Kokoamis- ja käyttöohje

eloflex

Hyvä asiakkaamme,
Ostaessanne Bock hoitosängyn, olette hankkineet erittäin turvallisen ja toiminnoiltaan monipuolisen tuotteen, jonka käyttöikä on pitkä. Sähkösäätöiset sänkymme takaavat optimaalisen
mukavuuden lepoasennossa ja helpottavat samalla hoitotyötä.
Hoitosänkyjemme suunnittelun päämääränä on hoitoa, kannustusta ja turvaa tarvitsevien ihmisten hyvinvointi. Edellä mainitut
vaatimukset otetaan huomioon hoitokalusteissamme ja pyrimme
ennaltaehkäisemään toimintahäiriöitä ja onnettomuuksia myös
ohjeistamalla käyttäjät riittävällä turvallisuus- ja käyttöohjeistuksella tämän käyttöohjeen muodossa. Opastamme ohjeessa
myös hoitosängyn tarvitsemat huoltotoimenpiteet. Tutustu huolella ohjeen sisältöön.

Kunnioittavasti

Klaus Bock
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> Bock vinkki
Tutustu kyseessä olevan
sänkymallin kokoamisohjeeseen (kappale 7) ja tarkista
silmämääräisesti, mitkä osat
ja kuinka monta kappaletta toimituksen pitää sisältää.

* Bock varoitus
Käyttäjän tulee tutustua
huolellisesti tämän ohjeen
sisältöön ennen tuotteen
kokoamista ja käyttöönottoa
vahinkojen ja toimintahäiriöiden välttämiseksi.

1. Yleistä
Hermann Bock GmbH kotihoitosänkyjen valikoima täyttää kuntoutuksen, laitoshoidon sekä kotihoidon erikoisvaatimukset.
Bockin korkealaatuiset sängyt ovat varmatoimisia ja pitkäikäisiä.
Oikein käytettynä ja tarkastettuina niiden huoltotarve on vähäinen. Kaikki sängyt tarkastetaan ja testataan korkean laadun ja
käyttöturvallisuuden varmistamiseksi, eikä yksikään sänky lähde tehtaalta ennen kuin se on läpäissyt saksalaisen TÜV-tarkastuksen.
Jokainen kotihoitosänky on siis yhteneväinen lääkinnällisiä laitteita koskevan EU direktiivin 93/42/EEC kanssa. Sängyt testataan
sekä uuden standardin EN1970 mukaan että perustuen standardiin EN 60601-2-38, joka sisältää sähkötoimisten lääkinnällisten
laitteiden erityiset turvamääräykset sähkötoimisille sairaalasängyille.
Sähkötoimiset osat täyttävät standardin EN 60601-1 vaatimukset
lääkinnällisille laitteille.
Kaikkien hoitosänkyjen toiminnot tarkastetaan huolellisesti
ennen lähetystä. Jälleenmyynti tapahtuu valtuutettujen ja asiantuntevien jälleenmyyjien kautta. Turvallisuuteen liittyvistä asioista saa lisätietoa Bockin Turvaohjeet – kirjasesta, tästä kokoamisja käyttöohjeesta sekä tarvikeluettelosta.

Huomaa: Sänkyjen testaaminen EN 60601-1 standardin mukaan
on mahdollista vain osin, koska sänkyjä varten on tuotekohtainen EN 60601-2-38+A1 standardi. Jos käytettävissä on tuotekohtainen standardi, tulee testaus aina suorittaa ensisijaisesti
niitä noudattaen. EN 60601-1 standardia käytetään lisäksi elektroniikan testauksessa.
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 .1 Kätevä kuljettaa – ei pakkausmateriaalia
1
Bock on kehittänyt erityisen järjestelmän, joka mahdollistaa hoitosänkyjen kuljetuksen turvallisesti ja tilaa säästävässä kokoonpanossa. Nerokas kuljetusjärjestelmä on erittäin ympäristöystävällinen, koska käytetyn pakkausmateriaalin määrä on minimoitu. Lisäksi sängyn kokoaminen on helppoa ja mahdollista tehdä
yksin. Ne sänkymallit, jotka vaativat enemmän kokoamistyötä,
toimitetaan valmiiksi koottuina, ilman pakkausmateriaalia.
1.2 Alkutarkastus
Ennen sängyn kokoamista ja käyttöönottoa, tarkista sänky huolellisesti ja varmista, ettei se ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Vasta kun olet todennut sängyn olevan kunnossa, voit aloittaa sängyn toimintoihin tutustumisen tämän ohjeen mukaisesti.

Esimerkki siitä, kuinka
eloflex-sänky toimitetaan
pakattuna kuljetus- ja
säilytystelineeseen.

Sängyn tunnistekilvessä käytettyjen merkkien selitys:
varmistaa, että tuote noudattaa lääkinnällisille laitteille
asetettuja vaatimuksia
elektronisten komponenttien roiskevesisuojaus
lääkinnällinen laite, tyyppi B
käyttö ainoastaan kuivissa tiloissa
suojausluokka II (kaksoismaadoitus, suojaeristys)
tämä tuote tulee hävittää eri materiaalit eriteltynä ja
kierrätettynä paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
Tuotetta ei saa hävittää lajittelemattoman talousjätteen
mukana.
Huomioi mukana seuraavat ohjeet
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> Bock vinkki
Pinnoitteen läpi menevät
naarmut tulee korjata sopivalla korjausaineella, jotta
kosteus ei pääse tunkeutumaan materiaaliin.

2. Hoito, puhdistus ja desinfektio
Sängyn osat on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista,
pääasiassa teräksestä, joka on päällystetty kestävällä polyesteripinnoitteella. Kaikki puuosat on päällystetty vaarattomilla materiaaleilla. Patentoitu Ripolux pohjarakenne on valmistettu korkealuokkaisesta muovista.
Kaikki sängynosat on helppo pitää puhtaina sekä desinfektoida sumutettavilla ja pyyhittävillä desinfektioaineilla, jotka sopivat kulloiseenkin käyttötarkoitukseen. Sängyn ulkonäkö ja käyttökunto pysyvät pitkään hyvinä, kun noudatat tässä ohjeessa
annettuja hoito-ohjeita.
2.1 Puhdistus ja hoito
Teräsrunko ja pinnoitetut metalliosat:
Käytä pintojen puhdistukseen mietoon pesunesteeseen kostutettua kangasliinaa.
Puu- ja koristeosat sekä muoviosat:
Pintojen puhdistamiseen ja hoitoon sopivat kaikki tavanomaiset
huonekalujen hoitoaineet. Muoviosat voidaan puhdistaa erityisillä muoviosien puhdistusaineilla tai pyyhkimällä ne mietoon pesunesteeseen kostutetulla liinalla.
Moottorit:
Moottorien kuoret tulee puhdistaa ainoastaan kevyesti mietoon
pesunesteeseen kostutetulla liinalla pyyhkien, jotta kosteutta ei
pääse moottorin sisään.
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Ripolux ja ripoplan sängynpohja:
Sängyn muovinen tuki- ja jousitusjärjestelmä voidaan puhdistaa
erityisillä muoviosien puhdistusaineilla tai pyyhkimällä ne mietoon pesunesteeseen kostutetulla liinalla. Mikäli sängynpohja on
erityisen likainen, irrota jousiosat tukipohjasta kiertämällä niitä
90 astetta vastapäivään ja vetämällä irti. Irrotetut jousiosat voidaan pestä suihkuttamalla kuumalla vedellä. Ne voidaan sumuttaa samalla sopivalla muovinhoitoaineella tai desinfektioaineella.
Anna jousiosien kuivua ja asenna ne takaisin paikoilleen tukipohjaan. Vaihtoehtoisesti koko tukipohja voidaan irrottaa sänkyrungosta ja puhdistaa erillisesti (katso kappale 3.1 ja 3.2).
Hygienia sertifikaatti:
Ripolux täyttää kaikki ne vaatimukset, jotka on asetettu tuotteelle perusteellisen puhdistuksen jälkeen. Käytetyt puhdistusaineet
ovat listanneet DGHM (German society for Hygiene and Microbiology) ja RKI (Robert-Koch-instituutti), ja niitä suositellaan käytettäväksi infektioilta suojelemiseksi.
2.2 Desinfektio
Kaikki standardissa EN12720 mainitut desinfektioaineet soveltuvat sänkyjen pintapuhdistukseen. Käytä muoviosien, kuten
moottorin kuorien sekä Ripolux- ja Ripoplan-pohjarakenteiden
puhdistukseen ainoastaan mietoja desinfektioaineita. Hapot,
aromaattiset ja klooratut hiilivedyt, alkoholi, esterit sekä ketonit
saattavat syövyttää pintoja ja siksi niitä ei tulisi käyttää.
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* Bock varoitus
Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita, karkeita puhdistustyynyjä tai
teräsvillaa sänkyjen puhdistukseen. Älä käytä orgaanisia liuottimia, kuten aromaattisia hiilivetyjä, ketoneja, äläkä voimakkaita happoja tai emäksisiä puhdistusaineita.
Sänkyä ei koskaan saa pestä vesisuihkulla tai painepesurilla, koska kosteus saattaa tunkeutua sähkölaitteen
osiin ja aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vaaratilanteita.

