Asennus- ja käyttöohje

domiflex
· domiflex
· domiflex deluxe
domiflex matala
domiflex matala classic
· domiflex 185
· adi.flex 220

Sisältö
Arvoisa asiakas,
ostamalla Hermann Bock GmbH -yhtiön valmistaman hoito- ja
kuntoutusvuoteen olet päätynyt hankkimaan pitkäikäisen, ensiluokkaisesti toimivan ja tiukimmat turvallisuusvaatimukset täyttävän hoitotuotteen. Sähkötoimiset hoitovuoteemme takaavat optimaalisen makaamismukavuuden mahdollistaen samalla
ammattimaisen hoidon. Suunnittelun keskipisteessä on aina hoitoa tarvitseva ihminen, jonka luottamusta haluamme vahvistaa
ja jolle haluamme taata turvalliset olosuhteet. Tämän hoitotuotteen myötä olemme luoneet edellytykset tavoitteillemme. Pyydämme sinua lukemaan käyttö- ja turvaohjeet huolellisesti läpi
ja noudattamaan niitä sekä suorittamaan vaadittavat huoltotoimenpiteet mahdollisten toimintahäiriöiden ja tapaturman vaarojen välttämiseksi.
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> Bockin vinkki
Tiedot siitä, kuinka monia ja
mitä rakenneosia terveysvuoteessasi on oltava silmämääräisen tarkastuksen
yhteydessä löydät oman
vuodemallisi vastaavasta
asennusohjeesta, luvusta 5
alkaen.

* Bockin varoitus
Jotta asennuksen ja käyttöönoton yhteydessä
ei syntyisi vaurioita tai
toimintahäiriöitä, on käyttäjän luettava tämä asennus- ja käyttöohje täydellisesti läpi ennen töiden aloittamista.

1. Johdanto ja yleisiä ohjeita
Hermann Bock -yhtiön erilaiset vuodejärjestelmät täyttävät erilaiset hoito- ja kuntoutuslaitosten sekä kotona annettavan hoidon asettamat vaatimukset. Luotettava toiminta ja pitkä käyttöikä ovat vuoteidemme tunnuspiirteitä. Oikein käytettynä ja
huollettuna vuode kaipaa vain erittäin vähän huoltoa. Jokainen
Hermann Bockin valmistama vuode poistuu tehtaalta vasta sen
jälkeen, kun sille on suoritettu lopputarkastukseen sisältyvä laatutarkastus. Jokainen vuode on samoin TÜV-testattu. Näin kaikki terveysvuoteemme täyttävät lääkinnällisistä laitteista (luokka
I) annetun direktiivin 93/42/ETY vaatimukset. Vuoteet on valmistettu ja tarkastettu voimassa olevien, lääkinnälliseen käyttöön
tarkoitettuja vuoteita koskevien standardien mukaisesti.
Huhtikuusta 2013 alkaen vuoteet vastaavat standardin EN
60601-2-52:2010 vaatimuksia. Niiden sähkötoimiset rakenneosat vastaavat lääkinnällisten laitteiden turvallisuusstandardia EN
60601-1:2006.
Uusi standardi jakaa vuoteet viiteen ryhmään käyttökohteen
mukaan:
1. Tehohoito sairaalassa, teho-osaston vuode
2. Ensiapuhoito sairaalassa tai muussa lääkinnällisessä laitoksessa, potilasvuode sairaalassa
3. Pitkäaikainen hoito lääkinnällisessä ympäristössä, pitkäaikaishoitoa tarjoavan laitoksen hoitovuode

vammaisten henkilöiden kotihoitoa varten. Vuoteen sopivuus kotiympäristössä käytettäväksi on todistettu standardin EN 606011-11:2010 mukaisesti. Hoitovuoteet on tarkoitettu sen mukaan
käyttöympäristöihin 3 - 4. Vuoteen kaikenlainen muu käyttö ei ole
määräystenmukaista, eikä myöskään sisälly tuotevastuu piiriin.
Trendelenburg-toiminto on haluttaessa saatava erikoisvaruste,
joka ei kuulu vakiovarustukseen. Sitä saa käyttää ainoastaan lääkinnällinen ammattihenkilöstö. Käyttöympäristöön 4 tarkoitetut
vuoteet on varustettu käsiohjaimella, jolla ei voi ohjata Trendelenburg-toimintoa.
Hoitovuode ei sovellu sairaaloissa käytettäväksi. Sitä ei ole suunniteltu myöskään potilaiden kuljetukseen. Vuoteet on suunniteltu
siirrettäviksi ainoastaan potilashuoneen sisällä puhdistamista ja
potilaan luokse pääsemistä varten.
Huomio: vuoteissa ei ole erityistä potentiaalintasauksen liitäntämahdollisuutta. Sähkökäyttöisiä lääkintälaitteita, jotka on yhdistetty potilaaseen suonensisäisesti tai intrakardiaalisesti, ei saa
käyttää. Lääkinnällisten laitteiden haltija on velvollinen varmistamaan, että laitteiden yhdistelmät vastaavat standardin DIN EN
60601-1:2006 vaatimuksia.
Tämä käyttöohje sisältää turvaohjeita. Kaikkien vuoteiden
kanssa työskentelevien henkilöiden on tunnettava tämän ohjeen sisältö. Epäasianmukaisesta käytöstä voi olla seurauksena vaaratilanteita.

4. Hoito kotona, puhdas HomeCare-vuode
5. Hoito päivystysosastolla
1.1 Määräystenmukainen käyttö
Hoitovuode on tarkoitettu vähintään 12 vuotta täyttäneille ja vähintään 150 cm pituisille potilaille tai asukkaille vanhain- tai hoitokodeissa ja kuntoutuslaitoksissa. Sen tarkoitus on lieventää
toimintarajoitteisuutta sekä helpottaa hoitoa tarvitsevien ja sitä
antavien elämää. Lisäksi hoitovuode on kehitetty miellyttäväksi
ratkaisuksi heikossa kunnossa olevien ja hoitoa tarvitsevien sekä
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1.2 Henkilöryhmien määrittäminen

Epäselvien häiriöiden kohdalla sekä sähkötoimisen
vuoteen tai sen varusteiden
vikaantuessa tai vaurioituessa on ensimmäisenä hätätoimenpiteenä irrotettava
pistoke pistorasiasta ja aktivoitava hätälaskeutumistoiminto. Ota yhteyttä laitteen haltijaan tai Hermann
Bock -huoltotiimiin.

Haltija
Haltija (esim. terveystuotteiden myymälät, jälleenmyyjät, laitokset ja kustannusten kantajat) on jokainen luonnollinen tai juridinen henkilö, joka käyttää vuodetta tai jonka toimeksiannosta
sitä käytetään. Haltija on aina vastuussa tuotteeseen liittyvän
opastuksen antamisesta.

* Bockin varoitus
Laitteen haltijan on päätettävä, ovatko erityiset varotoimenpiteet tarpeen erityisen levottomien hoidettavien henkilöiden kohdalla
yksittäisten ruumiinjäsenten
puristuksiin jäämisen tai
jopa vuoteesta putoamisen
estämiseksi. Bock-huoltotiimi antaa mielellään tietoa tällaisia tilanteita varten
kehitetyistä erikoisratkaisuista.

Käyttäjä
Käyttäjiä ovat henkilöt, joilla on koulutuksensa, kokemuksensa
tai tuotekoulutuksensa perusteella oikeus käyttää hoitovuodetta tai suorittaa sillä töitä. Käyttäjä kykenee tunnistamaan mahdolliset vaarat / välttämään ne sekä arvioimaan potilaan terveystilan.
Potilas/asukas
Hoitoa tarvitsevat, vammaiset tai heikossa kunnossa olevat
henkilöt, jotka makaavat hoitovuoteessa.
Ammattihenkilöstö
Ammattihenkilöstöksi kutsutaan haltijan henkilöstöä, jolla on
koulutuksensa perusteella oikeus antaa vuoteen käyttöön liittyvää opastusta, toimittaa, asentaa ja purkaa hoitovuode sekä
kuljettaa sitä. Nämä henkilöt tuntevat myös hoitovuoteen puhdistamista ja desinfiointia koskevat määräykset.
1.3 Turvaohjeet
Kaikkien liikkuvien osien määräystenmukainen käyttö on äärimmäisen tärkeää niin hoitoa tarvitsevan henkilön turvallisuuden
kuin myös omaisten/hoitohenkilöstön turvallisuudenkin kannalta. Edellytyksenä sille on vuoteen oikea asennus ja käyttö.
Myös hoidettavan henkilön yksilölliset fyysiset ominaisuudet
sekä vamman vakavuus ja tyyppi on ehdottomasti huomioitava
vuodetta käytettäessä.
Vältä tahattomista moottoroiduista liikkeistä ja virheellisestä
käytöstä aiheutuvia vaaroja käyttämällä lukituslaitetta. Kun käyttäjä, esim. hoitohenkilöstö tai hoitava omainen poistuu huoneesta, on kaikki vuoteen käyttötoiminnot lukittava käsiohjaimen
avaimella. Tätä varten makuutaso on ensin siirrettävä alimpaan asentoon ja lukitustoiminto on aktivoitava vuoteen takaosassa olevasta lukosta kääntämällä avain vastaavaan asentoon.
Tämän jälkeen avain irrotetaan ja tarkastetaan varmuuden vuoksi, ovatko käsiohjaimen toiminnot todella lukkiutuneet.
Nämä suositukset koskevat erityisesti tilanteita, joissa

> hoitohenkilö tai hoitohenkilöstö voivat joutua vaaraan vuoteen tahattomien liikkeiden johdosta
> sivulaidat ovat yläasennossa ja on olemassa puristuksiin
jäämisen vaara
> lapset oleskelevat ilman valvontaa huoneessa, jossa vuode sijaitsee.
Varmista, että aina kun käsiohjainta ei tarvita, se kiinnitetään turvallisesti vuoteessa olevaan kiinnityskoukkuun, niin että se ei voi
pudota alas.
Vuodetta saavat käyttää ainoastaan asianmukaisen opastuksen
saaneet hoitohenkilöt tai omaiset tai muut henkilöt tällaisten
henkilöiden läsnä ollessa.
Makuutasoa siirrettäessä on varottava erityisesti, ettei sivulaitojen siirtymisalueella ole kehon osia. Myös siirrettäessä sivulaitoja itse on varmistettava, että hoidettava henkilö makaa sopivassa asennossa.
Ennen vuoteen osien sähkötoimista siirtämistä on aina tarkastettava, ettei kehon osia ole siirtymäalueella alarakenteen ja
pää-/jalkaosan välillä ja ettei lattian ja ylös nostetun makuutason
välissä ole henkilöitä. Näillä alueilla on olemassa erityisen suuri
puristumisvaara.
Suurin sallittu potilaan paino riippuu samanaikaisesti käytettävien
lisävarusteiden kokonaispainosta (patjat tai ylimääräiset sähkökäyttöiset lääkintälaitteet). Kulloinenkin suurin sallittu työkuorma
löytyy makuutason rungossa olevasta tyyppikilvestä.

