar integrētām vadības ierīcēm un rokas slēdzi.
4. Gultas rāmis, kas ietver integrētās vadības ierīces un aizmugurējo paneli.
5. Kāju daļa un pēdu balsti, kā arī pievienotie plastmasas elementi.

6. Polsterējuma apakšpuse (paceliet polsterējumu).

7. Gultas rāmis/balstošā struktūra – viss no galvas balsta daļas līdz sēžamajai daļai.
8. Paceliet šasiju augstākajā pozīcijā, izraujiet strāvas vada kontaktdakšu, noņemiet
aizsargelementus (labo un kreiso) un pēc tīrīšanas uzlieciet tos atpakaļ sākotnējā
stāvoklī.
9. Paceliet kreiso šasijas plastmasas pārsegu un notīriet netīrās vietas.
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10. Pēc kreisā pārsega pacelšanas var pacelt arī labo plastmasas pārsegu un notīrīt
šasiju. Noteikti neiejaucieties elektronikas darbībā. Pēc tīrīšanas vispirms
uzlieciet atpakaļ labo pārsegu, pēc tam kreiso pārsegu.

11. Infūzijas statīvs un turētājs.

12. Savākšanas paplāte (var tīrīt termiski kā nerūsējošo tēraudu).

13. Ritenīši un bremžu pedāļi.
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9.1.2. Ieteicamā dezinfekcija (ar slaucīšanas metodi izmantojami dezinfekcijas
līdzekļi)

Lietošanai gatavi, neatšķaidīti līdzekļi – aerosoli vai putas
Aktīvā viela

Lietošanas veids

Dezinfekcijas līdzekļa
piemērs

Amīns, spirta saturs līdz
30 %
Ūdeņraža pārskābe
Spirta saturs līdz 30 %

Izsmidzināt un noslaucīt

Incidin putas

Izsmidzināt un noslaucīt
Izsmidzināt un noslaucīt

Incidin OxyFoam S
Bacillol 30 Foam

Noslaucīt
Noslaucīt
Noslaucīt

Sani cloth active
Incidin OxyWipe S
Bacillol 30 salvetes

Dezinfekcijas salvetes
ČAS
Ūdeņraža pārskābe
Amīns, spirta saturs līdz
30 %

Koncentrēti dezinfekcijas līdzekļi, kas jāatšķaida
Aktīvā viela
Sagatavotā
Dezinfekcijas līdzekļa
dezinfekcijas šķīduma piemērs
koncentrācija
Glikoprotamīns
Amīns, ČAS
Skābeklis, ČAS
Skābeklis, ČAS
Amīns, ČAS
Amīns, ČAS
Skābeklis
Skābeklis
Skābeklis

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

Brīdinājums! Neizmantojiet dezinfekcijas līdzekļus ar šādām aktīvajām vielām: spirta
saturs virs 30 %, aktīvais hlors, jods, aldehīdi.
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9.1.3. Gultas pareiza pārklāšana ar slimnīcas gultas veļu
Dzemdību gulta pret pārmērīgu nosmērēšanu ir jāaizsargā ar auduma pārklāju!
Viena no iespējām ir izmantot pārklāju no operāciju zāles, kura izmērs atbilst
attiecīgajai dzemdību gultas daļai, vai auduma pārklāju, ko izmanto standarta gultām.
Vispirms tiks pārklāta gulēšanas daļa, atzveltne vai sēdekļa daļa, pēc tam visa kāju
daļa un pēdu balsti. Atklātās virsmas (sēdekļa daļu, pēdu balstus) iesakām papildus
pārklāt ar uzsūcošu marli.

Tālāk parādīti citi piemēri pareizai gultas pārklāšanai pirms dzemdībām, izmantojot
slimnīcas pārklājus.
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9.1.4. Gultas pareiza pārklāšana ar vienreizlietojamiem palagiem
Var izmantot arī īpašas formas vienreizlietojamus pārklāšanas materiālus, kas
izgatavoti īpaši AVE2 dzemdību gultai. Paceliet uz augšu atzveltnes matraci un
uzlieciet uz tā palagu. Pēc tam novietojiet atzveltni vietā, paceliet sēdekļa daļu un
uzlieciet tai palagu, kā parādīts attēlos.