 .3 Vaaratilanteiden välttämiseksi
2
Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen sähkötoimisten osien
puhdistusta, jotta välttyisit vaaratilanteista niitä puhdistaessasi. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa hengenvaaraan ja
aiheuttaa vakavia vaurioita sähköjohdoissa ja ohjausyksikössä.
1. Irrota sähköjohdon pistoke seinärasiasta ja aseta se
paikkaan, jossa se ei joudu tekemisiin runsaan veden tai
puhdistusaineen kanssa.
2. Tarkista että sängyn kaikkien johtojen liittimet ovat tiiviisti paikoillaan.
3. Tarkista ettei sähköjohdoissa ja –osissa ole vaurioita. Jos
jokin osa on vaurioitunut, älä ryhdy puhdistamaan sitä,
vaan korjauta se ensitilassa valtuutetun huoltohenkilön
toimesta.
4. Varmista ennen uudelleen käyttöönottoa, ettei sähköjohdon pistokkeessa ole kosteutta ja kuivaa se tarvittaessa.
5. Jos epäilet, että johonkin sähkölaitteeseen on päässyt
kosteutta, irrota sähköjohdon pistoke seinärasiasta välittömästi. Poista sänky käytöstä ja tilaa sille asianmukainen huolto.
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selkäosa

kiinteä keskiosa

jalkaosan reisituki

jalkaosan säärituki

3. Toiminnan yleiskuvaus
3.1 Rakenne ja toiminta
Makuualusta
Kaikki Bock sängyt voidaan varustaa vakiosälepohjan lisäksi kahdella vaihtoehtoisella makuualustatyypillä:
Patentoitu ripolux hoitosängyn antidecubitus tukipohja
Ripolux joustotukipohja sopii kaikkiin Bock makuualustoihin.
Ripoluxin runkona on pyöreäputkinen teräksinen makuualustan
kehikko, joka on neljään osaan jaettu. Säätyvä selkäosa, kiinteä
istuinosa, säätyvä jalkaosa, jossa erilliset reisi- ja säärituki. Ripolux joustopohja koostuu neljästä muovisesta aluslevystä, joihin
kiinnittyy yhteensä 51 spiroplex jousielementtiä. Sähkötoimiset
säädöt toimivat ripolux tukipohjan kanssa normaalisti eri Bock
hoitosänkyjen varustelun mukaisesti.
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Ripolux tukipohjajärjestelmä sisältää seuraavat osat:
4 kpl

muovista pohjan tukielementtiä

51 kpl

muovista joustoelementtiä

51 kpl

kumista kiinnityskaulusta

3.2 Kokoaminen
1. Aseta pohjan 4 tukielementit yhdessä Spiroplex joustoelementtien kanssa makuualustan kehikkoon siten, että
elementtien tarrat asettuvat kohdakkain ja elementit kiinnittyvät tiukasti toisiinsa.
2. Mikäli tarpeen, paina joustoelementtejä tiukasti kumista
kiinnityskaulusta vasten.
Toimi seuraavasti, mikäli joudut irrottamaan yhden tai useamman
joustoelementin esimerkiksi puhdistuksen ajaksi:

10

Kiinnitä kukin Spiroplex joustoelementti yksitellen tukipohjaan.
Aseta joustoelementti (A) kumikaulukseen (B) ja paina paikalleen. Tarkista lopuksi että kaikki joustoelementit ovat samassa
linjassa ja korkeudessa. Joustoelementti irtoaa kumikauluksesta
kiertämällä sitä vastapäivään samalla nostaen.

Ripoplan muovinen makuualusta:
Neljä muovista erillistä makuualustan osaa on helppo asentaa
paikalleen samaan makuualustan tukikehikkoon kuin Ripolux.
Ripoplan makuualusta on toiminnallisesti samankaltainen kuin
vakiosälepohja, mutta tarjoaa lisähelppoutta puhdistettaessa.

Ripoplan makuualusta
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Makuualustan toiminnot
Sängyn kaikkien eri tukipohjatyyppien toiminnot ovat identtiset,
makuualusta jakautuu neljään eri toiminnalliseen osaan:
Selkäosa, kiinteä istuinosa, jalkaosan reisituki ja jalkaosan säärituki. Makuualustan kehikko on tehty hitsaamalla teräsputkesta,
jonka pinta on PE pulverimaalattu.
Makuualustan korkeus on säädettävissä helppokäyttöisellä käsiohjaimella ja 24V tasavirtamoottoreilla. Selkäosa on sähköisesti
säädettävissä 0 - 70° kulmaan. Makuualustan muut sähkötoimiset säädöt tapahtuvat samoin riippumatta siitä onko sänky varustettu vakiosäle-, Ripolux- tai Ripoplan makuualustalla.
Jalkaosa
Jalkaosa on kaksiosainen, joista kumpaakin voidaan säätää erikseen käsiohjaimen painikkeella. Elektronista käsiohjainta voidaan
käyttää myös automaattisena kolmitoimi-ohjaimena nostamaan
jalkojen asento suoraksi tai taivuttamaan ne kulmaan sydämen
ja polvien välillä. Jalkaosa voidaan Hätä-laskea 9 voltin pariston
avulla myös sähkökatkon aikana.
Runko
Nostorunko koostuu sängyn päädyistä, joiden väliin makuualusta
on kiinnitetty. Päädyt nousevat teleskooppimaisesti molempiin
päihin asennetun moottorin avulla. Rakenne on hitsattua teräsputkea, jonka pinta on PE pulverimaalattu.
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Sivulaidat
Jokaisessa sängyssä on kummallakin puolella kaksiosainen turvalliselle korkeudelle lukittuva puinen sivulaita. Laita on kevyesti
ja äänettömästi säädettävä. Laitoja voidaan helposti joko laskea
tai nostaa teräshahlossa vapauttamalla ne ergonomisesti muotoilulla painikkeella. Liikkuvat osat on varustettu vaimentimin,
joten laitojen nosto ja lasku ovat äänettömiä. Puisten laitojen
päissä on pyöreämuotoinen muovitulppa.
Sivulaitojen käyttö
Laidat lasketaan alas pitämällä kiinni sen päädyssä olevasta urasta (kuva 1), samalla nostaen laitaa ja painamalla vapautuspainikkeesta (kuva 2) joko sängyn pää- tai jalkapäässä. Näin laidan
pääty vapautuu ja se voidaan laskea alas pysäyttimeen saakka
(kuva 3). Sivulaidan toinen pää voidaan laskea samalla tavalla.

Vasen: kuva 1, keskimmäinen: kuva 2, oikea: kuva 3
Laita nostetaan ylös tarttumalla sen keskiosaan ja vetämällä sitä
ylöspäin, kunnes kummatkin päädyt lukittuvat ja lukitusmekanismin ääni on kuultavissa.
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Laidat on suunniteltu estämään käyttäjää putoamasta sängystä.
Tämä ei mahdollisesti riitä suojaamaan potilaita kolhuilta, jolloin
tarvittaessa on syytä käyttää lisävarusteina saatavia laidan pehmusteita.
Sivulaitojen välinen rako saa olla korkeintaan 12 cm. Käytössä laidat eivät saa jäädä viistoon asentoon.

> Bock vinkki
Laidan korkeuden tulee olla
aina vähintään 22cm eripaksuisia patjojakin käytettäessä, mitattuna laidan yläreunasta patjan pintaan. Kun
käytetään paksumpia patjoja, on tarvittaessa käytettävä laidan korotuskappaletta,
joka on saatavana lisävarusteena.

Yhtenäisten sivulaitojen mittavaatimukset

Bockin sänkyjen valikoiman
eri mallien ominaisuudet on
kuvattu kappaleessa 7.
HUOM:
Jos sivulaidan kiinnikkeet
ovat sängyn ulkopuolella
(kuvassa vaalean sinisenä),
sivulaidan etäisyys A makuualustasta mitataan sivulaidan
alapinnasta.

Ositettujen sivulaitojen mittavaatimukset
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Kirjain

Mitta

Vaatimus
(mm)

A

Laitaelementtien pienin
etäisyys toisistaan kun ne on
lukittu yläasentoon tai laidan
etäisyys sängyn kiinteästä
rungosta

A ≤ 120

B

Katso
Patjan paksuus, joka
varmistaa sängyn kunnollisen valmistajan
ohjeet
toiminnan

C

Laidan yläreunan korkeus
patjasta (katso kohta B)

C ≥ 220

D

Päädyn etäisyys laidasta

D ≤ 60 tai D
≥ 235

E

Ositettujen laitojen etäisyys
makuualustasta pohjan
ollessa vaakatasossa

E ≤ 60 tai E
≥ 235

F

Pienin rako sivulaitojen ja
makuualustan välissä

G

H

* Bock varoitus

Jos D ≥ 235
silloin F ≤
60, Jos D ≤
60 silloin F
≤ 120
G≥
Sivulaitojen kokonaispituus
tai ositettujen laitojen yhteis- ½ makuualpituus sängyn yhdellä laidalla ustasta
Päätyjen etäisyys toisistaan
ilman jatkokappaleita

Ei vaatimuksia

Ote TÜV PS 51036 testiohjelmasta: sivulaitojen mitat
EN 60601-2-38 standardin mukaan.
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– Käytä ainoastaan alkuperäisiä Bock sivulaitoja,
joita on saatavana lisävarusteina kaikkiin sänkyihin.
– Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomasti
toimivia sivulaitoja, jotka
toimivat hyväksytyissä
rajoissa.
– Varmista että sivulaita
asettuu paikoilleen turvallisesti.
– Varmista ennen sivulaitojen asennusta ja jokaista siirtoa, että kaikki
kiinnitysmekanismit ovat
vahingoittumattomia.
– Varo sivulaitoja säätäessäsi, etteivät sormet
jää puristuksiin laitojen
väliin.