> hoitohenkilö ei itse voi käyttää turvallisesti käsiohjausta
tietyistä vammoista johtuen
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1.4 Tyyppikilpi (esimerkki):

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Mallinimi
Valmistuspäivämäärä: päivä, kuukausi, vuosi
Sarjanumero: Tilausnumero – Juokseva numero
Verkkojännite, verkkotaajuus, virranotto
Päällekytkentäaika ja moottorin suojausluokka
Turvallinen työkuorma / potilaan suurin sallittu paino
Valmistaja
Symbolit (oikealla)

Lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin
mukainen vaatimustenmukaisuusmerkintä
Sähkövarustuksen suojaus vesiroiskeilta
Tyypin B lääkinnällinen käyttölaite
Saa käyttää ainoastaan kuivissa tiloissa
Suojalusluokka II (kaksinkertainen eristys, suojaeristetty)
Tuote on toimitettava erilliseen jätteenkeräyspisteeseen
Euroopan unionissa. Tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana.
Suurimman sallitun potilaspainon symboli
Turvallisen työkuorman symboli
Symboli, joka kehottaa noudattamaan käyttöohjetta
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Pääosa

Reisiosa

Kiinteä istuinosa
Sääriosa

2. Yleinen toimintokuvaus
Rakenne ja toiminta
Neljään toimintoalueeseen jaettu makuutaso
Vakiovarusteinen makuutaso koostuu käytössä mukavasta pohjasäleiköstä (voidaan varustaa vaihtoehtoisesti joko metallimakuutasolla tai erityisillä jousitusjärjestelmillä), joka on jaettu neljään
toimintoalueeseen: selkänoja, kiinteä istuinosa, reisi- ja säärituki.
Vuodetta ympäröivä makuutason runko on valmistettu hitsatusta teräsputkesta, jossa on polttomaalattu PES-pulveripäällystys.
Makuutason sähkötoiminen portaaton korkeudensäätö toimii 24
V:n tasavirtamoottoreilla ja sitä ohjataan käsiohjaimen kevyesti
käytettävillä näppäimillä. Selkänojaa voidaan säätää sähköisesti.
Jalkaosa koostuu kaksiosaisesta jalkasangasta. Käsiohjaimesta
voidaan säätää jokainen yksilöllinen asento portaattomasti nappia painamalla. Elektronisen käsiohjaimen avulla voidaan suorittaa
myös automaattinen 3-kertainen toiminto jalkojen suorana nostamisen, yläosan taivuttamisen ja polvien taivuttamisen asettamiseksi. Sähkökatkon sattuessa selkä- ja jalkaosa voidaan laskea 9
voltin pariston avulla.
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* Bockin varoitus
Makuutason sähköisen siirtämisen yhteydessä on varmistettava, että asukas/potilas ei ole kiinni sivulaidoissa
tai että hän ei ole työntänyt
esim. käsiään tai jalkojaan sivulaitojen läpi. Myös
siirrettäessä sivulaitoja itse
on varmistettava, että hoidettava henkilö makaa sopivassa asennossa.

* Bockin varoitus

Ajoalusta
Vuoteiden korkeutta säädetään joko kahdella korkeussäädettävällä säätöyksiköllä tai yksittäisellä tai kaksinkertaisella moottorilla varustetulla perusrungolla. Tämän teräsputkirakenteen pinnassa on polttomaalattu PES-pulveripäällystys.
Sivulaidat
Jokainen terveysvuode on varustettu molemminpuolisilla sivulaidoilla, jotka ulottuvat erityiselle turvakorkeudelle. Sivulaitoja voidaan nostaa ja laskea teräskiskoa pitkin. Liukukappaleet
liikkuvat erityisen tasaisesti törmäyksenvaimentimien ansiosta
ja niiden päät on varustettu kauniilla suojuksilla. Sivulaitoja on
helppo käyttää ergonomisesti muotoillulla laukaisupainikkeella.
Mallista riippuen valittavana on vaaka- tai pystysuunnassa jaettuja sivulaitoja.

– Käytä ainoastaan alkuperäisiä Bock-sivulaitoja, jotka ovat saatavana
lisävarusteena jokaiseen
terveysvuoteeseen.
– Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa
kunnossa olevia ja
vaurioitumattomia sivulaitoja, joiden rimamitat
ovat sallitut.
– Varmista, että sivulaidat
napsahtavat kunnolla
kiinni paikoilleen.
– Tarkasta joka kerta
ennen sivulaidan kiinnittämistä sekä jokaisen
uuden käytön yhteydessä kaikki vuoteen
rungon ja sivulaidan
mekaaniset osat, jotka
vastaavat sivulaidan
kiinnityksestä, mahdollisten vaurioiden varalta.
– Sivulaitaa käytettäessä
on aina noudatettava
varovaisuutta, sillä sormet saattavat helposti
jäädä puristuksiin pitkittäispalkkien väliin.

Koko sivun mittaisen sivulaidan käyttö
Koko sivun mittaisen sivulaidan laukaisupainike sijaitsee jalka- ja
pääosan sivujen yläosassa sisäpuolella, välittömästi sivulaitapalkkien metalliohjaimien vieressä.
Jos sivulaidat halutaan laskea alas, on otettava kiinni ylemmän
sivulaitapalkin tätä varten tarkoitetusta tarttumaurasta (kuva
1), nostettava hieman sivulaitaa ja painettava yhdeltä puolelta
pää- tai jalkaosan laukaisupainiketta (kuva 2). Sivulaita vapautuu
vastaavalta puolelta ja se voidaan laskea helposti alas vasteeseen saakka (kuva 3). Sivulaita on nyt vinossa. Sen toisen puolen laskemiseksi on suoritettava edellä kuvatut toimenpiteet
vastaavasti vastakkaisella puolella. Sivulaita on nyt lasketussa
asennossa.
Jos haluat nostaa sivulaidan putoamissuojaksi yläasentoon, ota
molemmin käsin kiinni ylemmän sivulaitapalkin keskellä olevasta tarttumaurasta ja vedä sivulaitaa niin pitkälti ylöspäin, että
se napsahtaa selkeästi kiinni molemmilta puolin. Sivulaita on nyt
nostetussa asennossa.

* Bockin varoitus
Huomaa, että sivulaitaa
saa käyttää ainoastaan asianmukaisen opastuksen
saanut hoitohenkilöstö.

> Bockin vinkki
Eri paksuisia patjoja
käytettäessä ei 22 cm:n
vähimmäiskorkeutta - patjan yläpuolisen sivulaidan
yläreunasta mitattuna - saa
alittaa ilman kompressiota. Korkeampien patjojen
yhteydessä on käytettävä
ylimääräistä laitaa, joka on
saatavana lisävarusteena.

Kuva 1

Kuva 2		

Kuva 3

Sivulaitojen ensisijainen tehtävä on suojata putoamiselta. Erittäin laihojen henkilöiden kohdalla laidat eivät estä putoamista luotettavasti, vaan on suoritettava myös muita putoamiselta suojaavia toimenpiteitä, esim. kiinnittämällä sivulaitaan siirrettävä
pehmuste (lisävaruste).
Koko sivun mittaisen sivulaidan rimojen etäisyyden on oltava alle
12 cm. Koko sivun mittaista sivulaitaa käytettäessä sivulaidat
eivät saa olla vinossa asennossa.
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Bock-yhtiön erilaisissa
terveysvuoteissa on erikoistoimintoja, jotka löytyvät
yksittäisten mallien käyttöohjeista, luvusta 5 alkaen.
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* Bockin varoitus
Suurinta sallittua päälläoloaikaa (2 minuuttia) ei
saa ylittää. Tämän jälkeen
on ehdottomasti pidettävä vähintään vaadittu 18
minuutin tauko.

3. Sähköiset rakenneosat
3.1 Käyttökoneisto
Käyttöyksikkö koostuu kaksoiskäyttökoneistosta, johon on sijoitettu kaksi erillistä moottoriyksikköä selkänojan ja jalkatuen sähköistä säätöä varten. Ulkoiseen ohjaukseen kuuluu tasasuuntaimella varustettu verkkolaite, jossa tulojännite muunnetaan 29
VDC -pienjännitteeksi (tasavirta). Moottorit ja käsiohjain toimivat
tällä vaarattomalla pienjännitteellä. Johdot ovat kaksinkertaisesti
eristetyt ja verkkopistokkeessa on ensiösuojaus.

töpainikkeet on merkitty vastaavilla symboleilla. Säätömoottorit
käyvät niin kauan kuin vastaavaa painiketta painetaan. Kierrejohto tarjoaa vaadittavan liikkumatilan käytön yhteydessä.
Laitteen takaosan kiinnityslaitetta voidaan kääntää 90° molempiin suuntiin. Sen säde vastaa tällöin tarkalleen sivulaidan ja nousuavun sädettä, niin että epävakaita välyksiä ei pääse syntymään.
Jotta käsiohjain ei häiritsisi puhdistamisen ja hoidon yhteydessä,
se voidaan yksinkertaisesti kääntää syrjään tai kiinnittää napsauttamalla haluttuun paikkaan vuoteessa.