Pārklājiet pēdu balstus un kāju daļu. Iesakām starp atzveltni un kāju daļu novietot
uzsūcošu paklājiņu. Uzsūcošo paklājiņu var pēc vajadzības viegli nomainīt.
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9.1.5. Gultas pareiza pārklāšana ar frotē audumu
Var izmantot arī īpašas formas frotē auduma komplektu, ko uzliek tieši uz AVE2
dzemdību gultas. Paceliet uz augšu sēdekļa daļu un uzlieciet uz tās pārklāju.
Atgrieziet sēdekļa daļu vietā un paceliet atzveltni. Uzlieciet uz tās pārklāju, kā
parādīts attēlos.

Pēc tam pārklājiet pēdu balstus un kāju daļu.
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10. Tehniskā apkope
Brīdinājums!
Uzmanību!
Praktisko testu rezultāti liecina, ka šī izstrādājuma tehniskais darbmūžs ir 15 gadi.
Akumulatora darbmūžs ir ierobežots, un tas ir jānomaina.
– Akumulatori (garantijas ilgums ir 6 mēneši).
– Gāzes atsperes jānomaina ik pēc 12 gadiem.
– Polsterējuma garantijas ilgums ir 2 gadi.
Dezinfekcijas līdzekļi var attaukot stiprinājuma skrūvju vītnes vai savienojumus uz
rāmja daļām. Tādā gadījumā savlaicīga ieeļļošana ļaus izvairīties no dārga remonta.
Brīdinājums!
Bīstams elektriskais spriegums.
Medicīniskā aprīkojuma ikgadējā regulārajā izvērtēšanā ir jāpārbauda akumulatora
spriegums (bez noslodzes). Ja izmērītā vērtība ir zemāka par 12 V (24 V, ja
mērījumu veic divām akumulatoru šūnām kopā), akumulators ir nekavējoties
jānomaina.
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10.1. Kļūdu, darbības traucējumu un izveidoto paziņojumu saraksts

Problēmas
apraksts

Iespējamais iemesls

Operatora rīcība, lai
atrisinātu problēmu

Gulta nereaģē uz
vadības ierīces
komandām.

Varbūt gultai nav
elektropadeves, un
akumulators jau ir
iztukšots.

Iespraust strāvas vadu
elektrības kontaktligzdā
(akumulatora pilnīgai
uzlādei nepieciešamas
8 stundas).

Rokas vadības
ierīce vai dažas
tās pogas
nedarbojas.

Rokas vadības ierīce
nav pareizi pieslēgta
gultas savienotājam.

Pārliecināties, vai rokas
vadības ierīces vads ir
pareizi ievietots gultas
savienotājā.

Funkciju
bloķēšanas
indikators mirgo,
un, nospiežot
jebkuru pogu uz
gultas, atskan īss
trauksmes
signāls.
Kad visas
funkcijas ir aktīvi
nobloķētas, pēc
jebkuras pogas
nospiešanas
atskan īss
skaņas signāls.

Gulta rada
pārtrauktu
skaņas signālu,
un viena no
vadības ierīcēm
nedarbojas.

Kvalificētu apkalpes
darbinieku rīcība

Pārbaudīt, vai
elektrotīkls ir aktīvs un
vai elektrības
kontaktligzda darbojas.
Izmantot citu elektrības
kontaktligzdu.
Pārbaudīt, vai gulta
reaģē uz citu rokas
vadības ierīci. Ja
reaģē, nomainīt rokas
vadības ierīci.

Ārkārtas apturēšanas
ierīce nedarbojas.

Izsaukt apkalpes
dienestu.

Nomainīt DPS vadības
paneļi vai dzēst kļūdas
karogu, izmantojot
funkciju “r”, kas
nosūtīta ar
diagnostiku.

Bloķētas pogas

Atbloķēt tastatūru pogas,
turot nospiestu
bloķēšanas pogu.

-

Vadības ierīces
kļūme

Izsaukt apkalpes
dienestu.