> Bock vinkki
Kun ilmenee toimintahäiriö
tai sähköosan vaurio, irrota ensimmäisenä sähköjohdon pistoke seinärasiasta ja
laske makuualusta Hätälaskutoiminnolla alas. Tarkistuta ja huollata sänky valtuutetun huoltohenkilön toimesta.

* Bock varoitus

 .3 Varoitus: loukkaantumisvaara
3
Kaikkien liikkuvien osien käytössä tulee olla huolellinen, jotta
potilaan, hoitajan ja avustajan turvallisuus on varmistettu. Sängyn tulee olla oikein koottu ja sitä tulee käyttää ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tila, vamman laatu ja sen rajoittavuus tulee huomioida sänkyä käytettäessä.
Kun hoitaja tai avustaja lähtee huoneesta, tulee makuutaso laskea alimpaan asentoonsa ja tämän jälkeen lukita käsiohjaimen
toiminnot tahattoman säätämisen aiheuttamilta vaaratilanteilta.
Se tehdään kääntämällä ohjausyksikössä olevaa avainta ja poistamalla se. Tarkista vielä, etteivät käsiohjaimen säädöt toimi.
Nämä suositukset ovat erityisen tärkeitä,
> kun potilas ei vammansa vuoksi pysty käyttämään käsiohjainta kunnolla,

Käyttäjän/avustajan tulee
kiinnittää erityistä huomiota
rauhattomien potilaiden turvallisuuteen, jotta raajojen
vahingoittumiselta ja potilaan putoamiselta sängystä vältytään. Bock tarjoaa
ohjeita ja ratkaisuja myös
näihin erikoistarpeisiin.

> jos potilas saattaisi joutua vaaratilanteeseen hallitsemattomien säätöjen vuoksi,
> kun laidat ovat yläasennossa ja on vaara, että niiden
väliin takertuu esim potilaan raaja, sängyn säätäminen
tällöin saattaa vahingoittaa häntä,
> kun huoneessa on lapsia, joita ei valvota.
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Ripusta käsiohjain sänkypäädyssä olevaan koukkuun, kun se ei
ole käytössä. Varmista ettei se pääse putoamaan.
Sänkyä saa käyttää ainoastaan henkilö, joka on saanut käyttökoulutuksen tai koulutuksen saaneen henkilön valvonnassa.
Ennen sängyn asennon säätöä tulee varmistua, ettei mikään
raaja ole sivulaidan välissä säädettävässä kohdassa. Kun
sivulaitoja säädetään, on tärkeää että potilas on oikeassa
asennossa sängyssä.
Varmista myös ettei esimerkiksi lapsi ole yläasennossa olevan
sängyn alla. Sellaisessa tilanteessa on erittäin suuri loukkaantumisvaara olemassa.
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Moottorin kotelo
> Bock vinkki
Sänky on normaalitilassa
eristetty päävirrasta, joten
ei synny lainkaan sähkömagneettista säteilyä. Sähkö kytkeytyy järjestelmään
vain kun jotain säätöjä suoritetaan.

4. Sähkötoimiset osat
4.1 Ohjausyksikkö
Ohjausyksikkö koostuu moottorikotelosta, jossa on kaksi moottoria, jotka käyttävät erikseen selkä- ja jalkaosia. Moottorikotelossa oleva muuntaja ja tasasuuntaaja muuntaa 230V, 50-60 Hz,
150W tehoisen vaihtovirran matalajännitteiseksi 24V tasavirraksi. Moottorit ja käsiohjain toimivat tällä vaarattomalla matalajännitteellä.
Kaikki johdot on kaksoiseristetty ja sähköpistokkeessa on
EN 60601-1 mukainen yleissulake. Käsiohjain on lisäksi maadoitettu. Sänkyjen hätälasku tapahtuu 9V paristolla. Jännitteentasaaja varmistaa tasaisen 24V. Turvaominaisuudet ovat II-luokan
mukaiset ja IPX4 tasoinen kosteussuojaus EN 60529 mukainen.

9V paristo Hätälaskua varten.
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Mikäli 2 minuutin yhtäjaksoinen käyttöaika ylitetään esimerkiksi jatkuvalla säädöllä tai moottori kuumenee, lämpösulake laukeaa ja katkaisee virran automaattisesti. Virta kytkeytyy automaattisesti takaisin noin 1 tunnin jäähdytysajan jälkeen. Koska
toiminto ei ylitä 9 kHz taajuutta ja on pääasiassa lyhytkestoista,
sovelletaan tässä standardin EN 550014-1 mukaisesti standardia
EN 60601-1-2 36.201.1.4.
 .2 Keskusyksikkö kaikille toiminnoille
4
Kuusipainikkeiseen käsiohjaimeen on integroitu ohjausyksikön
lukitusjärjestelmä, jonka avulla se voidaan lukita avaimella kokonaan pois käytöstä. Käsiohjaimen lukitus korvaa aikaisemmin
käytetyn keskusyksikön lukitsemisen kaikkien sängyn sähkötoimintojen kytkemiseksi pois päältä.

Keskusyksikkö
4.3 Keskusyksikkö yksittäisille toiminnoille
Potilashoidon säädösten tai sairaalastandardin EN 60601-2-38
mukaisesti myös yksittäinen toiminto pitää pystyä kytkemään
pois päältä, sen vuoksi sängyn selkäosan ja jalkaosan säärituen
ala-asennot voidaan erikseen kytkeä pois päältä (Trendelenburg
asento).
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* Bock varoitus
Moottorin yhtäjaksoinen käyttöaika ei saa ylittää 2 minuuttia. Ylikuormitussuojan lauettua on
moottorin saatava olla
käyttämättä vähintään 18
minuuttia.

* Bock varoitus
Kaikki Bock hoitosängyt
on valmistettu noudattaen erittäin tiukkoja turvallisuusstandardeja. Siitä
huolimatta sähkötoimisten
sänkyjen käyttöön liittyy
aina riskejä, jotka voidaan
välttää ainoastaan noudattamalla tarkoin valmistajan antamia ohjeita ja
käyttämällä sänkyä ohjeen
mukaisesti.

> Bock vinkki
Katkaisijan asentoja I ja II
käytetään muiden toimintojen testaamisessa vuositarkastuksen yhteydessä.

4.4 Korkeuden säätö
Sängyn makuutason korkeudensäätö tapahtuu joko yhdellä tai
kahdella matalajännitteisellä tasavirtamoottorilla, niiden toimintaalue on säädetty rajakytkimellä. Säätömoottorit on kytketty keskusyksikköön kierrejohdolla.
 .5 Lukittava käsiohjain turvakytkimellä
4
Sängyn perustoimintoja voidaan ohjata ergonomisesti muotoillun käsiohjaimen selkeiden ja suurikokoisten painikkeiden avulla. Painikkeet on merkitty niiden toimintaa kuvaavalla symbolilla.
Moottori käy sen aikaa, kun painiketta pidetään alas painettuna.
Kierrejohto parantaa käsiohjaimen käyttömukavuutta.
Takana olevaa ripustuspidikettä voidaan kääntää kumpaankin
suuntaan 90°. Pidikkeen avulla käsiohjain kiinnittyy sängyn laitaan tukevasti.
Puhdistuksen aikana käsiohjainta voidaan joko kääntää tai se voidaan irrottaa ja asettaa syrjään sopivaan kohtaan sänkyyn.
Käsiohjaimen takapuolella on kytkin, johon asetettavalla avaimella voidaan käsiohjaimen käyttö estää. Kaikki sähkötoiminnot kytketään pois päältä kääntämällä avainta ja valitsemalla symbolin
osoittama lukittu kohta.

Bock käsiohjaimen toiminnot
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Painonappi
Painonappi
Painonappi
Painonappi
Painonappi
Painonappi

1
2
3
4
5
6

Selkäosan nosto
Selkäosan lasku
Jalkaosan säärituen nosto
Jalkaosan säärituen lasku
Makuutason nosto
Makuutason lasku

Käytön eston avain

Avaimen asento 1
Avaimen asento 2

Käsiohjaimen toiminnot päällä
Käsiohjain lukittu, toiminnot pois päältä

Avaimen asennot 3 ja 4 ovat käyttöturvallisuuden tarkastusta
varten. Lisätietoja niistä löytää kohdasta turvallisuusnäkökohtia.
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* Bock varoitus
Muiden sähkölaitteiden
samanaikainen käyttö sängyn välittömässä läheisyydessä sen ollessa säätötilassa, saatta johtaa sähkömagneettisen kentän muodostumiseen laitteiden välillä.
Tämä voi ilmetä esimerkiksi
radiosta kuuluvina häiriöääninä.
Jos häiriöitä ilmenee, siirrä toinen laite kauemmaksi sängystä, ota virta siihen
toisesta pistorasiasta, tai
kytke se pois päältä väliaikaisesti sängyn säädön
ajaksi.
Jos sänkyä kuitenkin joudutaan käyttämään samanaikaisesti muiden sähkötoimisten tai lääkinnällisten
laitteiden kanssa, sen toiminnot on kytkettävä pois
päältä käsiohjaimen lukituskytkimellä muiden laitteiden
käytön ajaksi.