Sisäinen hätälaskeminen suoritetaan 9 V:n paristolla. Tehonmukautustoiminto takaa lisäksi tasaisen toimintanopeuden. Vuoteen turvallisuusominaisuudet vastaavat näin luokkaa II ja sen
kosteussuoja suojausluokkaa IP X4.

9 V:n paristo hätälaskemista
varten

Suurin sallittu päällekytkentäaika on ilmoitettu vuoteessa (tyyppikilpi). Esim. 10 % (2 min ON / 18 min OFF) tarkoittaa, että jokainen elektroninen säätö saa kestää korkeintaan 2 min, minkä jälkeen on seurattava 18 min tauko (ylikuumenemissuoja).
Jos kahden minuutin suurin sallittu päällekytkentäaika ylittyy,
esim. leikittäessä käsiohjaimella, ja säätömoottorit alkavat ylikuumentua, järjestelmän lämpösuojaus kytkee vuoteen virransyötön välittömästi kokonaan pois päältä. Virransyöttö palautuu
automaattisesti noin tunnin jäähtymisajan kuluttua.

 .2 Kaikkien toimintojen lukitusmekanismi
3
6 painikkeella varustetussa käsiohjaimessa on integroitu lukitustoiminto, joka mahdollistaa hoitohenkilöstölle käsiohjaimen
käytön täydellisen lukitsemisen avaimella.
3.3 Korkeudensäädön käyttökoneisto
Nostorungon korkeudensäätö tapahtuu sisäänrakennetulla tasavirtamoottorilla, jonka liikealueen määrittää integroitu rajakatkaisin. Korkeudensäädön moottori on yhdistetty kierrejohdolla
ohjauskoteloon.

Bock-käsiohjain

Ohjauspainike 1
Ohjauspainike 2
Ohjauspainike 3
Ohjauspainike 4
Ohjauspainike 5
Ohjauspainike 6

24 V -muuntajalla varustetut käyttökoneistot:
alhaisen valmiustilan
aikaisen kulutuksen (kork.
0,5 W) ja verkkolaitteen
optimoidun hyötysuhteen
ansiosta vuoteen energiankulutus on erittäin alhainen.
Virtaverkosta erotettavat
käyttökoneistot:
Kun vuode erotetaan virtaverkosta, se on täysin
vapaa sähkömagneettisesta saasteesta ja kuluttaa
äärimmäisen vähän energiaa, koska sähköä tarvitaan ainoastaan vuoteen
säätötoimintoihin.

* Bockin varoitus

Selkäosa ylöspäin
Selkäosa alaspäin
Jalkaosa ylöspäin
Jalkaosa alaspäin
Makuutaso ylöspäin
Makuutaso alaspäin

Käsiohjaimessa on lisäksi integroitu lukitustoiminto, joka voidaan
aktivoida ja deaktivoida vastaavalla avaimella. Kaikkien vuoteen
sähköisten toimintojen lukitsemiseksi avain työnnetään ohjaimen takaosassa olevaan lukkoon ja lukitustoiminto kytketään
päälle tai pois päältä kääntämällä avainta vastaavaan suuntaan.

3.4 Lukittava käsiohjain, suojattu ensikäyttöön liittyviä virheitä vastaan
Ergonomisesti muotoillun käsiohjaimen kuudella suurella ja turvallisesti käytettävällä käyttöpainikkeella voidaan käyttää perustoimintoja vaivattomasti sormella painamalla. Yksittäiset käyt-
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Hermann Bockin terveysvuoteiden korkeat turvallisuusstandardit eivät merkitse sitä, että kaikki riskit
olisi saatu suljettua pois.
Turvatoimenpiteistä on
vastaavaa hyötyä ja niiden
avulla voidaan välttää aktiivisesti riskejä ainoastaan
noudatettaessa tarkoin valmistajan ohjeita ja pysyttäydyttäessä määräystenmukaisessa käytössä.

suudet suljettava pois. Tällaista saattaa tapahtua erityisesti tilanteissa, joissa verkkojohto on vaurioitunut, järjestelmässä vallitsee luvattomia ja liian korkeita työvirtoja tai moottorin koteloinnin
sisään on joutunut nestettä, esim. epäasianmukaisen puhdistuksen yhteydessä. Tällaiset vauriot voivat aiheuttaa ohjauksen vikatoimintoja, mistä puolestaan voi olla seurauksena vuoteen yksittäisten osien ei-toivottuja liikkeitä, jotka voivat johtaa hoitohenkilön ja käyttäjän loukkaantumiseen.

Lukituslaitteen avain
 ytkimen asento 1
K
Käsiohjaimen toiminnot käytettävissä
Kytkimen asento 2 & 4 Käsiohjaimen toiminnot deaktivoituina
Kytkimen asento 3
Trendelenburg-toiminnon vapautus
	(Trendelenburg-toiminnolla varustettujen vuoteiden yhteydessä)

Käytettäessä vuoteen
kanssa samanaikaisesti
sähkölaitteita saattaa erityisesti käyttövalmiin vuoteen välittömässä ympäristössä olevissa sähkölaitteissa esiintyä vähäistä
sähkömagneettista vuorovaikutusta, esim. radion kohinaa. Lisää tällaisissa (harvoin ilmenevissä)
tapauksissa laitteiden välistä etäisyyttä, älä käytä
laitteille samaa pistorasiaa
tai kytke häiritsevä / häiriintynyt laite tilapäisesti
pois päältä.
Jos vuodetta käytetään,
vastoin sen määräystenmukaista käyttötarkoitusta,
yhdessä sähkökäyttöisten
lääkintälaitteiden kanssa, on vuoteen toiminnot
lukittava tätä ennen käsiohjaimen lukitustoiminnolla laitteiden käytön keston
ajaksi.

 .5 Varo: sähkötoiminen käyttökoneisto
3
Hermann Bock kutsuu sähkötoimisia hoito- ja kuntoutusvuoteitaan terveysvuoteiksi, sillä niiden monipuoliset toiminnot mahdollistavat hoitoa tarvitsevien henkilöiden tervehtymisprosessin
tukemisen niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Samalla ne auttavat lieventämään kipuja. Koska sähkötoimisia vuoteita käytetään
lääkinnällisinä laitteina, niitä on hoidettava erityisen huolellisesti ja niiden turvallisuus on tarkastettava säännöllisesti. Turvallisuustarkastuksiin sisältyy myös vuoteen turvallisuuden kannalta
asianmukainen käyttö, sen sähkölaitteiden päivittäiset tarkastukset sekä asianmukainen huolto ja puhdistus.
Johtojen vaurioitumisen ehkäisemiseksi ne tulee asentaa sen
alueen ulkopuolelle, jolla vaurioita saattaa ilmaantua. Lisäksi
johtojen joutumista kosketuksiin teräväreunaisten osien kanssa on vältettävä. Ohjeita johtojen asianmukaiseen asennukseen
liittyen löydät luvusta 5. Sähköiskusta aiheutuvien loukkaantumisten estämiseksi on liian suuren kosketusjännitteen mahdolli-
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* Bockin varoitus
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Käyttökoneistoissa ei käytetä esivalmistettuja kokonaisrakenneryhmiä. Kaksoiskäyttökoneiston erinomaisia puolia ovat sen vaivaton asennus/purkaminen sekä hätälaskupariston ja ohjauselektroniikan kätevä asennustila lujatekoisen sivuluistin yläpuolella. Käyttökoneiston verkkopistokkeessa on ensiösuojaus, lisäksi
käyttökoneisto on varustettu hätälaskuominaisuudella.
 .1.2 Ulkoinen verkkolaite SMPS
4
SMPS-verkkolaite (Switch-Mode-Power-Supply) on elektroninen
muuntaja, joka lämpenee vain vähän kuormituksen alaisena ja
jossa on sisäänrakennettu elektroninen tehonvalvonta. Tuloksena on tasainen jännite rajakuormitukseen asti (ei nopeushäviötä)
ja erinomainen suojaus ylikuormitusta vastaan. Ulkoinen muuntaja tarjoaa turvallisuutta pistorasiasta alkaen, sillä se muuttaa
verkkojännitteen suoraan siellä 29 V:n pienjännitteeksi, jolla vuodetta käytetään. Se on liitetty verkkojohtoon pistoliitännällä, niin
että se voidaan vaihtaa erikseen vauriotapauksessa.

* Bockin varoitus
Mitään käyttökoneiston
komponentteja ei saa avata!
Yksittäisten sähköisten
rakenneosien häiriöiden
korjaus ja vaihto on jätettävä aina valtuutetun ammattihenkilöstön suoritettavaksi.

4. Käyttökoneistot
4.1 24 voltin käyttökoneistot
Hermann Bockin terveysvuoteet on varustettu erilaisilla Limossyhtiön käyttökoneistoilla.

Verkkolaite vastaa tulossa olevien eurooppalaisten direktiivien
sähkötoimisia kodinkoneita koskevia vaatimuksia ja niiden energiankulutus on alhainen myös valmiustilassa,
kork. 0,5 wattia. Laitetta voidaan käyttää kansainvälisesti tulojännitteille, jotka ovat välillä 100 V - 264 V. SMPS-verkkolaitteen
sähkömagneettiset vaihtokentät eivät ole mitattavissa ja käytön
aikana ne ovat vieläkin heikommat kuin virtaverkosta erottamisen yhteydessä (erittäin pienestä tasajännitteestä johtuen).