Remontēt bojāto
vadības ierīci.
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10.2. Tehniskie parametri
Kopējais gulēšanas zonas garums (ieskaitot kāju daļu)
Minimālais garums noklusējuma stāvoklī (bez kāju daļas)
Kopējais sānu margu platums aktīvā stāvoklī
Kopējais sānu margu platums stāvēšanai novietotā stāvoklī
Maksimālais sēdekļa daļas augstums (Trendelenburga pozīcija
40)
Polsterējuma platums (maksimālais)
Polsterējuma garums (maksimālais)
Ritenīša lielums
Atbalsta zonas augstums, ieskaitot polsterējumu (sēdekļa
daļa)
Minimālais
Maksimālais
Vertikālā pacelšana
Vertikālās pacelšanas ātrums (ar maks. pacienta svaru)
Vertikālās nolaišanas ātrums (ar maks. pacienta svaru)
Polsterējuma biezums
Kāju daļa
Atzveltnes daļa
Sēdekļa daļa
Regulēšanas leņķi
Atzveltnes pozicionēšanas leņķis
Sēdekļa daļas pozicionēšanas leņķis
Trendelenburga pozīcija
Kāju balstu vertikālās regulēšanas leņķis
Kāju balstu horizontālās regulēšanas leņķis
Kāju daļas regulēšanas leņķis
Uzlīmju, marķējumu materiāls
Maksimālā pacienta radītā slodze
Droša darba slodze
Kopējais izstrādājuma svars bez piederumiem
Dzemdību gultas augšējās daļas kopējais svars ar piederumiem
Dzemdību gultas apakšējās daļas kopējais svars ar
piederumiem
Atļautā slodze uz atzveltni (125 mm no malas)
Atļautā slodze uz kāju daļu (125 mm no malas)
Atļautā slodze uz kāju balstu
Atļautā slodze uz sānu margu
Atļautā slodze uz atbalsta stieni
Matrača svars (atzveltnes un sēdekļa daļa, 100/130 mm, 2,56–
5,11 collas)
Matrača svars (kāju daļa)
Matrača svars (kāju balstu pāris)
Trokšņa līmenis

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

600 mm + 20 mm (23,62
+ 0,78 collas)
1050 mm + 20 mm
(41,34 + 0,78 collas)
450 mm (17,72 collas)
11,25 mm/s
(0,44 collas/s)
20,45 mm/s (0,81 colla/s)
65 mm (2,56 collas)
100/130 mm
(3,93/5,11 collas)
100/130 mm
(3,93/5,11 collas)
-10°/+70°
0°/+18,5°
-10°
0°/+143°
+60°
0°–22°
Polimēra PVH plēve
240 kg (529 mārciņas)
255 kg (562 mārciņas)
245 kg (540 mārciņas)
140 kg (308 mārciņas)
96 kg (211 mārciņas)
150 kg (330 mārciņas)
150 kg (330 mārciņas)
70 kg (154 mārciņas)
75 kg (165 mārciņas)
vertikālais spiediens
70 kg (154 mārciņas)

8,6–9,6 kg (19–
21 mārciņa)
1,2 kg (2,64 mārciņas)
2,6 kg (5,73 mārciņas)
Mazāk nekā 65 dB (A)
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10.3. Elektriskie parametri
Akumulatori – rezerves
Spriegums – ienākošais
Spriegums – ienākošais
Spriegums – ienākošais
Spriegums – ienākošais
Frekvence
Vadības bloka drošinātāja nominālā vērtība (220–240 V)
Vadības bloka drošinātāja nominālā vērtība (100 V)
Vadības bloka drošinātāja nominālā vērtība (110–120 V)
Vadības bloka drošinātāja nominālā vērtība (127 V)
Maksimālā ienākošā strāva
Motora spriegums
Dzemdību gultas aizsardzība pret iekļūšanu
Ierīces klase
Lietojuma daļu klasifikācija

Visas ienākošā sprieguma iespējas

24 V/2,3 Ah
220–240 V AC
110–120 V AC
100 V AC
127 V AC
50/60 Hz
T 3,15 AL, 250 V
T 6, 3 AL, 250 V
T 6, 3 AL, 250 V
T 6, 3 AL, 250 V
570 VA
24 V
IPX4
I.
B
100 V AC 50/60 Hz
110–120 V AC 50/60 Hz
127 V AC 50/60 Hz
220–240 V AC 50/60 Hz

85
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tālr.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

Motoru funkcionālais apraksts
Dzemdību gulta ir aprīkota ar lineārajiem elektromotoriem atzveltnes un sēdekļa
daļas pārvietošanai un gultas augstuma regulēšanai. Šiem motoriem nav
nepieciešama tehniskā apkope.