 .6 Varoitus: Sähkötoiminen ohjausyksikkö
4
Hermann Bock luokittelee valmistamansa sähkötoimisesti säädettävät sängyt terveydenhoitosängyiksi, koska niiden toiminnot
lievittävät kipuja ja edistävät käyttäjän fyysistä sekä psyykkistä
toipumista. Lääkinnällisten laitteiden käytössä tulee huomioida
erityisesti turvallisuusmääräykset asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä, päivittäiset sähkölaitteiden tarkistukset sekä huolellinen hoito ja puhdistus.
Sähköjohtojen suojaamiseksi päivittäisessä käytössä tulee ne
sijoittaa siten, etteivät ne pääse vahingoittumaan. Sähköjohdot
eivät saa joutua puristuksiin tai kosketuksiin terävien kulmien
kanssa.
Ohjeet sähköjohtojen oikeasta sijoittelusta löytyvät tämän käyttöohjeen kappaleesta 7.7.
Sähköiskujen ja loukkaantumisten välttämiseksi tulee korkeajännitteiset sähköiskut välttää ennaltaehkäisevästi. Vaaratilanne voi
syntyä kun sängyn päävirtajohto vaurioituu, huomiotta jääneiden
kontaktihäiriöiden muodossa, tai silloin kun moottorin kuoren
sisään on päässyt kosteutta esimerkiksi väärin suoritetun puhdistuksen vuoksi.
Edellämainitut vauriot saattavat johtaa virhetoimintoihin ja hallitsemattomiin säätöihin, jotka lisäävät käyttäjien ja hoitohenkilöstön loukkaantumisriskiä.
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5. Moottorit

* Bock varoitus

Hermann Bock varustaa kaikki hoitosängyt ILCON moottoreilla.
Ilcon on säätömoottoreiden johtava valmistaja, jolla on tarvittava asiantuntemus ja osaaminen. Yhteistyön ja kumppanuuden
tuloksena on erinomainen lääkinnällisten laitteiden valmistuksen
laatutaso.
5.1 IlcoFlexx 581 moottori
Kaksitoiminen IlcoFlexx 581 on tarkoitettu makuualustan portaattomaan säätämiseen ja vaakatasossa toimiva IlcoDrive EZ säätää erillisenä yksikkönä makuutason korkeutta. Moottori koostuu
neljästä komponentista.
–

Moottorikotelo

–

Moottori

–

Vaihteisto

–

Kiinnityspultti ja –mutterit
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Moottorikoteloa ei saa
avata! Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö voi
suorittaa huolto- ja korjaustöitä sekä tarvittaessa
vaihtaa elektroniikan osia.
Huolto- ja korjausohjeet
on esitetty erillisessä huoltokäsikirjassa, joka luovutetaan vain valtuutetulle
huoltohenkilöstölle.

> Bock vinkki
9V pariston toiminta
ohjausyksikössä tulisi testata kerran vuodessa, ja korvattava se uudella, jos se on
tyhjentynyt. Lisäksi on hyvä
suorittaa silmämääräinen
tarkastus säännöllisesti.

IlcoFlexx 581 ja IlcoDrive EZ säätömoottoreiden rakenne takaa
niiden pitkäaikaisen ja varman toiminnan. Niiden kaksiosainen
rakenne on suunniteltu vaimentamaan iskuja. Moottorikuoren
patentoitu rakenne varmistaa niiden sisällä olevien komponenttien liikkumattomuuden. Rakenteessa ei ole käytetty muihin tarkoituksiin valmistettuja valmiskomponentteja.
IlcoFlexx 581 moottorikotelot ovat rakenteensa ansiosta erittäin
helposti asennettavia paikalleen tai irrotettavissa ja niissä on
vankan kuoren alla riittävä tila paristolle sekä elektroniikalle.
IlcoFlexx moottoria voidaan käyttää kaikkien ILCON ohjaimien lisämoottorina. IlcoFlexx moottorin sulake on maadoitettu ja siinä
on hätälaskutoiminto. ILCON moottorin melutaso voi käytössä
ylittää 65 dB (A).
 .2 Päävirtajohdon eristys
5
ILCON moottorin päävirtajohdon pistokkeessa on integroitu
kaksoiseristys, mikä lisää laitteen käyttöturvallisuutta. Eristyksen suojaus estää sähkömagneettisen kentän muodostumisen
sängyn ympärille. Suojaus toimii automaattisesti ilman erillistä
muuntajaa tai lisälaitetta. Kun moottori on kytketty irti päävirrasta, sähköä ei kulu ja vasta kytkentä-ääni ilmaisee toiminnan
jatkuvan.

9V paristo hätälaskua varten
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ILCON kaksoiseristys kytkeytyy päälle käsiohjaimen jotakin nappia painamalla. Kytkentä-ääni ilmaisee toiminnon käynnistyvän.
Kun käsiohjaimen nappia ei enää paineta, kytkeytyy virta pois
päältä. 9 V paristo toimii hätälaskun aikana ja antaa lähdevirtaa
kaksoiseristyksen ylläpidolle. Jos paristo on tyhjentynyt, riittää
kun painaa pistokkeen vihreän napin alas käsin ja kaksoissuojaus
on päällä. Mikäli sänkyä ei käytetä pidemmän ajanjakson aikana,
9V pariston liitin kannattaa irrottaa, ettei se tyhjene.

Kaksoissuojaus suljettuna ja avattuna
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* Bock varoitus
Käytä turvallisuuden varmistamiseksi ainoastaan
Bockin valmistamia alkuperäisiä ja kyseiseen sänkymalliin tarkoitettuja lisävarusteita. Tarkempi kuvaus
lisävarusteista on erillisessä
esitteessä. Hermann Bock
GmbH ei vastaa onnettomuuksista, vaurioista tai
muista riskeistä, jotka aiheutuvat muiden lisävarusteiden käytöstä.

6. Lisävarusteet
Hermann Bock GmbH valmistaa käytännöllisiä lisävarusteita, joiden avulla hoitosängyt voidaan mukauttaa käyttäjän erityistarpeita vastaaviksi. Lisävarusteet kiinnitetään kätevästi ja turvallisesti sängyssä oleviin kiinnityspaikkoihin. Jokainen lisävarusteiden
osa on Bock laatu- ja turvallisuusstandardien mukainen. Sänkyjä
voidaan tarvittaessa pidentää 220 cm:iin saakka, jotta myös pitkät käyttäjät voivat levätä mukavasti ja hyödyntää sängyn kaikkia
toimintoja. Vakiovarusteiden lisäksi on eri sänkymalleihin saatavana laaja valikoima mallikohtaisia lisävarusteita. Nämä lisävarusteet voidaan valita sängyn ja sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
Lisävarusteina voidaan hankkia patjoja tai esimerkiksi parisängyn
rakenteita. Saatavana on laaja valikoima erilaisia puu- ja värivaihtoehtoja, joiden ansiosta hoitosänky saadaan sovitettua muuhun
kalustukseen.
 .1 Erikoiskoot
6
Erikoiskoot kuuluvat Hermann Bock GmbH:n vakiovalmistukseen. Käyttäjille, jotka ruumiinrakenteensa vuoksi tarvitsevat
vakiokoosta poikkeavan mitoituksen, voidaan muokata heidän
tarpeitansa vastaava hoitosänky. Henkilöt, joiden pituus ylittää
190 cm, suositellaan käytettäväksi pidennysosaa, joka pidentää
makuualustan 220 cm pituuteen. Jatko-osan avulla myös pidempi käyttäjä voi maata sängyssä mukavasti ja hyödyntää sen kaikkia toimintoja. Myös muita erikoiskokoja ja toimintoja on saatavana, katso erillinen esite.
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 .2 Sängyn jatko-osan asentaminen
6
Jatko-osa koostuu seuraavista osista:
–

2 kpl sängyn rungon jatkokappaletta, oikea ja vasen

–

1 kpl jalkaosan metallituki

–

1 pari pidempiä sivulaitoja

–

ruuvit

> Bock vinkki
Mikäli tarvitset apua, ota
yhteys valtuutettuun huoltohenkilöön, joka kokoaa
ja asentaa jatko-osan puolestasi.
Bock suosittelee, että patjat ja vuodevaatteet ovat
aina valmistettu paloa
levittämättömästä DIN EN
597 hyväksytystä materiaalista.

Jatko-osan helppo asentaminen pikakiinnikkein:
1. Poista patja makuualustalta
2. Irrota jalkaosan pääty
3. Aseta jatkokappaleet paikoilleen sängyn runkokehikkoon
4. Aseta jalkaosan metallituki paikoilleen jalkaosaan, poraa
reiät (halkaisija 4,2 mm) jalkaosaan ja kiinnitä tuki mukana tulleilla ruuveilla.
5. Aseta jalkaosan pääty paikoilleen
6. HUOM! Merkinnät sivulaitojen pidikkeiden ylä- ja alapuolella tulee olla samat, ne eivät saa muuttua.
7. Aseta sivulaidat paikoilleen metallihahloihin ja keskitä
ne.
8. Kiinnitä pääty paikalleen ja kiinnitä ruuvilla.
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> Bock vinkki
Kun haluat tietoa sängyn
varusteita voit ottaa yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään Suomessa tai suoraan
valmistajan neuvontapalveluun Saksaan Bock puh +49
180 526 2500.
Saatavana on lisäksi laaja
valikoima sänkyihin sopivia kalusteita, joiden avulla makuuhuoneen kokonaisuuden voi suunnitella sekä
mukavaksi että erityistarpeita vastaavaksi.

kuva 1

 .3 Lisävarusteiden asennus
6
Seuraavat lisävarusteet ovat saatavissa kaikkiin Bock hoitosänkymalleihin:
Sivulaitojen korotus, 3.8 kg (kuva 1)
Pakkaus sisältää: 2 sivulaidan päälle tulevaa korotusta ja kiinnitysruuvit
–

Avaa sivulaidan korotuksen ruuvit, aseta paikalleen, keskitä ja kiristä ruuvit

 ohottautumisteline säädettävällä kädensijalla, 6.5 kg (kuva 2)
K
Kohottautumistelineen turvallinen maksimikuormitus on 75 kg
Pakkaus sisältää: 1 kohottautumisteline asennusrenkaalla,
1 kädensija
–

Aseta kohottautumisteline sängyn päädyssä olevaan
pidikkeeseen ja kiinnitä kädensija asennusrenkaaseen.