4.1.1 Käyttökoneistojärjestelmät
Makuutasojen portaattoman säädön kaksoiskäyttökoneisto sekä
yksittäisenä käyttökoneistona toimiva lineaarikoneisto nostorunkojen korkeuden säätämiseksi koostuvat neljästä pääkomponentista.
– kotelo
– moottori

Ulkoinen verkkolaite

– vaihteisto
– kara ja mutteri
Kaksoiskäyttökoneiston ja yksittäisen käyttökoneiston koteloperiaate takaa kaikkien käyttökoneiston komponenttien jatkuvan toiminnan. Sen erityinen rakenneperiaate perustuu kahteen
voimia vastaanottavaan kotelonosaan. Kotelon sisäosan patentoidun rakenteen harkitut yksityiskohdat luovat olennaiset edellytykset käyttökoneistotekniikan tarkalle toiminnalle.
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> Bockin vinkki
Ohjauksen 9 voltin paristojen toiminta tulisi tarkastaa kerran vuodessa ja
paristot vaihtaa tarvittaessa. Lisäksi on suoritettava
säännöllisiä silmämääräisiä tarkastuksia.

Kaksoiskäyttökoneiston ja lineaarikoneiston koteloperiaate takaa
kaikkien käyttökoneiston komponenttien jatkuvan toiminnan.
Sen erityinen rakenneperiaate perustuu kahteen voimia vastaanottavaan kotelonosaan.
Kotelon sisäosan rakenteen harkitut yksityiskohdat luovat olennaiset edellytykset käyttökoneistotekniikan tarkalle toiminnalle. Kaksoiskäyttökoneiston erinomaisia puolia ovat sen vaivaton
asennus/purkaminen sekä akun ja elektroniikan kätevä asennustila lujatekoisen kannen yläpuolella. Kaksoiskäyttökoneisto voidaan yhdistää kaikkiin ILCON-ohjauksiin myös ylimääräisenä käyttökoneistona. Kaksoiskäyttökoneiston verkkopistokkeessa on
virtaverkosta erottava mekanismi, lisäksi käyttökoneisto on varustettu hätälaskuominaisuudella.

* Bockin varoitus
Mitään käyttökoneiston
komponentteja ei saa avata! Yksittäisten sähköisten
rakenneosien häiriöiden
korjaus ja vaihto on jätettävä aina valtuutetun ammattihenkilöstön suoritettavaksi. Vastaavat asennusta ja
purkamista koskevat ohjeet
löytyvät esitteestä "Nachrüsten mit Bock" (Bock-varusteiden asentaminen jälkikäteen) osasta II – Ohjeet sähköasentajalle.

 .2 Virtaverkosta erotettavat käyttökoneistot
4
ILCON on säätöjärjestelmien johtava valmistaja, jonka menestys
perustuu tehokkaaseen asiantuntevuuteen ja vakuuttavaan tietotaitoon. Ihanteellinen kumppani lääkinnällisten laitteiden valmistamiseksi: tämä synergia takaa tuotteiden ainutlaatuisen laadun.
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kotelo

–

moottori

–

vaihteisto

–

kara ja mutteri

Ohjauksen 9 voltin paristojen toiminta tulisi tarkastaa kerran vuodessa ja
paristot vaihtaa tarvittaessa. Lisäksi on suoritettava
säännöllisiä silmämääräisiä tarkastuksia.

 .2.2 Virtaverkosta erottaminen
4
Verkkopistokkeen integroitu virtaverkosta erottava ILCON-mekanismi tarjoaa erinomaisen turvallisuuden lisäksi myös muita etuja
käytössä. Virtaverkosta erottaminen estää magneettiset ja sähköiset vaihtokentät vuoteessa. Virtaverkosta erottaminen toimii
verkosta riippumatta, eikä sen "valmiustilaan" tarvita ylimääräistä
muuntajaa. Virtaverkosta erotettu käyttökoneisto ei kuluta sähköä, releen kytkentä-ääni ilmaisee oikean käytön. Virtaverkon
erotusmekanismi on luonnollisesti yhteensopiva myös ylemmän 9 V:n paristo hätälaskemista
varten
tason erotuslaitteiden kanssa.

4.2.1 Kaksoiskäyttökoneistot
Makuutasojen portaattoman säädön kaksoiskäyttökoneisto sekä
yksittäisenä käyttökoneistona toimiva lineaarikoneisto nostorunkojen korkeuden säätämiseksi koostuvat neljästä pääkomponentista.
–

> Bockin vinkki
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Verkkopistokkeen ILCON-erotusmekanismi aktivoidaan käsiohjaimen painiketta painamalla. Käyttökoneiston tasavirralla ladattu
kondensaattori syöttää virtaverkon erotusmekanismin 2-napaiseen releeseen virtaa ja kytkee käyttökoneiston muuntajan päälle. Näin kondensaattori latautuu jälleen ja on valmis seuraavaa
käyttöä varten. Virtaverkon erotusmekanismin rele kytkee talon
virtaverkon 2-napaisesti pois päältä joka kerta, kun käsiohjaimen
painike vapautetaan. Kytkentä-ääni ilmaisee toiminnon suorittamisen.
Ohjaukseen vakiovarusteena asennettu hätäliikkeen 9 voltin paristo puskuroi tarvittaessa virtaverkon erotusmekanismin kondensaattoria, jos sitä ei ole rasitettu pidempään aikaan ja se on näin
menettänyt jännitettään. Jos sekä kondensaattori että 9 voltin
puskuriparisto ovat tyhjentyneet, riittää, että painat vain vihreää
painiketta, jolloin virtaverkon erotusmekanismi toimii jälleen normaalisti. Yhteys 9 voltin puskuriparistoon on erotettava vuoteen
jokaisen käytöstä poiston yhteydessä irrottamalla liitin.

domiflex matala classic, domiflex

5. Rakenne ja käyttö –
domiflex-mallisarja

Virtaverkosta erottaminen: 			 pistokevaihtoehdot

5.1 Käyttötarkoitus
Mallisarja domiflex, johon kuuluvat mallit domiflex, domiflex deluxe, domiflex matala, domiflex matala classic, domiflex 185 ja adi.flex 220, on kehitelty erityisesti kotihoidon päivittäisen jatkuvan käytön vaatimuksiin. Edellä
mainitut mallit tarjoavat heikoille ja hoitoa tarvitseville ja vammaisille ihmisille erittäin hyvän makaamismukavuuden ja tukevat helpon käytettävyytensä
ansiosta myös optimaalista hoitoa. domiflex-mallisarja:
> ei sovellu sairaalakäyttöön.
> ei sovellu potilaan kuljettamiseen. Vuoteet on suunniteltu siirrettäviksi ainoastaan potilashuoneen sisällä puhdistamista ja potilaan
luokse pääsemistä varten.
> soveltuu hoitoa tarvitseville henkilöille, joiden ikä on vähintään 12
vuotta ja pituus vähintään 150 cm.
> voidaan käyttää tarvittaessa hoitotoimenpiteisiin yhdessä muiden sähkökäyttöisten lääkintälaitteiden kanssa (esim. imulaitteet,
ultraäänisumuttimet, ravitsemisjärjestelmät, antidecubitusjärjestelmät, hapenantolaitteet jne.). Tällaisissa tapauksissa kaikki vuoteen
toiminnot on kytkettävä pois päältä integroidulla lukituslaitteella
muiden laitteiden käytön ajaksi.
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5.2 Tekniset tiedot
5.3 domiflex-mallisarja käyttövalmiiksi
Poista kaikki pakkauksen jäämät (myös nippusiteet) ennen kuin
aloitat asennuksen.
1. Irrota kummatkin ruuvit, joilla makuualusta on kiinnitetty
kuljetustelineeseen.
2. Nosta molemmat makuualustan puolikkaat kuljetustelineestä, liitä ne yhteen ja kiinnitä ne molemmilta puolilta
aiemmin irrotetuilla ruuveilla. Aseta moottori paikalleen
niin, että liitäntäholkit osoittavat vuoteen keskikohtaan, ja
sulje ne sitten sulkumuhveilla.

3. Työnnä ensimmäinen päätykappale kokonaan paikalleen
toisella puolella ja ruuvaa tiukasti kiinni.

4. Työnnä toinen päätykappale paikalleen, juuri ja juuri sormiruuviin saakka.
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5. Aseta sitten puu- tai terässivulaidat esiasennettuihin
metallihahloihin ja keskitä ne.
HUOMIOI ehdottomasti sivulaitojen ylä- ja alaosan merkinnät,
niitä ei saa sekoittaa keskenään.

pakkauksesta ja asenna ne päätykappaleeseen sitä varten
tarkoitettuun asennuskappaleeseen ja kiinnitä tukevasti
mukana toimitetuilla ruuveilla (katso kuvat 1, 2)

Kuva 1		

Kuva 2

Sivulaidan asettaminen paikalleen
6. Työnnä toinenkin päätykappale paikalleen kierreaukkoon
asti ja ruuvaa tukevasti kiinni.

Domiflex on nyt käyttövalmis!
5.4 adi.flex 220 käyttövalmiiksi
Poista kaikki pakkauksen jäämät (myös nippusiteet) kokonaan
ennen kuin aloitat asennuksen.
1. Poista makuutason kiinnityksen molemmat ruuvit sekä
säätöyksikön neljä ruuvia, joilla osat on kiinnitetty kuljetusjärjestelmään.
2. Poista sitten makuutason moottori ja molemmat makuutasoelementit. Aseta molemmat säätöyksiköt makuutason pituuden etäisyydelle lattialle. Kiinnitä molemmat
makuutasoelementit ruuveilla säätöyksiköihin kuvan 1
mukaisesti.