10.4. Izstrādājumam pievienotās detaļas
Izstrādājumam pievienotās detaļas ir klasificētas kā B tipa detaļas – tās nodrošina
pacienta pamataizsardzību un atbilst standarta ČSN EN 60601-1 izd. 2:2007
piemērojamām prasībām, līdz ar to tās atbilst arī B tipa pievienoto detaļu
klasifikācijas prasībām.

10.5. Norādījumi par transportēšanu un glabāšanu
Iesaiņotu dzemdību gultu līdz 15 nedēļām var glabāt apstākļos, kas nepārsniedz
tālāk norādītos ierobežojumus.
Transportēšana: no 10 °C līdz 40 °C, 30–75 %, 795–1060 hPa
Glabāšana: no -10 °C līdz 50 °C, 20–90 % (bez kondensēšanās),
795–1060 hPa
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10.6. Apkalpe un remontdarbi
Brīdinājums!
Uzmanību!
Visas apkalpes dienesta veiktās pārskatīšanas, drošības vai tehniskās pārbaudes
vai apkalpes intervences darbus drīkst veikt tikai uzņēmuma BORCAD Medical a.s.
apmācīts tehniķis.
Pēc pieprasījuma ražotājs nodrošinās shēmas, izstrādājuma detaļu sarakstus,
aprakstus vai citu informāciju, kas paredzēta, lai palīdzētu apkalpes dienesta
darbiniekiem veikt remontu tām izstrādājuma daļām, kuras apkalpes dienests var
remontēt, un tikai tā, kā to paredzējis ražotājs.
Šim izstrādājumam ir 2 gadus ilga garantija ar nosacījumu, ka apkalpes dienests veic
regulārās ikgadējās pārbaudes.
Operatora pienākums ir nodrošināt, lai visām uzņēmuma BORCAD Medical a.s.
ražotajām medicīniskajām iekārtām tiktu veiktas regulāras tehniskās drošības
pārbaudes atbilstīgi ražotāja ieteikumiem, tāpēc pārbaudes jāveic vismaz vienreiz
gadā vai pēc jebkāda medicīniskās iekārtas remonta, vai pēc iejaukšanās, kas
saistīta ar medicīniskās iekārtas elektrosistēmu. Sīkāka informācija par tehniskās
drošības pārbaudes tvērumu, parametriem un procedūrām ir sniegta medicīniskās
iekārtas apkalpes rokasgrāmatā.
Ja izstrādājums nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar izstrādājuma izplatītāju jūsu valstī.
Citu neatbilstību gadījumā sazinieties ar ražotāju (vēlams, angļu valodā):
BORCAD Medical a.s.
Fryčovice 673
739 45 Fryčovice
Čehijas Republika
Tālr.: +420 736 628 231
Fakss: +420 558 668 087
E-pasts: service@borcadmedical.com