–

Kolmiomallisen kädensijan korkeus patjan pinnasta säädetään säätöhihnalla välille 550mm – 700mm (patjan
korkeus 100mm tai 120mm).

 ivulaitojen pehmuste, 1.4 kg (kuva 3)
S
Pakkaus sisältää: 1 suojapäällinen, 1 pehmuste
–

Avaa suojapäällisen vetoketju ja aseta suojus yläpuolelta
sivulaidan päälle.

–

Vedä vaahtomuovipehmuste suojapäällisen sisään, asettele sivulaidan sisäpuolelle ja sulje vetoketju.

Kohottautumistanko, 3.0 kg
Pakkaus sisältää: 1 kohottautumistanko ja pidike

kuva 2

kuva 3
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–

Avaa kohottautumistangon pidikkeen ruuvit

–

Aseta pidike runkoputken alle, metalliset lukituslevyt
putken yläpuolelle ja kiristä se ruuvein huolellisesti paikalleen.

–

Aseta kohottautumistanko pidikkeeseen, käännä se
haluttuun asentoon ja kiristä se huolellisesti paikalleen.


Tarjotin, 4.0 kg (kuva 4)
Pakkaus sisältää: 1 vuodetarjotin
–

Aseta tarjotin sivulaitojen varaan. Tarjotin on varustettu
kahdella pidikkeellä, jotta se pysyy paikallaan.

Virtsapullon/virtsapussin pidike, 1.2 kg
Pakkaus sisältää: 1 muovinen C-pidike, 1 virtsapullon/virtsapussin
pidike, ruuvit
–

Aseta muovinen C-pidike makuualustan keskiosan sivuputken päälle haluttuun kohtaan ja piirrä merkit reikien
kohdalle. Poraa halkaisijaltaan 4.2mm reiät merkkien
kohtaan ja kiinnitä C-pidike putkeen ruuveilla.

–

Varmista että C-pidike on kiinni runkoputkessa.
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kuva 4

* Bock varoitus
Kun käytät sängyn lisävarusteita tai lääkinnällisiä
laitteita, kuten esim. infuusiopidikkeitä aivan sängyn
välittömässä läheisyydessä, varmista ettei selkä- tai
jalkaosan säätöliike aiheuta
hoitohenkilöstölle puristumisriskiä.

Yleispidike, 0.6 kg
Pakkaus sisältää: 1 C-pidike, 1 koukku, 1 kiinnitysrengas
Yleispidike on siirrettävä C-pidike, jonka avulla hoitotarvikkeita
voidaan kiinnittää haluttuun kohtaan sängynlaitaan. Sen avulla voi
kiinnittää pusseja, virtsapullon pidikkeitä, infuusiopusseja, lamppuja yksin tai samanaikaisesti. Yleispidike voidaan kiinnittää aina
haluttuun kohtaan sivulaitaa.
–

Yleispidike kiinnitetään ylempään sivulaitaan kumikiinnitysrenkaan avulla.

> Bock vinkki
Kun haluat tietoa optimaalisen patjan valitsemisesta
Ripolux joustopohjalle, voit
ottaa yhteyttä valtuutettuun
jälleenmyyjään Suomessa tai suoraan valmistajan
neuvontapalveluun Saksaan
Bock puh +49 180 526 2500.

Yleispidike: dreenipullon, virtsapullon, käsiohjaimen ja ohjausyksikön pidike (oikealle sekä vasemmalle)
 .4 Patjat
6
Bock hoitosängyissä voidaan periaatteessa käyttää kaikkia vaahtomuovipatjoja, joiden tiheys on 35 kg/m³ ja paksuus 10 – 12 cm
sekä koko 90x190cm, 100x190cm, 90x200cm tai 100x200cm.
Jos käytetään paksumpia patjoja, pitää sängyn laitoihin asentaa
korotus, joka on saatavana lisävarusteena. Suosittelemme vaahtomuovipatjoihin tehtävän lovet sängyn makuualustan nivelkohtiin, jotta patja mukailee paremmin sängyn säätöliikkeitä.
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6.5 Erikoispatja Ripocare
Ripolux järjestelmäpatja liki painevapaaseen lepäämiseen.
Bockin kehittämä makuualusta-patja järjestelmä yhdistää Ripolux makuualustan ja erityisesti sille kehitetyn Ripocare hoitopatjan älykkäästi toimivaksi järjestelmäksi, jossa paine absorboituu
siihen. Kerrosmaisesti koottu PU- ja perusvaahtomuovin yhdistelmä tarjoaa korkeatasoista elastisuutta ja vartalon muotoihin
mukautuvuutta. 10 cm paksuinen Ripocare hoitopatja täydentää Ripolux joustoalustan toimintaa. Joustopohjan aukot paitsi
edesauttavat patjan joustavuutta, myös sallivat vapaan ilmankierron patjan alla ja läpi. Erikoispatja on saatavana koossa 90x200
cm, erikoiskokoja valmistetaan pyynnöstä.
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Ecoflex varustettuna puisin sivulaidoin
# Bock mittatiedot
> eloflex
Kokonaispaino: 85 kg
Makuualustan koko:
90x200 cm
Ulkomitat: 103.1 x 214 cm
Turvallinen
maksimikuormitus: 170 kg
Käyttäjän
maksimipaino: 135 kg
Makuutason korkeussäätö:
39.5 – 80 cm
Pyörät: Ø 10 cm
Maksimi säätökulma
vaakatasosta:
Selkäosa 70°
	Jalkaosan säärikulma 20°
Sivulaitojen korkeus: 36 cm
Erikoispituudet:
aina 220 cm saakka
Melutaso: < 65 dB (A)
Erikoisleveyksiä ei ole
saatavana

7. Asennus ja käyttö
7.1 Muotoilu ja käyttötarkoitus
Eloflex on suunniteltu erityisesti pitkäaikaista kotihoitoa varten.
Se parantaa hauraiden ja vammaisten käyttäjien selviytymistä kotiympäristössään optimaalisesti hoidettuna ja avustettuna.
> Eloflex hoitosänkyä ei ole tarkoitettu sairaalakäyttöön.
> Eloflex soveltuu potilaiden kuljetukseen. Sänkyä voidaan
siirtää käyttäjän maatessa siinä. Lukitse ensin pyörät,
säädä sänky vaakatasoon ja ala-asentoon, vapauta sitten
pyörät ja siirrä sänkyä.
> Eloflex soveltuu käyttäjille, jotka ovat vähintään 12 vuotiaita ja 150 cm pitkiä.
> Tarvittaessa eloflex hoitosänkyä voidaan joissakin olosuhteissa käyttää hoitotoimenpiteisiin yhdessä muiden sähkötoimisten lääkinnällisten laitteiden kanssa, kuten esim
imulaitteet, ultraäänisumuttimet, ravitsemisjärjestelmät,
antidecubitusjärjestelmät, hapenantolaitteet jne. Näissä
tapauksissa kaikki sängyn toiminnot on kytkettävä pois
päältä ja lukittava muiden laitteiden käytön ajaksi.
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Huom: Sängyssä ei ole erityistä potentiaaliliitintä. Sähkötoimisia lääkinnällisiä laitteita, jotka kiinnitetään potilaalle suonensisäisesti tai intrakardiaalisesti, ei tule käyttää. Suomessa laitteen
käyttäjä on velvollinen varmistamaan, että laitteet ovat DIN EN
60601-1-1 mukaisesti sopivia käytettäväksi yhdessä hoitosängyn kanssa.
 .2 Erikoisominaisuudet
7
Eloflex hoitosängylle on ominaista varma toiminta ja se on erittäin yksinkertainen koota. Sängyn päädyt ovat muovisia. Sängyn pohjarakennetta on saatavana 3- tai 4-osaisena. 3-osaisen
makuualustan päätyosan sähkötoimisia säätöjä ohjataan käsiohjaimella, kun taas jalkaosaa säädetään manuaalisesti. Jalkaosan
korkeus voidaan asettaa 5 eri asentoon käsimekanismilla säätäen. 4-osaisella makuualustalla varustetussa Eloflex sängyssä
käsiohjaimella säädetään selkä- ja jalkaosaa automaattisen kolmoissäädön avulla.
Hoitosänky voidaan varustaa lisäksi käsiohjaimen toiminnolla,
joka säätää Trendelenburg asennon. Tämän säädön sisältävässä
sängyssä on erillinen ohjausyksikkö.

> Bock vinkki
Bock toimittaa VDE
0751-1 mukaiset perushuolto-ohjeet tarkistuslistan muodossa säännöllisiä teknisiä tarkistuksia
varten. Se säästää aikaa ja
antaa varmuuden sängyn
toiminnasta.

 .3 Eloflex osat
7
Bock eloflex 3 ja 4 hoitosängyt koostuvat seuraavista osista:
Makuualusta moottoreineen
Puinen sivulaita
Pää/jalkapääty
Kohottautumisteline+kolmiokädensija

1
4
2
1

kpl
kpl
kpl
kpl

Yksittäisten osien paino:
Pää/jalkapääty
Makuualusta, osiin purettava
Sivulaita

16.5 kg/kpl
18 kg/kpl
12 kg/pari

Hoitosängyn kuljetus- ja
säilytysteline, joka säilytetään
myöhempää tarvetta varten.