7. Virtajohto täytyy kiinnittää makuutasoon sille tarkoitettuun hahloon käyttäen vedonpoistajaa. Kytke virtajohdon
pistoke pistorasiaan.
8. Kun vuode on koottu / ennen vuoteen käyttöönottoa, käy
kaikki säätötoiminnot läpi käsiohjaimen avulla ja varmista
johtojen oikea sijoittelu. Kaikki säädöt tulee voida suorittaa maksimirajaan saakka esteettä.
9. Mallissa domiflex 185 poista metalliset tukivahvikkeet

Kuva 1

3. Nosta molemmat elementit pystyyn kuvan 2 mukaisesti
ja työnnä makuutaso-osia n. 5 cm toistensa sisään.
4. Sivulaitojen asennus tapahtuu kuten edellä kohdassa 5.
Työnnä sen jälkeen makuutasoelementit kokonaan yhteen
ja kiinnitä ne ruuveilla. Aseta sitten makuutason moottori
symbolien mukaisesti ja liitä yksittäiskäytöt.
5. Kun edellisen sivun kohdat 7 ja 8 on tehty, adi.flex 220 on
käyttövalmis.
Kuva 2
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* Bockin varoitus
Moottorit ovat roiskevesisuojattuja, suojausluokka
IPX4. Johdot eivät saa joutua puristuksiin. Liikkuvien
osien säätöä saa käyttää
ainoastaan määräystenmukaiseen tarkoitukseen. Hermann Bock GmbH ei vastaa
luvattomista teknisistä
muutoksista.

5.5 Purkaminen
Ennen purkamisen aloittamista pistoke on irrotettava pistorasiasta. domiflexin purkaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä kuin kokoaminen.
 .6 Sijaintipaikan vaihtaminen
5
Jos vuode halutaan siirtää toiseen paikkaan, on huomioitava
seuraavat turvaohjeet:
–

Laske makuutaso alimpaan asentoon.

–

Irrota pistoke pistorasiasta ennen vuoteen siirtämistä ja
kiinnitä johto vastaavalla koukulla puiseen sivulaitaan, niin
että se on suojattuna putoamiselta ja yliajamiselta. Johto
ei saa laahata maata pitkin.

–

Irrota 9 voltin pariston liitin. Kiinnitä pistoke takaisin kaksoiskäyttöön ennen kuin otat vuoteen jälleen käyttöön.

–

Ennen kuin työnnät pistokkeen uudelleen pistorasiaan,
tarkasta virtajohto silmämääräisesti mekaanisten vaurioiden varalta (taipumat, painaumat, hiertymät ja paljaat
johtimet).

–

Sijoita virtajohto sillä tavoin, että se ei joudu alttiiksi venymiselle tai yliajamiselle eikä voi jäädä vuoteen liikkuvien
osien väliin vuoteen käytön yhteydessä.

 .8 Toimintaan liittyviä ohjeita
5
Vuode lukitaan paikalleen haluttuun paikkaan lukitsemalla pyörien jarrut. Sitä varten painetaan jokaisessa pyörässä oleva lukituspoljin jalalla alas.
Integroitu sivulaita nostetaan tarvittaessa niin ylös, että se lukittuu kummastakin päädystä. Sivulaita lasketaan alas nostamalla
ensin kevyesti ja painamalla vapautuspainikkeita kevyesti ulkoreunaan päin.
Eri paksuisia patjoja käytettäessä ei 22 cm:n vähimmäiskorkeutta - patjan yläpuolisen sivulaidan yläreunasta mitattuna - saa alittaa ilman kompressiota (lisäksi on käytettävä kolmatta, ylimääräistä laitaa).
5.9 Hävittäminen
Vuoteen yksittäiset muovista, metallista ja puusta valmistetut
materiaalikomponentit ovat kierrätettäviä ja ne voidaan toimittaa
uusiokäyttöön vastaavien lakimääräysten mukaisesti.

5.7 Kuljetus-, varastointi- ja käyttöedellytykset

Lukituslaitteen poljinvipu
* Bockin varoitus
Älä missään tapauksessa yritä korjata sähkövarustuksen häiriöitä itse, se
voi olla hengenvaarallista!
Ota yhteyttä joko Hermann
Bock -asiakaspalveluun tai
valtuutettuun sähköalan
ammattihenkilöön, joka
korjaa häiriöt kaikkien vaadittavien VDE-sääntöjen ja
turvamääräysten mukaisesti.
Vuode on puhdistettava ja
desinfioitava aina ennen
uutta käyttöä. Sille on
samoin suoritettava silmämääräinen tarkastus mahdollisten mekaanisten vaurioiden varalta. Tarkempia
tietoja tästä on luvussa 8.
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 .10 Häiriöiden korjaaminen
5
Tämä yleiskatsaus antaa tietoa siitä, mitkä toimintahäiriöt voit
tarkastaa itse ja korjata helposti ja mitkä häiriöt on annettava
suoraan ammattihenkilöstön hoidettaviksi.

Häiriö

Mahdolliset syyt

Korjaustoimenpide

Käyttökoneistoja ei voi
käyttää käsiohjaimella

Virtajohtoa ei ole kytketty
pistorasiaan

Kytke virtajohto pistorasiaan

Pistorasiassa ei ole jännitettä

Tarkasta pistorasia/sulakekotelo

Käsiohjaimen pistoke ei ole kunnolla
paikoillaan

Tarkasta moottorin liitännät

Käsiohjain tai käyttökoneisto
viallinen

Ilmoita asiasta laitteen
haltijalle tai H. Bock GmbH:n
asiakaspalveluun

Virtaverkosta erottamista ei ole
aktivoitu

Aktivoi virtaverkon erottaminen
painamalla vihreätä painiketta,
tarkasta lisäksi 9 V:n paristo

Käsiohjaimen lukitustoiminto /
käytön esto on aktivoitu

Deaktivoi käsiohjaimen
lukitustoiminto / käytön esto

Säätöalueella on este

Poista este

Turvallinen työkuorma on ylitetty

Pienennä kuormaa

Käyttökoneistot
pysähtyvät pidemmän
säätöajan kuluttua

Säätöaika tai turvallinen
työkuorma on ylitetty ja muuntajan
monitoimikytkin on reagoinut
lämpötilan nousuun

Anna käyttökoneistojärjestelmän
jäähtyä riittävästi, odota
vähintään minuutti

Päinvastaiset toiminnot
käsiohjainta käytettäessä

Moottorin kytkennät tehty väärin
päin

Ilmoita asiasta laitteen
haltijalle tai H. Bock GmbH:n
asiakaspalveluun

Käsiohjain, käyttökoneisto tai
ohjauslaite viallinen

Ilmoita asiasta laitteen
haltijalle tai H. Bock GmbH:n
asiakaspalveluun

Säätötoimintojen jatkuva käyttö

Aja makuutaso alimpaan
asentoon ja oikaise se näin
jälleen vaakasuoraan. Aktivoi
käsiohjaimen lukitustoiminto

Käyttökoneistot
pysähtyvät lyhyen
käyntiajan kuluttua
painiketta painettaessa

Yksittäiset käyttökoneistot
käyvät vain yhteen
suuntaan
Käyttökoneistot
pysähtyvät ja vuode jää
vinoon asentoon
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6. Lisävarusteet

* Bockin varoitus

Jotta jokainen terveysvuode voitaisiin mukauttaa vieläkin paremmin hoitoa tarvitsevan henkilön yksilöllisiin tarpeisiin, Hermann
Bock tarjoaa myös käteviä, liikkuvuutta edistäviä lisävarusteita.
Niiden asentaminen käy helposti ja nopeasti vuoteessa tätä varten valmiina oleviin kiinnityspisteisiin. Jokainen ylimääräisen
varustuksen elementti vastaa luonnollisesti Bockin tiukkoja laatu- ja turvallisuusstandardeja. Jokaisen vuoteen perusvarustukseen kuuluvien vakiovarusteiden lisäksi valikoimiimme kuuluu
myös runsaasti lisävarusteita. Nämä lisävarusteet riippuvat vuoteen mallista ja ne on mukautettu sen erikoistoimintoihin sekä
käyttöpaikkaan. Valikoimamme kattaa kaiken teknisistä elementeistä ja patjoista aina lisävuoteeseen saakka. Erilaisten puukoristeluiden ja värivaihtoehtojen suuri määrä antaa lisää valinnan
vapautta ja mahdollistaa jokaisen terveysvuoteen sopeuttamisen
olemassa olevaan kalustukseen.
6.1 Erikoismitat
Erikoismitat ovat Hermann Bock tuotannon arkipäivää.
Henkilöiden, joilla on poikkeava ruumiinrakenne, optimaalinen
makuumukavuus voidaan taata ainoastaan erikoismallien avulla.
Hermann Bock GmbH:n erikoismittatuotteet tarjoavat mahdollisuuden mukauttaa jokainen terveysvuode yksilöllisesti hoidettavan henkilön kehon ominaisuuksiin. Jos hoidettavan henkilön
pituus on yli 190 cm, Hermann Bock GmbH suosittelee vuoteen
jatkokappaletta, jonka avulla makuutasoa voidaan pidentää jopa
220 cm:iin saakka. Näin myös suurten henkilöiden optimaalinen makuumukavuus on taattuna vuoteen toimintojen pysyessä samoina.
 .2 Asennus – vuoteen pidennyskappaleet (hoitovuoteet)
6
Makuutason pidennyskappaleen toimitukseen sisältyvät seuraavat osat:
–

2 adapterikappaletta vasenta ja oikeaa jalkaosaa varten

–

1 teräslankakaari jalkaosaa varten

–

1 sivulaitasarja

–

kiinnitysruuvit

Asennus on vaivaton ja tehdään seuraavalla tavalla:
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Käytä terveysvuoteesi
varustuksen laajentamiseen turvallisuussyistä
ainoastaan Hermann
Bockin alkuperäisiä lisävarusteita, jotka on hyväksytty kyseessä olevassa vuoteessa käytettäviksi. Tarkan
yleiskatsauksen vuoteesi
lisävarusteista ja ylimääräisistä varusteista löydät
erillisestä tietolehdestä.
Hermann Bock ei vastaa
tapaturmista, vaurioista ja
vaaratilanteista, jotka ovat
seurausta muiden lisävarusteiden käytöstä!