Remontdarbiem izmantojiet tikai oriģinālās BORCAD Medical a.s. rezerves daļas un
darbu uzticiet veikt apmācītiem tehniskajiem darbiniekiem, kuri ir licencēti remontēt
šāda veida izstrādājumus. Neprofesionāls remonts ir uzskatāms par būtisku
garantijas noteikumu un nosacījumu pārkāpumu, un tādā gadījumā ražotājs
neuzņemas nekādu atbildību par turpmākiem iespējamiem izstrādājuma bojājumiem,
kas var rasties neprofesionālas iejaukšanās dēļ.
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11. Vides aizsardzība un izstrādājuma utilizācija
Uzņēmums BORCAD Medical a.s. apzinās vides aizsardzības nozīmīgumu nākamo
paaudžu labā. Tāpēc tas īpaši koncentrējas uz vidi saudzējošu tehnoloģiju un
materiālu izstrādi, izgatavošanu un jauninājumu ieviešanu. BORCAD Medical a.s.
ievēro ES direktīvas prasības par ierobežojumiem noteiktu bīstamu vielu
izmantošanai elektriskos, kā arī elektroniskos izstrādājumos.
Šajā izstrādājumā izmantotie materiāli ir nekaitīgi apkārtējai videi. Tas nesatur
bīstamas vielas uz kadmija, dzīvsudraba, azbesta, PCB vai CFC bāzes. Izstrādājuma
trokšņu emisijas atbilst prasībām par sabiedrības veselības aizsargāšanu pret
trokšņa un vibrācijas nevēlamo ietekmi aizsargātu ēku iekštelpās.
Visi atkritumu materiāli pēc izstrādājuma uzstādīšanas ekspluatācijai ir marķēti
saskaņā ar attiecīgajiem spēkā esošajiem noteikumiem par iepakojuma materiāliem.
Pēc izstrādājuma uzstādīšanas uzņēmums BORCAD Medical a.s. šķiro iepakojuma
materiālus atbilstoši attiecīgajām piktogrammām un utilizē to ar pilnvarota atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmuma palīdzību. Lai uzzinātu par iespēju bez maksas
atgriezt atkritumu materiālus, lūdzu, sazinieties ar BORCAD Medical a.s.
tirdzniecības pārstāvi vai apkalpes dienesta tehniķi. Pēc izstrādājuma laišanas
ekspluatācijā sašķirojiet iepakojuma atkritumus saskaņā ar piktogrammām un
nododiet tos pilnvarotai personai tālākai lietošanai.
Izstrādājums satur atkārtoti pārstrādājamu tēraudu, plastmasu un elektroniskos
komponentus. Kad pienākušas izstrādājuma darbmūža beigas, optimālas atkritumu
pārstrādes nolūkā sašķirojiet atsevišķas izstrādājuma daļas tā, lai tās varētu turpmāk
izmantot kā materiālus izstrādājumu izgatavošanai (skat. simbolus tālāk tekstā).

Akumulators/baterija
Akumulatorus var utilizēt vietējā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Veiciet to
utilizāciju saskaņā ar vietējiem noteikumiem par atkritumiem (specializēts personāls,
obligāta palīdzība). Pirms utilizācijas atbilstoši notīriet un dezinficējiet izstrādājumu.
Veicot pareizu izstrādājuma utilizāciju, jūs palīdzēsiet saglabāt vērtīgus dabas
resursus un novērst potenciāli negatīvas sekas, ko uz apkārtējo vidi un cilvēku
veselību atstātu nepareiza atkritumu utilizācija. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
sazinieties ar kompetentajām vides jomas iestādēm vai tuvāko utilizācijas punktu
pārstrādājamiem atkritumiem.

88
BORCAD Medical a.s.
739 45 Fryčovice 673, tālr.: +420 558 640 631

www.borcadmedical.com

12. Pieejamā aprīkojuma saraksts
N (pamatversijas)
PPB-AX Dzemdību gulta AVE2:
Standarta kāju balsti + kāju siksnas (pāris)
Rezerves akumulators
Bīdāma kāju daļa, tostarp polsterējums
Bezšuvju matracis
Manuālā CPR
Infūzijas statīva turētājs abās gultās pusēs
Sānu marga ar vadības ierīcēm
Fiksētais panelis ar vadības ierīcēm
Roku satveres (pāris)
Ritenīši 150 mm, 1x virziena
Centrālā bremze
Potenciālu izlīdzināšanas kopne
Tīkla kabelis pēc izvēles
Krāsa pēc izvēles no standarta klāsta
Iepakojums
B (strāvas vads)
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

Elektrības vads JAR – spirālveida, 4 m, oranžs
Elektrības vads IZR – taisns, 3,5 m, oranžs
Elektrības vads ES – spirālveida, 4 m, oranžs
Elektrības vads ASV – taisns, 4 m, oranžs
Elektrības vads CH – spirālveida, 4 m, oranžs
Elektrības vads AK – spirālveida, 4 m, oranžs
Elektrības vads ITA – spirālveida, 4 m, oranžs
Elektrības vads AUS – spirālveida, 4 m, oranžs
Elektrības vads BRA – taisns, 4 m, melns
Elektrības vads ITA – spirālveida, izliekts, 4 m, oranžs