33

 .4 Eloflex hoitosängyn käyttöönotto
7
Poista kaikki pakkausmateriaalit ennen asennusta.
1. Irrota kummatkin ruuvit, jotka kiinnittävät makuualustan
kuljetustelineeseen.
2. Nosta makuualustan puolikkaat kuljetustelineestä, kiinnitä ne toisiinsa ruuvein mukana tulevalla kuusiokoloavaimella. Kiinnitä moottori makuualustaan ja paina muovilukitukset paikalleen.

Makuualustan integroitu
moottori eloflex 3

3. Aseta sängyn ensimmäinen pääty paikalleen, paina putken sisään kunnes lukitusnappi lukittuu.
4. Aseta sängyn toinen pääty paikalleen, mutta ei vielä lukitukseen saakka.
5. HUOMIOI sivulaitojen merkinnät päätykiinnikkeiden yläja alapuolella. Niitä pitää ehdottomasti noudattaa sivulaitoja asennettaessa.
6. Aseta sivulaidat päätyjen metallihahloihin ja keskitä ne.
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Kiinnitä sivulaidat

7. Paina toinenkin pääty paikoilleen niin että lukitusnappi
lukittuu.
8. Päävirtajohto täytyy kiinnittää ruuvilla sille tarkoitettuun
hahloon makuualustassa käyttäen vedonpoistajaa. Kytke
virtajohdon pistoke seinäpistorasiaan.
9. Kun sänky on koottu, käy kaikki sen säätötoiminnot läpi
käsiohjaimen avulla ja varmista johtojen oikea sijoittelu.
Kaikki säädöt tulee voida suorittaa maksimirajaan saakka
esteettä. Virtajohdon oikea sijainti on sängyn rungon
ulkopuolella ja käsiohjaimen on sijaittava helposti saatavilla.
Eloflex hoitosänky on nyt käyttövalmis!
Eloflex 3 hoitosängyn jalkaosan säätö tapahtuu käsin metallihelalla nostamalla ja laskemalla jalkaosaa makuualustalta. Ole huolellinen ettei sormet jää puristuksiin metallihelan ja liikkuvien
osien väliin. Tämän säädön suorittajalla on oltava saatu koulutus
sängyn käyttöön.
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 .5 Säädöt
7
Sängyn säätöjä ohjataan käsiohjaimella. Kullakin ohjaimen painonapilla on oma toimintonsa:

Bock käsiohjain
Käsiohjain eloflex 3
Nappi 1
Nappi 2
Nappi 5
Nappi 6

Selkäosan nosto
Selkäosan lasku
Makuualustan nosto
Makuualustan lasku

Napeissa 3 ja 4 ei ole toimintaa, koska eloflex 3:ssa jalkaosaa
säädetään mekaanisesti.
Käsiohjain eloflex 4
Nappi 1
Nappi 2
Nappi 3
Nappi 4
Nappi 5
Nappi 6

Selkäosan nosto
Selkäosan lasku
Jalkaosan säärituen nosto
Jalkaosan säärituen lasku
Makuualustan nosto
Makuualustan lasku

 äsiohjaimeen on integroitu käytön estäjä, joka voidaan aktivoida
K
takapuolelle kiinnitettävällä avaimella. Toiminnot kytketään pois
päältä tai päälle kääntämällä avainta haluttuun kohtaan.
Avaimen asento 1
Avaimen asento 2

Käsiohjaimen toiminnot päällä
Käsiohjaimen toiminnot pois päältä

Avaimen asennot 3 ja 4 ovat käyttöturvallisuuden tarkastusta
varten. Lisätietoja niistä löytää kohdasta turvallisuusnäkökohtia.
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* Bock varoitus
Moottorit on suojattu roiskevedeltä IPX4 suojausluokan mukaisesti. Sähköjohdot eivät saa jäädä puristuksiin. Sängyn liikkuvia
osia saa säätää vain annettujen ohjeiden mukaisesti. Hermann Bock GmbH ei
vastaa vahingoista, jotka
johtuvat luvatta tehdyistä
teknisistä muutoksista.

Käytön eston avain
7.6 Sängyn purkaminen kuljetuskuntoon
Ennen sängyn purkamista säädä makuutaso vaakatasoon, laske sänky ala-asentoon ja irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta.
Purkaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä kuin kokoaminen.
 .7 Sängyn siirtäminen
7
Huomioi seuraavat ohjeet sänkyä siirrettäessä:
–

Irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta ja kiinnitä se
pidikkeellä sängynlaitaan. Varmista ettei se pääsen
putoamaan tai joudu sängyn pyörien alle. Johto ei saa
raahautua lattialla siirron aikana.

–

Irrota 9V pariston liitin. Kun sänky otetaan uudelleen
käyttöön, kytke pariston liitin takaisin IlcoFlexx 581:een.

–

Laske sänky ala-asentoon.

–

Irrota virtajohto seinäpistorasiasta ennen siirtämistä ja
varmista ettei johto pääse putoamaan lattialle tai jää sängyn pyörien alle.

–

Siirron jälkeen ennen virtajohdon kytkemistä seinäpistorasiaan tarkista ettei johto ole vahingoittunut (painaumia,
taipumia, hiertymiä, paljastunutta johdinta).
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7.8 Kuljetus- ja säilytysolosuhteet

Pyörän lukituspoljin
* Bock varoitus
Älä koskaan yritä korjata
sähkötoimisten laitteiden
vikoja itse, koska voit joutua hengenvaaraan tietyissä
olosuhteissa!
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopisteeseen ongelman ratkaisemiseksi, koska
ammattihenkilöstö tuntee
yleiset turvallisuusmääräykset.
Sänky tulee puhdistaa
ja desinfektoida huolella
ennen sen uudelleen käyttäjälle luovuttamista. Se tulee
tarkastaa silmämääräisesti mekaanisten vaurioiden
varalta. Yksityiskohtaiset
tarkistuslistat löydät turvaohjeista sivuilta 26 – 30.

–

0°C - 40°C

–

Kosteus-% 20 – 80

–

Ilmanpaine välillä 700 – 1060 hPa

 .9 Toiminta
7
Sänky lukitaan paikalleen painamalla jalalla sen pyörät lukkoon.
Jokaisessa pyörässä on jalkapainike, joka polkaistaan alas.
Sivulaita nostetaan tarvittaessa ylös siten, että se nostettaessa
lukittuu yläasentoon kummastakin päästä erikseen. Halutessasi
laskea se alas, nosta laitaa kevyesti ylöspäin ja paina samalla päädyssä olevasta vapautuspainikkeesta.
Laidan yläreunan korkeuden tulee olla patjan yläpinnasta mitattuna vähintään 22 cm, vaikka käytettäisiin erikorkuisia patjojakin.
7.10 Hävittäminen ja materiaalikierrätys
Kaikki sängyn erilliset muovi-, metalli- ja puuosat ovat kierrätettäviä materiaaleja. Ne on käsiteltävä asianmukaisesti noudattaen
paikallisia jätelaki- ja kierrätysohjeistuksia.
 .11 Vikakartoitus
7
Taulukko ohjeistaa yleisimmät toimintahäiriöt, jotka voit tunnistaa ja joko korjata itse tai antaa ammattihenkilöstön huollettavaksi.
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Vika

Mahdollinen aiheuttaja

Ratkaisu toimenpide

Moottoreita ei voi ohjata
käsiohjaimella

Päävirtajohto ei ole kytketty
pistorasiaan

Kytke virtajohto
pistorasiaan

Pistorasiassa ei ole jännitettä

Tarkista sulakkeet

Käsiohjaimen pistoke ei ole
kunnolla paikoillaan

Tarkista liittimet

Käsiohjain tai ohjausyksikkö
on viallinen

Ilmoita käyttäjälle, ota
yhteys huoltoliikkeeseen

Virtajohdon pistokkeen
lämpösulake on lauennut

Paina vihreää nappia,
sulake aktivoituu,
vaihda 9V paristo

Käsiohjaimen tai ohjausyksikön käytön esto on aktivoitu
päälle

Avaa lukitus avaimella

Mekaaninen este
säätöalueella

Poista este

Turvallinen kuormitus on
ylitetty

Vähennä kuormitusta

Moottori pysähtyy pian
ohjaimen painikkeen painamisen jälkeen

Moottori pysähtyy pidemmän Säätöaika tai turvaraja on
säädön jälkeen
ylitetty ja ylikuormitussuoja
lauennut kuumentumisen
vuoksi

Anna ohjausyksikön
jäähtyä tarvittava aika,
vähintään 1 min.

Toiminnot väärinpäin käsiohjaimen painikkeisiin nähden

Moottorin kytkennät on tehty
väärinpäin

Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopisteeseen

Yksittäinen moottori
toimii/säätää vain yhteen
suuntaan

Käsiohjain, moottori tai
ohjausyksikkö on viallinen

Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopisteeseen

Moottorit pysähtyvät ja sänky Jatkuva päädyn tai jalkaosan
jää säädettyyn asentoon
säätäminen
Käsiohjaimen käytön esto
aktivoitu

Laske makuualusta alaasentoon ja vaakatasoon.
Avaa käytönesto
käsiohjaimesta avaimella
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> Bock vinkki
Bock järjestää seminaareja
hoitosänkyjensä teknisestä turvallisuustarkastuksesta, johon asiakasyritysten
henkilökunta voi osallistua.
Seminaari voidaan järjestää
asiakasyrityksen tiloissa ja
siinä käydään läpi standardi
lääkinnällisistä laitteista ja
niiden säännöllisestä tarkastamisesta.