> Bockin vinkki
Hermann Bock -huoltotiimi suorittaa luonnollisesti
myös vuoteiden pidennyskappaleiden asennukset.
Hermann Bock suosittelee käyttämään vuoteissa standardin DIN EN 597
mukaisia, vaikeasti syttyvästä materiaalista valmistettuja patjoja ja päällisiä.

1. Poista patja makuutasolta.
2. Irrota jalkopään päätykappale.
3. Työnnä adapterikappaleet makuutason rungon jalkopäähän ja ruuvaa kiinni.
4. Aseta teräslankakaari jalkaosaan, poraa reiät (d = 4,2 mm)
ja ruuvaa kiinni.
5. Työnnä jalkaosan päätykappale ensin vain kiinni makuutason runkoon samalle tasolle kierreaukon kanssa.
6. HUOMIOI ehdottomasti sivulaitojen ylä- ja alaosan merkinnät, niitä ei saa sekoittaa keskenään.
7. Aseta tämän jälkeen sivulaidat esiasennettuihin metalliohjaimiin ja keskitä ne.
8. Työnnä päätykappale kierreaukkoon asti ja ruuvaa tukevasti kiinni.

 .3 Asennus – lisävarusteet
6
domiflex-vuodemalliin voidaan yhdistää seuraavia vakiolisävarusteita:
Sivulaidan korotuskappale (kuva 1)
Toimituksen laajuus: sivulaidan korotuskappale täydellisesti
asennettuna
–

Avaa muovipidin, aseta sivulaidan korotuskappale paikalleen, asemoi keskelle ja sulje pidin. Varmista, että sivulaidan korotuskappaleen laukaisupainike osoittaa ulospäin.

Tärkeä ohje:
Bockin sivulaidan korotuskappale soveltuu käytettäväksi kaikkien
Bockin puisten sivulaitamallien kanssa. Hermann Bock GmbH ei
vastaa syntyneistä vahingoista, jos on käytetty muita kuin sen
valmistamia varusteita!

* Bockin varoitus
Käytettäessä vuoteeseen
asennettavia lisävarusteita
tai vaadittavia lääkinnällisiä laitteita, esimerkiksi
infuusiotelineitä, on pidettävä huolta siitä, ettei selkänojaa ja jalkatukia säädettäessä synny paikkoja,
joihin hoitohenkilöstö voi
jäädä puristuksiin tai saada viiltohaavoja.

Kohottautumisteline kolmiokahvalla, 6,5 kg (kuva 2)
Kohottautumistelineen turvallinen kuormitus on korkeintaan 75
kg.
Toimituksen sisältö: 1 kpl Kohottautumisteline pidikelenkillä, 1
kpl. Kolmio
Kuva 1
– Työnnä kohottautumisteline pääosan tätä varten tarkoitettuun aukkoon ja lukitse, ripusta kolmio pidikelenkkiin.
–

Kolmiokahvan korkeudensäätöalueen on oltava välillä <=
550 mm - >= 700 mm kyseessä olevan patjan yläreunasta
(patjan korkeus 100 mm ja 120 mm) vaakasuoraan kahvan
osaan mitattuna.

HUOMIO: Kohottautumistelinettä ei saa kääntää makuutason
ulkopuolelle.
Kolmiokahva kestää normaalissa käytössä vähintään 5 vuotta.
Viittaamme turvatekniseen tarkastukseen.
 ivulaitapehmuste, 1,4 kg (kuva 3)
S
Toimituksen sisältö: 1 kpl Päällinen, 1 kpl Pehmuste

Kuva 2

–

Avaa päällisen vetoketju, vedä pehmuste yläkautta sivulaidan päälle.

–

Vedä vaahtomuovipehmuste vuoteen sisäpuolelta käsin
päällisen sisään, sulje vetoketju tai tarranauha.
Kuva 3
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> Bockin vinkki
Hermann Bock -huollon palvelunumerosta saat tietoa
vuoteeseesi sopivasta jälkivarustusratkaisusta.
Palvelunumero:
0180.5262500 (14 snt/min
lankaverkosta / korkeintaan
42 snt/min matkapuhelinverkosta).
Kattava kalustevalikoima
täydentää erilaisia vuodemalleja mahdollistaen jopa
kokonaisten huoneiden
sisustamisen. Ihanteellinen
tapa yhdistää hoito- ja asumismukavuus toisiinsa.

 arjotin, 4,0 kg (kuva 4)
T
Toimituksen sisältö: 1 kpl Tarjotin
–

Tarjotin asetetaan sivulaidan päälle ja kaksi välikekappaletta varmistavat, että se ei liu'u pois paikaltaan.

 leispidike, (0,6 kg)
Y
Toimituksen sisältö: 1 kpl Pidike, 1 kpl Kiinnitysrengas
Yleispidike on erityinen kiinnitin, joka mahdollistaa modulaaristen
toimintovarusteiden joustavan sijoituksen. Siihen voidaan kiinnittää esimerkiksi pitkällä varrella varustettuja käsiohjainkoteloita,
virtsapullonpidikkeitä, infuusiojärjestelmiä tai vaikkapa lamppu.
Lisäksi yleispidikettä voi siirtää helposti tarpeen mukaan sivulaidalla.

Vasemmalla: toimituksen laajuus, oikealla: valmiiksi asennettu kohottautumistanko

Kuva 1


–

Pidä pidikettä alakautta kiinni makuutason rungossa ja
merkitse porausreiät runkoon kynällä (kuva 1).

–

Poraa makuualustan rungon aiemmin merkittyihin kohtiin
reiät (3,5 mm) (kuva 2).

– Ruuvaa pidike toimitukseen sisältyvillä ruuveilla kiinni

makuutason runkoon (kuva 3).
–
Kuva 4

Yleispidike ja: nestepussin pidin, virtsapullon pidin ja pitkällä varrella varustettu käsiohjainkotelo (vasemmalta oikealle)
–

Työnnä kohottautumistanko pidikkeeseen (kuva 4), aseta
se haluttuun asentoon ja ruuvaa kiinni (kuva 5).
Kuva 2

Yleispidike asetetaan ylimpään sivulaitaan ja kiinnitetään
kiinnitysrenkaalla.

 ohottautumistanko ja pidike säädettävistä osista koostuviin
K
vuoteisiin, 3,0 kg
Toimituksen sisältö: 1 kpl Kohottautumistanko ja 1 pidike, 4 kpl
ruuvia, 4 mm

Kuva 4		

34

Kuva 5

35

7. Puhdistus, hoito ja desinfiointi
Yksittäiset vuode-elementit on valmistettu ensiluokkaisista
materiaaleista. Teräsputket on pinnoitettu kestävällä polyesteripulveripäällysteellä.
Kaikki puuosat on päällystetty vaarattomilla materiaaleilla. Kaikki
vuoteen osat on helppo pitää puhtaina sekä desinfioida sumutettavilla ja pyyhittävillä desinfiointiaineilla, jotka sopivat kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Terveysvuoteen ulkonäkö ja käyttökunto pysyvät pitkään hyvinä, kun noudatat tässä ohjeessa
annettuja hoito-ohjeita.
7.1 Puhdistus ja hoito
Teräsputket ja pinnoitetut metalliosat:
Käytä pintojen puhdistukseen ja hoitoon kosteata kangasliinaa ja
mietoa pesunestettä.
6.4 Patjat
Hermann Bock -hoitovuoteissa voidaan periaatteessa käyttää
kaikkia vaahtomuovi- ja lateksipatjoja, joiden tiheys on 35 kg/
m3 ja mitat 90 x 190 cm, 100 x 190 cm, 90 x 200 cm sekä 100
x 200 cm.
Käytettyjen patjojen korkeus saa olla
teräs- tai alumiinimakuutasojen, joustavien puumakuutasojen tai Ripoplan-makuutasojen kohdalla korkeintaan 15
cm (hoivavuoteissa 16 cm) ja
jousijärjestelmillä varustettujen makuutasojen
kohdalla 12 cm.
Korkeampien patjojen yhteydessä on käytettävä ylimääräistä
laitaa, joka on saatavana lisävarusteena. Käytettäessä vaahtomuovipatjoja suosittelemme tekemään lovet patjaan, jotta se
mukailisi paremmin vuoteen säätöliikkeitä.
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Puu- ja koristeosat sekä muoviosat:
Pintojen puhdistamiseen ja hoitoon sopivat kaikki tavanomaiset
huonekalujen hoitoaineet. Muoviosien puhdistamiseen riittää
normaalisti pyyhkiminen kostealla liinalla ilman puhdistusainetta. Muovipintojen hoitamiseen tulee käyttää erityistä muovipintojen hoitoainetta.
Käyttökoneisto:
Moottorien kotelot tulee puhdistaa ainoastaan kevyesti kostutetulla liinalla pyyhkien, jotta kosteutta ei pääse moottorin sisään.
Alustajärjestelmät ripolux ja ripoplan:
Vuoteen muovinen tuki- ja jousitusjärjestelmä sekä pohja voidaan puhdistaa lievästi kostutetulla liinalla ilman puhdistusainetta
tai erityisillä muoviosien puhdistusaineilla. Mikäli osat ovat voimakkaasti likaantuneet, irrota jousiosat tukipohjasta ja tukipohja
makuutason rungosta vetämällä ne yksinkertaisesti irti. Irrotetut
muoviosat voidaan suihkuttaa tai ruiskuttaa puhtaiksi kuumalla
vedellä. Yksittäiset osat voidaan desinfioida muoville soveltuvalla aineella suihkuttamalla. Suurin osa kosteudesta valuu pois
muoviosista niitä kevyesti ravistelemalla ja loppu kuivuu lyhyessä ajassa.
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> Bockin vinkki
Naarmut ja maalipintojen
lohkeamat, jotka ulottuvat
koko maalikerroksen läpi,
on syytä käsitellä ennalta ehkäisevästi soveltuvilla korjausaineilla, jotta
kosteuden tunkeutumiselta
rakenteeseen vältyttäisiin.