N (elektriskā sistēma)
PPB-050.21
PPB-050.22
PPB-050.23
PPB-050.24

220–240 V AC – elektroiekārta
110–120 V AC – elektroiekārta
100 V AC – elektroiekārta
127 V AC – elektroiekārta

N (matrača biezums)
PPB-014-X
PPB-080-X
PPB-083-X
PPB-081-X

100 mm
130 mm
100 mm ar rāvējslēdzēju
130 mm ar rāvējslēdzēju
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A (krāsa)
A
B
F
M
P
X3

Violeta F4340-50621
Zila F4340_07459
Zaļa F4340-20157
Dzeltena F4340_07477
Oranža F4340_20127
Mākslīgā āda pēc izvēles

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
Rozā F4340-20149
N (polsterējums)
PPB-006.07-X
PPB-007.03-X
PPB-008.03-X

PPB-006.07 Kāju balsta polsterējums
PPB-007.03 Labā kājas turētāja polsterējums
PPB-008.03 Kreisā kājas turētāja polsterējums

N (medmāsu izsaukšanas sistēma)
PPB-046
PPB-047

Ar medmāsu izsaukšanas sistēmu
BEZ medmāsu izsaukšanas sistēmas
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N (kāju balsts)
PPB-076
PPB-075

Kāju balstu komplekts (ASV)
Kāju balstu komplekts (ārpus ASV)

N (uzlīmes)
Uzlīme BORCAD Medical
Nosaukuma plāksnīte BORCAD Medical
Brīdinājuma uzlīmes

PPB-030.05
PPB-YXZ0
PPB-030.80
N (obligātā izlase)
PPB-067-X
PPB-062
PPB-064
PPB-065
PPB-070.01
PPB-066.01
PPB-060
PPB061

Atbalsta stienis
Rokas vadības ierīce
Eurobar stienis
Bez Eurolath DIN sliedes
Pārklājums 100 mm matracim
Pārklājums 130 mm matracim
Ar galvgaļa plāksni
Ar galvgaļa plāksnes pārklājiem

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

Kartona kaste uz paletes ar indikatoru
Ārzemju iepakojums bez indikatora
Stiprināta kartona kaste uz paletes ar indikatoru
Plēve

N (lietošanas rokasgrāmatas)
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 (izvēles piederumi)
PPB-069
Priekšējais piederumu turētājs
GKB-076.X Ārsta krēsls – ergonomisks
PPA-36
Teleskopisks infūzijas statīvs
ZK-05.X
Ārsta krēsls
PPA-33
Liels nerūsējošā tērauda trauks – 10 l
PPB-014.03-X3
Galvas balsts
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PPB-077
PPA-10
PPB-CCC
PPB-012
PPB-013

Uz kāju balsta uzstādīts priekšējais aizsargs (L/K)
Bīdāms nerūsējošā tērauda uztveršanas trauks – 4,5 l
Apgaismojums zem rāmja
Roku satveru komplekts (noņemamas)
Roku satveru komplekts (nolokāmas)

N (pārklāji)
PPB-100-A Frotē auduma gultas veļa – balta
PPB-030.80 Brīdinājuma uzlīmes
832 Nesterils absorbējošs necaurlaidīgs paliktnis
874 STANDARTA nesterils necaurlaidīgs atbalsta zonas pārsegs
875 STANDARTA nesterils necaurlaidīgs kāju daļas pārsegs
876 STANDARTA nesterils caurlaidīgs kāju balsta pārsegs
877 KOMFORTABLS nesterils necaurlaidīgs atbalsta zonas pārsegs
878 KOMFORTABLS nesterils necaurlaidīgs kāju daļas pārsegs
879 KOMFORTABLS nesterils caurlaidīgs kāju balsta pārsegs
PPA-10
Bīdāms nerūsējošā tērauda uztveršanas trauks – 4,5 l
PPB-034
Nerūsējošā tērauda trauks – 8 l
PPB-009
Turētājs
N (ritenīši pēc izvēles)
PPB-078
Standarta ritenīši (150 mm)
PPB-079
Ritenīši ar garāku tapu (150 mm)
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