8. Turvallisuusohjeita
Yleinen turvallisuustarkastus
Sähkötoimisesti säädettävien hoitosänkyjen turvallisuutta kontrolloidaan yhtenäisillä EU-standardeilla. EU standardi valvoo tarkasti valmistusta ja sen lisäksi on monia paikallisia lääkinnällisiä
laitteita käsitteleviä lakeja ja säädöksiä, jotka tarkentavat vaatimuksia, mm. valmistusmaassa Saksassa. Kansainvälinen testauslaitos TÜV täydentää turvallisuuden Eurooppalaisen valvonnan.
Bock huipputurvallisuusstandardi
Hermann Bock tuntee turvallisuusstandardit hyvin ja noudattaa
niitä hoitosänkyjen suunnittelussa ja valmistuksessa tarkasti.
Oma tutkimus- ja turvallisuusosasto kehittää ennaltaehkäiseviä
turvatoimia, joissa hyödynnetään onnettomuustilastoja, markkinatutkimuksia ja käytännön kokemuspohjaa. Edellä mainitusta
syistä Hermann Bock hoitosängyt ovat ylittäneet aina viralliset
lakisääteiset vaatimusrajat, kutsuen tasoaan Bock-Huipputurvallisuus standardiksi.
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 .1 Turvallisuus ohjeistus sähkötoimisille hoitosängyille
8
Sähkötoimisesti säädettävissä hoitosängyissä on otettava huomioon seuraavat onnettomuuksia ja palovahinkoja ennaltaehkäisevät ohjeistukset:
> Bock Huippustandardi:
Käytä vahvistettua päävirtajohtoa
(EPR kaapeli tai vastaava).
> Bock Huippustandardi:
Moottorien ja ohjausyksikön välisissä johdotuksissa on
oltava riittävä vedonpoisto ja jumittumisen ennaltaehkäisy (katso kuva 1).
Kuva 1

> Bock Huippustandardi:
Päävirtajohdon ja muiden kaapeleiden sijoittelu ja viennit
moottoreiden ja ohjausyksikköjen välillä on järjestettävä
siten, ettei mekaaninen veto aiheuta vaurioita (katso
kuva 2).
> Bock Huippustandardi:
On varmistettava ettei kaapelit ja pistokkeet raahaudu
lattialla, kun hoitosänkyä siirretään (katso kuva 3).
> Bock Huippustandardi:
Käyttöohjeessa on riittävä ohjeistus siitä, ettei päävirtajohtoon pääse syntymään mekaanista vetoa käytön aikana.
> Bock Huippustandardi:
Käyttöohjeessa on riittävä ohjeistus siitä, kuinka päävirtajohdon virheetön kunto on silmämääräisesti tarkastettava aina käytön yhteydessä etenkin jos jotakin normaalista poikkeavaa on tapahtunut johdolle.

Kuva 2

> Bock Huippustandardi:
Moottoreita on suojeltava kosteudelta. Erityisesti vanhemmissa hoitosängyissä on tarkastettava riittävän
usein, ettei ylhäältä päin tiputa mitään nesteitä moottorin päälle.

Kuva 3
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Tärkeitä turvallisuus vaatimuksia hoitosängyille:
> Koko sähköjärjestelmä moottoreineen käsiohjaimineen
on oltava roiskevedeltä suojattu (IPX4 suojausluokitus,
katso kuva 4).
> Päävirtajohdon ja kaapeloinnin viennit on suunniteltava
niin, etteivät ne joudu jumiin ja vedonpoisto on riittävä.
> Sivulaidoissa säleiden välisen raon on oltava ≤ 12cm,
siinäkin tapauksessa että niihin nojataan tai asetetaan
painoa.
> Virtajärjestelmä on kaksoissuojattu, jolloin pistokkeessa
on sisäänrakennettu ylikuormitussuoja, joka laukeaa virtajohdon vaurioituessa ja estää aiheutuvat onnettomuudet. Hätälasku on hoidettu patteritoimisesti niin, että
tason saa laskettua vaakatasoon. Korkeatasoinen kestävä helix kaapeli suojaa vaurioilta päävirtajohtoa vastaan.

Kuva 4
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8.2 TOP-10 turvallisuustakuu.
Bock huipputakuu 1: Päävirran kaksois suojaeristys
Päävirtajohdon kaksois suojaeristys varmistaa sen, ettei kaapelissa kulje virta muulloin kun käsiohjainta käytettäessä. Muina
aikoina hoitosänky on samankaltaisessa turvatilassa, kuin jos virtajohdon pistoke olisi irrotettuna seinärasiasta.
Bock huipputakuu 2: Päävirran vikavirtasuojaus
Päävirtajohdon pistokkeessa oleva vikavirtakatkaisija toimii toisena turvatakuuna, mikäli pieninkään toimintahäiriö ilmenee. Bock
on sijoittanut katkaisijan heti päävirran syötön alkuun, eikä moottorikoteloon, jolloin varmistetaan virrattomuus koko järjestelmässä heti toimintahäiriön ilmetessä.
> Turvan hyöty 1: Mikäli syntyy tilanne, jossa helix kaapeli
kaikesta huolimatta vahingoittuisi, onnettomuuden riskiä
ei ole, koska virta yhdistyy johtoon vain hetkellä jolloin
käsiohjainta käytetään. Vikavirtakatkaisija ehtii reagoida
oikosulkuun ja katkaista virran ennen kuin käsiohjaimen
toiminto aktivoituu.
> Turvan hyöty 2: Kaksoissuojauksesta huolimatta päävirta
yhdistyy johdotukseen käsiohjainta käytettäessä. Mikäli
johtovaurio syntyy moottorin ja ohjausyksikön välissä,
vikavirtakatkaisuja ehtii katkaista virran moottorilta automaattisesti estäen sen vaurion.


Bock huipputakuu 3: Matalajännitteisen virtapiirin automaattisulake/automaattinen kytkeytyminen
Mikäli matalajännitteiseen (24V) virtapiiriin syntyy oikosulku, sen
sulake laukeaa. Virta katkeaa koko sähköjärjestelmästä. Mikäli
moottoria ylikuormitetaan tai sitä käytetään jatkuvasti, ylikuumeneminen laukaisee automaattisulakkeen ja virta katoaa moottorilta. Asetetun jäähtymisajan jälkeen virta kytkeytyy moottorille
automaattisesti.
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* Bock varoitus
Ennen hoitosängyn kierrättämistä uudelle potilaalle se tulee puhdistaa
ja desinfektoida huolella.
Lisäksi tulee tarkistaa, ettei
sängyssä näy vaurioita.

Bock huipputakuu 4: Muuntajan lämpösuoja
Mikäli oikosulun yhteydessä sähkövastus ei ole riittävän pieni,
jotta päävirran kaksoissuojaus toimisi automaattisesti, seurauksena moottori ei joko toimi lainkaan tai toimii hyvin hitaasti. Seurauksena säätötoiminto kestää pitkään, käsiohjainta joudutaan
painamaan pitkään ja moottori ottaa päävirtaa vastaan pitkän
ajan. Tällaisessa tilanteessa muuntaja joutuu kovan kuormituksen alaiseksi ja se lämpenee. Mikäli lämpötila saavuttaa 130°C,
muuntajan lämpösuoja laukeaa ja virta katkeaa järjestelmästä.
Tällaisessa tilanteessa moottori tulee huoltaa ja muuntaja korvata uudella valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta.
Bock huipputakuu 5: Kaikkien toimintojen käytön esto
Bock käsiohjain on varustettu lukituksella, jossa avain asetetaan
käsiohjaimen takana olevaan kytkimeen ja kiertämällä haluttuun
kohtaan voidaan sängyn sähkötoiminnot estää kerralla. Käsiohjaimeen sijoitettu käytönesto on saatavana kaikkiin Bock hoitosänkyihin, joissa on vaakatasossa oleva moottori.
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 ock huipputakuu 6: Yksittäisen toiminnon käytön esto
B
Kaikki ne Bock hoitosängyt, joissa on erikois ”Trendelenburg”
säätötoiminto, on varustettu loukkaantumisriskin pienentämiseksi erillisellä yksittäisen toiminnon käytön estolla.
 ock huipputakuu 7: Helix päävirtajohto
B
Tämä erikoiskaapeli sisältää kaksoissuojauksen ansiosta 4 johtoa normaalin kahden sijaan. Eristys on myös normaalijohtoa
paksumpi. Spiraalimuoto lisää turvallisuutta ja suojaa kaapelia
paremmin.
> Turvahyöty 1: Kaapelin jääminen sängyn pyörän yliajamaksi on epätodennäköistä spiraalimuodon ansiosta.
Kaapeli pyrkii muodon ansiosta siirtymään pyörän tieltä
pois.
> Turvahyöty 2: Spiraalimuoto lyhentää johtoa helppokäyttöisemmäksi ja estää tehokkaasti johtoliittimiin kohdistuvaa vetoa.
> Turvahyöty 3: Spiraalimuoto joustaa kaikissa vetotilanteissa, siihen on helppo tarttua ja kiinnittää se kuljetuksen ajaksi.
 ock huipputakuu 8: Päävirtajohdon vedonpoisto ja jumittuB
misen ehkäisy
Johtojen repeytyminen vedon seurauksena on estetty sekä pistokkeen päässä että moottorin päässä vedonpoistajin. Lisäksi
johdotus on tehty niin, että se kulkee sängyn rungon suojassa ja
erkanee siitä sängyn ulkokulmasta. Sängyn rungon alueella johdotus on tehty niin, ettei johto voi jäädä jumiin säädön aikana liikkuvien osien väliin (katso kuvat sivuilla 2/3).
Bock huipputakuu 9: Lukittava käsiohjain
Käsiohjaimen käyttäminen voidaan estää kahdella integroidulla
tavalla. Mikäli ensimmäinen ei toimi, toinen varmistaa käytöneston. Toimintojen tarkistamiseksi käsiohjain on varustettu kahdella tarkistusasennolla.
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> Bock vinkki
Kun haluat tietoa sängyn
varusteita voit ottaa yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään Suomessa tai suoraan
valmistajan neuvontapalveluun Saksaan Bock puh +49
180 526 2500.