* Bockin varoitus
Puhdistuksessa ei missään tapauksessa saa käyttää hankaavia aineita, esim.
hiovia hiukkasia sisältäviä
puhdistusaineita tai puhdistustyynyjä eikä ruostumattoman teräksen hoitoaineita.
Myöskään orgaaniset liuottimet, halogenoidut/aromaattiset hiilivedyt ja ketonit
sekä happo- ja emäspitoiset
puhdistusaineet eivät ole
sallittuja.
Vuodetta ei missään tapauksessa saa puhdistaa vesiletkulla tai painepesurilla
ruiskuttamalla, koska tällöin sähköisiin rakenneosiin
saattaa tunkeutua nestettä,
mistä voi olla seurauksena
virhetoimintoja ja vaaratilanteita.

Kun kaikki osat ovat täysin kuivat, asenna ne takaisin paikoilleen.
Yksittäiset makuutason elementit voidaan vaihtoehtoisesti myös
irrottaa kokonaan rungosta ja puhdistaa.
7.2 Desinfiointi
Vuoteiden pintapuhdistukseen soveltuvat kaikki standardin EN
12720 mukaiset desinfiointiaineet. Jotta muoviosat, kuten moottorikotelot, koristeosat sekä ripolux- ja ripoplan-pohjarakenteet
kestäisivät pitkään, käytä niiden puhdistukseen ainoastaan mietoja desinfiointiaineita. Väkevät hapot, aromaattiset ja klooratut
hiilivedyt, alkoholi, esterit sekä ketonit voivat syövyttää pintoja ja
siksi niitä ei tulisi käyttää.
7.3 Vaarojen välttäminen
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti läpi ennen terveysvuoteesi
sähkötoimisten osien puhdistusta ja desinfiointia, jotta välttyisit
vaaratilanteilta niitä puhdistaessasi. Ohjeiden laiminlyönnistä voi
olla seurauksena loukkaantumisvaara sekä huomattavia vaurioita
moottoreissa ja sähköjohdoissa.
1. Irrota sähköjohdon pistoke pistorasiasta ja sijoita sillä
tavoin, että se ei voi joutua kosketuksiin runsaan veden
tai puhdistusaineen kanssa.
2. Tarkasta, että kaikki liittimet ovat määräystenmukaisesti
paikoillaan.
3. Tarkasta, ettei sähköjohdoissa ja sähköisissä rakenneosissa ole vaurioita. Tarkista seuraavat seikat, mikäli niissä
todetaan vaurioita:
4. Varmista ennen uudelleen käyttöönottoa, ettei virtapistokkeessa ole kosteutta ja kuivaa se tarvittaessa.
5. Jos epäilet, että sähköisiin komponentteihin on päässyt
kosteutta, vedä pistoke välittömästi irti pistorasiasta, ts.
älä missään tapauksessa liitä sitä uudelleen pistorasiaan.
Poista vuode välittömästi käytöstä, merkitse se asianmukaisesti ja selkeästi ja ilmoita asiasta haltijalle.

 . Säännöllinen toimintatarkastus
8
ja huolto
Säännölliset toimintatarkastukset pitävät yllä parasta mahdollista
turvallisuustasoa ja ne ovat näin erittäin tärkeä ennalta ehkäisevä
turvallisuustoimenpide. Lääkinnällisille tuotteille on suoritettava
turvatekninen tarkastus valmistajan ilmoittamin väliajoin sekä
yleisesti tunnustettujen teknisten sääntöjen mukaisesti. Turvatekniset mekanismit ovat altistettuina jokapäiväisessä käytössä
erilaisille vaatimuksille ja kuormitukselle ja näin niissä saattaa
myös esiintyä kulumista. Jotta vaaroilta vältyttäisiin varmasti,
on säännöllisten toimintatarkastusten määräaikoja ehdottomasti noudatettava. Valmistaja ei voi vaikuttaa siihen, kuinka pitkälti
sähkötoimisen vuoteen haltija noudattaa annettuja määräyksiä ja
määräaikoja. Bock on yksinkertaistanut vaadittavien varotoimenpiteiden suorittamista tarjoamalla aikaa säästävät huoltopalvelut.
Tarkistukset, arvioinnin ja dokumentoinnin saavat suorittaa ainoastaan asiantuntevat henkilöt, kuten sähköasentajat tai sähköteknisen opastuksen saaneet henkilöt, jotka tuntevat asiaankuuluvat
määräykset ja kykenevät tunnistamaan mahdolliset vaarat ja seuraukset, tai ne on suoritettava tällaisten henkilöiden valvonnassa.
Mikäli käyttäjällä ei ole tiedossaan henkilöitä, jotka ovat soveltuvia suorittamaan säännölliset toimintatarkastukset, Bock-huolto
tarjoutuu suorittamaan kyseiset toimintatarkastukset maksua
vastaan sekä huolehtimaan vaadittavien tarkastusmääräaikojen
noudattamisesta.
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> Bockin vinkki
Puhelinpalvelumme vastaa
ystävällisesti ja asiantuntevasti Bock-terveysvuoteisiin ja Bockin koulutuksiin
liittyviin kysymyksiin sekä
antaa käytännön neuvoja, mikäli sähkötoimisten
vuoteiden käytössä ilmenee ongelmia. Puhelinpalvelumme on käytettävissä
numerossa 01805262500
maanantaista torstaihin
klo 8.00 - 16.30 ja perjantaisin klo 8.00 - 13.00 välisenä aikana (14 snt/min lankaverkosta / korkeintaan
42 snt/min matkapuhelinverkosta).
On laitteen haltijan
vastuulla huolehtia siitä,
että lukituslaitteita, joiden
käyttö riippuu hoitoa tarvitsevan henkilön fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta, käytetään kulloisenkin tilanteen vaatimalla
tavalla.

> Bockin vinkki
Bockin koulutuksessa teknisiä työntekijöitäsi koulutetaan joko paikan päällä toimitiloissasi tai Bockin toimipaikassa Bock-terveysvuoteiden toimintatarkastuksiin
liittyvissä asioissa, niin että
he kykenevät itse suorittamaan toimintatarkastukset
asianmukaisesti.

* Bockin varoitus
Vuode on puhdistettava ja
desinfioitava aina ennen
uutta käyttöä. Sille on
samoin suoritettava silmämääräinen tarkastus mahdollisten mekaanisten vaurioiden varalta.

Hermann Bock GmbH:n määrittämät tarkastusvälit määräävät
suorittamaan toimintatarkastuksen vähintään kerran vuodessa
sekä jokaisen vuoteiden uudelleenkäyttöönoton yhteydessä.
Tarkastustöiden helpottamiseksi Hermann Bock GmbH on laatinut tarkistuslistan säännöllisiä toimintatarkastuksia varten. Tarkistuslista sisältyy asennus- ja käyttöohjeeseen. Kopioi tarkistuslista toimintotarkastuksesi pohjana käytettäväksi. Tarkistusluettelo toimii myös todistuksena tarkastustöiden suorittamisesta ja
sitä on säilytettävä huolellisesti.
Voit myös ladata säännöllisten toimintatarkastusten tarkistusluettelon Internetistä osoitteesta: www.bock.net.
Tämä hoitovuode on kehitetty, suunniteltu ja rakennettu sillä tavoin, että se voi kestää ja toimia luotettavasti pitkän aikaa. Hoitovuoteen odotettu käyttöikä asianmukaisesti käytettynä ja käsiteltynä on 2 - 10 vuotta. Käyttöikä riippuu käyttöolosuhteista ja käytön
tiheydestä. Kodin sisustuskäytössä sen odotettu käyttöikä on jopa
15 vuotta.
Huomio:
Jos tuotteeseen tehdään valtuuttamattomia muutoksia, sen takuu raukeaa kokonaisuudessaan.
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Valmistaja:

Tuotteen nimi/malli

Hermann Bock GmbH

Lääkinnällisiin tarkoituksiin käytettävä vuode, yleinen

Nickelstraße 12
33415 Verl
Luokitus:

Valittu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely:

Lääkinnälliset laitteet luokka I,

MDD-direktiivin liite VII

lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin
(MDD) liitteen IX sääntö 1 ja sääntö 12

Täten vakuutamme, että yllä mainitut tuotteet täyttävät Euroopan neuvoston lääkinnällisistä laitteista
antaman direktiivin 93/42/ETY vaatimukset. Kaikkia asiaankuuluvia dokumentteja säilytetään valmistajan
tiloissa.
									
Sovelletut standardit:

Harmonisoidut standardit, joiden yhdenmukaisuus on
todistettavissa:

DIN EN 60601-1:2007

Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet - osa 1:
Yleiset turvallisuusvaatimukset ja olennainen suorituskyky

DIN EN 60601-1-2:2007

Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet - osa 1-2:
Yleiset turvallisuusvaatimukset ja olennainen suorituskyky
- Täydentävä standardi: Sähkömagneettinen yhteensopivuus Vaatimukset ja testaus

DIN EN 60601-2-52:2010

Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet - osa 2-52:
Erityiset turvallisuusvaatimukset ja lääkinnällisten vuoteiden
olennainen suorituskyky

DIN EN ISO 14971:2013

Riskinarvioinnin soveltaminen lääkinnällisiin laitteisiin

Laadittu 26. helmikuuta 2014
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_____________________________			

________________________________

Klaus Bock						

Dr. Stefan Kettelhoit
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Säännöllinen toimintatarkastus

19. Sivulaidan korkeus patjan pinnasta väh. 22 cm?

asetusten MPBetreibV ja BGV A3 sekä standardin DIN EN 62353 mukaisesti
(sähköinen mittaus)
Tarkastettava tuote:
Mallinimi:

☐

Vuode

☐

Irtomakuualusta

Havaittujen vikojen kuvaus:

☐

20. Ovatko vuoteen varusteet ehjät ja tukevasti kiinni
(kohottautumisteline, kolmiokahva, vyöt, ohjausyksikkö)?

Ohjauslaite, pääkäyttölaite

Havaittujen vikojen kuvaus:

Toimipaikka:

22. Ovatko verkkojohto, liitäntäjohdot ja pistokkeet ehjiä, ei naarmuja, painaumia, taipumia,
hiertymiä tai paljaita johtimia?

Vastuuhenkilö:
Visuaalinen, mekaaninen ja sähköinen tarkastusvaihe
Onko vuode yleisesti hyvässä kunnossa?
Havaittujen vikojen kuvaus:
2.

Ovatko vuoteeseen kiinnitetyt tarrat/tyyppikilvet paikoillaan ja luettavassa kunnossa?
Havaittujen vikojen kuvaus:

3.

Käyttöohje/dokumentaatio olemassa ja hyvässä tallessa?
Havaittujen vikojen kuvaus:

4.

Mekaaninen rakenne moitteeton, ei murtuneita hitsaussaumoja?
Havaittujen vikojen kuvaus:

5.

Kaikki muovisuojukset sekä mekaaniset kiinnityselementit (ruuvit jne.) ovat tiukasti
paikoillaan ja eheät?
Havaittujen vikojen kuvaus:

6.

Ovatko ripolux/-plan-makuualustojen joustavat puumakuutasot, kannatinlevyt ja tulpat
kunnossa, ei murtumia tai repeämiä?
Havaittujen vikojen kuvaus:

7.

Ovatko joustavat makuutasot/kannatinlevyt tukevasti kiinnitetyt oikeaan asentoon?
Havaittujen vikojen kuvaus:

8.

Ovatko yksittäiset jousielementit tukevasti kiinnitetyt ja asiaankuuluvasti oikaistut?
Havaittujen vikojen kuvaus:

9.

Yksittäisten jousielementtien painekuormitus?
Havaittujen vikojen kuvaus:

10. Ovatko pää- ja jalkapuolen päätykappaleet tiukasti kiinnitetyt ja vaurioitumattomat?
Havaittujen vikojen kuvaus:
11. Makuutason säätö- ja nostoalue esteettömät asennuspaikassa?
Havaittujen vikojen kuvaus:
12. Säärituen lukitusmekanismi toimii turvallisesti joka asennossa, myös kuormituksen alaisena?
Havaittujen vikojen kuvaus:
13. Ovatko sivulaidat ehjät, ei halkeamia, murtumia tai muita?vaurioita?
Havaittujen vikojen kuvaus:
14. Onko sivulaidat / niiden osat kiinnitetty riittävästi ja ovatko ne tukevasti paikoillaan?
Havaittujen vikojen kuvaus:
15. Sivulaitojen kuormitustesti ilman muodonmuutosta?
Havaittujen vikojen kuvaus:
16. Sivulaidat liikkuvat kevyesti ohjaimissaan ja lukkiutuvat varmasti?
Havaittujen vikojen kuvaus:
17. Sivulaidat toimivat oikein?
Havaittujen vikojen kuvaus:
18. Sivulaitojen rimojen välinen etäisyys kork. 12 cm?
Havaittujen vikojen kuvaus:

Tarkastuksen tulos:

23. Onko vedonpoisto kiinnitetty tiukasti ja toimii moitteettomasti?

☐Kyllä ☐Ei

24. Sisäiset pistoliitokset asetettu täydellisesti paikoilleen ja yhdistetty vedonpoistoon?

☐Kyllä ☐Ei

25. Verkkojohto ja -pistoke vaurioitumattomat?

☐Kyllä ☐Ei

26. Oikea ja turvallinen johdotus ja johtojen asennus?

☐Kyllä ☐Ei

27. Moottorikoteloiden ja käsiohjaimen kuori tiivis ja vahingoittumaton?

☐Kyllä ☐Ei

Havaittujen vikojen kuvaus:
Havaittujen vikojen kuvaus:
Havaittujen vikojen kuvaus:
Havaittujen vikojen kuvaus:
Havaittujen vikojen kuvaus:
28. Onko moottoreiden vuodon ehkäisy kunnossa malleilla, jotka ovat vanhempia kuin 2011?
Havaittujen vikojen kuvaus:
29. Ovatko moottorin työntötangot moitteettomassa kunnossa ja vahingoittumattomat?

☐Kyllä ☐Ei
☐

☐

Ei

☐Kyllä ☐Ei
☐Kyllä ☐Ei
☐Kyllä ☐Ei
☐Kyllä ☐Ei

Havaittujen vikojen kuvaus:
30. Käsiohjaimen toiminnan tarkastus: toimivatko kaikki sen painikkeet moitteettomasti?
Havaittujen vikojen kuvaus:
31. Käsiohjaimen lukitustoiminnon toiminta: kaikki kunnossa?
Havaittujen vikojen kuvaus:
32. Akun/pariston toiminnan tarkastus: moitteeton toiminta?
Havaittujen vikojen kuvaus:
33. Suojajohtimen vastus: ei käytössä, koska suojajohdinta ei ole. (suojausluokka II)
Havaittujen vikojen kuvaus:
34. Eristysvastus (vanhat laitteet), altistetaan testausjännitteelle ja mitataan vastus.
Mittausarvon on oltava > 7 MΩ

☐Kyllä ☐Ei
☐Kyllä ☐Ei
☐Kyllä ☐Ei
☐Kyllä ☐Ei
☐Kyllä ☐Ei
☐Kyllä ☐Ei
☐Kyllä ☐Ei
☐Kyllä ☐Ei
☐Kyllä ☐Ei
☐Kyllä ☐Ei
☐Kyllä ☐Ei
☐Kyllä ☐Ei
☐Kyllä ☐Ei

Havaittujen vikojen kuvaus:

☐Kyllä ☐Ei

35. Vuotovirta, maksimiarvo (laite yli 200 V, suojausluokka II, tyyppi B, raja-arvo - 0,1 mA)

☐Kyllä ☐Ei

36. Ylittääkö potilaan, patjan ja varusteiden paino vaaditun turvallisen työkuormituksen
(katso tekniset tiedot)?

☐Kyllä ☐Ei

☐Kyllä ☐Ei

Havaittujen vikojen kuvaus:

☐Kyllä ☐Ei

Kyllä

☐Kyllä ☐Ei

Havaittujen vikojen kuvaus:
21. Toimiiko vuoteen pyörien lukitus, jarrutus ja pyörivätkö ne vapaasti?

Sarja-/kalustonumero:

1.

☐Kyllä ☐Ei

Havaittujen vikojen kuvaus:

☐Kyllä ☐Ei
☐Kyllä ☐Ei

Havaittujen vikojen kuvaus:

☐Kyllä ☐Ei

Vuoteen yleisarvio: Vuode kunnossa?

☐Kyllä ☐Ei

Huomautuksia:

☐Kyllä ☐Ei
Paikkakunta ja päiväys:
Tarkastajan allekirjoitus:
Seuraava tarkastus:

☐Kyllä ☐Ei

Hermann Bock GmbH
Nickelstr. 12
D-33415 Verl
Puhelin: +49 (0) 52 46 92 05 - 0
Telefaksi: +49 (0) 52 46 92 05 - 25
Internet: www.bock.net
Sähköposti: info@bock.net

MYYNTIKUMPPANIMME
Myyntikumppanimme arvostavat, aivan kuten mekin, laatua, innovaatioita ja keskitasoa korkeampia, kansainvälisesti tunnustettuja standardeja. Voimme luottaa kumppaneihimme, aivan kuten hekin voivat luottaa
meihin.
Huomaa, että ainoastaan valtuutettu henkilöstömme ja myyntikumppanimme voivat tarjota laadukkaita koulutuksia, varaosahuoltoa, korjauspalveluita, turvateknisiä tarkastuksia ja muita vastaavia palveluita. Muussa
tapauksessa takuu raukeaa.
Tässä muutamia kumppaneitamme:
Australien			
alphacare | www.alphacare.com.au
Belgien				
AXAMED nv-sa | www.axamed.be
Dänemark			
Medema Danmark AS | www.medema.dk
Dubai				
Bridgeway Medical S. | www.bridgewayhealthcare.com
England				
Carebase | www.carebase.net
Estland				
ITAK Ltd. | www.itak.ee
Finnland			
RESPECTA OY | www.respecta.fi
Frankreich
		
DLM | www.dlmcreations.net
Griechenland			
Wheel Rehabilitation Products | www.wheel.gr
Israel				
Israel Quality of Life Center | www.iqlc.com
Italien				
Enrico Spadoni | www.bock.net
Kroatien			
BEZ LIMITA d.o.o. | www.bezlimita.hr
Libanon				
ALBERT MASSAAD s.a.r.l. | www.albertmassaad.com
Luxemburg			
Stoll | www.matelas.lu
Neuseeland			
Cubro Rehab Ltd. | www.cubrorehab.co.nz
Niederlande			
Eureva B.V. | www.eureva.nl
Norwegen			
Medema Norge AS | www.medema.no
Oberösterreich			
Reha Service GesmbH | www.rehaservice.at
Sonstige Ö-Bundesländer
Maierhofer GmbH & CoKG | www.maierhofer.co.at
Polen				
Timago International Group Sp. z o.o. | www.timago.pl
Portugal			
MACHADOS | www.machadosmadeira.com
Rumänien			
Donis srl | www.donis.ro
Russland			
Lazerlink
Schweiz			
Sodimed | www.sodimed.ch
Serbien				
Proxi-Med d.o.o | www.proxi-med.co.rs
Slowenien			
Medimaj d.o.o. | www.medimaj.com
Slowakei			
Servis Invo | www.servisinvo.sk
® rekisteröity tavaramerkki
Bock Spanien			
Ferran Asensio Jou | www.bock.net/es/
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Tschechien			
Ortoservis | www.ortoservis.cz
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Ukraine			ADS Ukraine