Bock huipputakuu 10: Kosteussuojaus
Sängyn moottorit on roiskevesisuojattu IPX4 suojausluokan
mukaisesti suojakuorien urarakenteen ja silikonitiivisteiden avulla. Mikäli siitä huolimatta vesi pääsee jotenkin tunkeutumaan
moottorin sisään, sähköliitokset ovat kuoren sisällä sijoitettu niin,
ettei pohjalle kertyvä vesi aiheuta kosketushäiriötä. Vesi hakeutuu suojakuoren pohjalle eikä pääse komponenttien sijoittelun
ansiosta vahingoittamaan sähköjärjestelmää.
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8.3 Tekninen turvallisuustarkastus
Turvallisuustarkastuksen tarkoituksena on pitää hoitosängyn turvallisuus korkealla tasolla ja sänky aina toimintavarmana. Valmistaja suosittaa asiakasta laatimaan tarkastussopimuksen, jolla taataan säännöllinen tarkastus ammattitaitoisen huoltohenkilöstön
suorittamana. Vuosittaisen tarkastuksen lisäksi sängyn kuluneisuutta, vääntymiä ja rikkoutumia tulee seurata päivittäin sänkyä
käytettäessä. Vaaratilanteiden välttäminen onnistuu parhaiten
toimintavarmana pidetyn hoitosängyn avulla, siksi Bock on laatinut selkeän turvallisuuden ja toimintavarmuuden tarkistuslistan
käytön tueksi.
Teknisen turvallisuustarkastuksen saa suorittaa vain henkilö, jolla
on koulutuksensa, tietämyksensä ja kokemuksen tuoman taidon
ansiosta kyky luotettavasti suorittaa turvallisuustarkastus. Lisäksi hänellä on oltava tarvittava mittaus- ja testausvälineistö käytössään. Bock on kouluttanut maahantuojan huoltohenkilöstön
suorittamaan tarkastuksia.
Vaikka sängyn omistaja tekee tarkastussopimuksen vuosittaisesta turvallisuustarkastuksesta, hänen velvollisuutensa on suorittaa silmämääräisesti havaintoja sängyn turvallisuuteen vaikuttavista muutoksista ja tarkistaa sängyn toimintojen moitteettomuus päivittäin. Tätä varten Bock on laatinut selkeän tarkastuslistan muistin tueksi.
Hermann Bock suosittelee säännöllisen vuosittaisen turvallisuustarkastuksen suorittamista ja tarkastusta aina silloin kun
sängyn käyttäjä vaihtuu.
Ota tarkistuslistasta kopioita, se toimii myös virallisena tarkastuspöytäkirjana, ja on siksi hyvä säilyttää aikajärjestyksessä myöhempää tarkastelua varten. Tarkistuslistan voi myös ladata kotisivuilta www.bock.net ja tulostaa paperille.
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> Bock vinkki
Bock järjestää seminaareja
hoitosänkyjensä teknisestä
turvallisuustarkastuksesta, johon asiakasyritysten
henkilökunta voi osallistua. Seminaari järjestetään yhteistyössä maahantuojan kanssa ja voidaan
järjestää asiakasyrityksen
tiloissa ja siinä käydään
läpi standardi lääkinnällisistä laitteista ja toimenpiteet Bock hoitosänkyjen
säännöllisessä tarkastamisessa. Seminaari antaa
valmiuden suorittaa BVG
A2 mukaisia ja lääkinnällisiä laitteita koskevia turvallisuustarkastuksia yritysten omien hoitosänkyjen osalta.

* Bock varoitus
Ennen hoitosängyn kierrättämistä uudelle potilaalle se tulee puhdistaa
ja desinfektoida huolella.
Lisäksi tulee tarkistaa, ettei
sängyssä näy vaurioita.

STK – Tarkistuslista VDE 0751-1 mukaisesti
Testi suoritettu:
Sänkymalli:

☐

Sänky

☐

sängyn runko

☐

käsiohjain/moottorit

Sarjanumero:
Sijaintipaikka:
Vastuuhenkilö:
Päiväys, tarkastaja:
Silmämääräinen, mekaaninen, sähkötoiminen tarkastus
1.

Näyttääkö sänky olevan kunnossa?
Kuvaus havaitusta viasta:

2.

Onko laitekilpi, tarrat, CE merkinnät paikallaan?
Kuvaus havaitusta viasta:

3.

Onko valmistajan laatima käyttöohje sängyn mukana?
Kuvaus havaitusta viasta:

4.

Onko sängyn runko vahingoittumaton, hitsaukset, vääntymät, kolhut, päädyt,laidat?
Kuvaus havaitusta viasta:

5.

Onko sänky vakaa ja kaikki kiinnitykset kunnossa (ruuvit, mutterit)?
Kuvaus havaitusta viasta:

6.

Onko makuualusta kunnossa ja ehjä (sälepohja,ripolux,ripoplan)?
Kuvaus havaitusta viasta:

7.

Ovatko makuualustan osat/säleet vakaasti kiinni ja oikeassa asennossa?
Kuvaus havaitusta viasta:

8.

Ovatko jousitetut osat suorassa ja tiukasti kiinnitetty?
Kuvaus havaitusta viasta:

9.

Palautuvatko jousitetut osat alkuasentoonsa puristuksen jälkeen?
Kuvaus havaitusta viasta:

10. Ovatko päädyt ehjät ja tiukasti kiinnitetty?
Kuvaus havaitusta viasta:
11. Onko makuutason osien ja tason korkeudensäädölle vapaa tila ilman esteitä?
Kuvaus havaitusta viasta:
12. Toimiiko jalkaosan sääriosan mekaaninen säätöhela kaikkiin asentoihin?
Kuvaus havaitusta viasta:
13. Ovatko puiset sivulaidat ehjät, ei murtumia, kolhuja, sälöjä,
? halkeamia, reikiä?
Kuvaus havaitusta viasta:
14. Onko sivulaidat tukevasti ja varmasti kiinnitetty?
Kuvaus havaitusta viasta:
15. Kuormitustesti sivulaidoille ilman pysyvää muodonmuutosta?
Kuvaus havaitusta viasta:
16. Sivulaidat liukuvat kevyesti hahlossaan ja lukittuvat varmasti?
Kuvaus havaitusta viasta:
17. Sivulaidat toimivat oikein?
Kuvaus havaitusta viasta:
18. Sivulaitojen säleiden välinen rako ei yli 12cm?
Kuvaus havaitusta viasta:

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

19. Sivulaidan yläreunan korkeus patjan pinnasta vähintään
? 22cm?
Kuvaus havaitusta viasta:
20. Ovatko sängyn varusteet ehjät ja tukevasti kiinni
(kohottautumisteline, kolmiokäsituki, vyöt, ohjausyksikkö jne)?

☐Kyllä ☐Ei
☐Kyllä ☐Ei

Kuvaus havaitusta viasta:
21. Ovatko sängyn pyörät ehjät, lukittuvat kunnolla, pyörivät vapaasti?
Kuvaus havaitusta viasta:
22. Ovatko päävirtajohto, kaapelit ja liittimet ehjät, ei naarmuja,
viiltoja, hiertymiä, paljaita johtoja?

☐Kyllä ☐Ei
☐Kyllä ☐Ei

Kuvaus havaitusta viasta:
23. Ovatko vedonpoistajat paikallaan ja oikein kiinnitetty?
Kuvaus havaitusta viasta:
24. Kaapeloinnin liittimet huolella painettu paikoilleen ja vedonpoisto järjestetty?
Kuvaus havaitusta viasta:
25. Päävirtajohto ja pistoke vahingoittumattomat?
Kuvaus havaitusta viasta:
26. Oikea ja varma johdotus sekä liittimien kytkennät?
Kuvaus havaitusta viasta:
27. Moottorikoteloiden ja käsiohjaimen kuori tiivis ja vahingoittumaton.
Kuvaus havaitusta viasta:
28. Onko moottoreiden vuodon ehkäisy kunnossa (vanhemmat mallit kuin 2001)?
Kuvaus havaitusta viasta:
29. Onko karamoottorin varsi vahingoittumaton?
Kuvaus havaitusta viasta:
30. Toimivatko kaikki käsiohjaimen napit?
Kuvaus havaitusta viasta:
31. Toimiiko käsiohjaimen käytön esto?
Kuvaus havaitusta viasta:
32. Toimiiko sängyn patterivarmistus?
Kuvaus havaitusta viasta:
33. Suojajohtimen vastus: ei käytettävissä, koska suojajohdinta ei ole (suojaluokka II)?
Kuvaus havaitusta viasta:
34. Eristimen vastus (vanha koje)?

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

Kuvaus havaitusta viasta:
35. (kytke testijännite ja mittaa vastus; mittausarvon oltava yli 7 MΩ)?
Kuvaus havaitusta viasta:
36. Virtahäviö, maksimiarvo
(virtalähde 200V, suojaustaso II, tyyppi B, kynnysarvo = 0,1 mA)?

☐Kyllä ☐Ei
☐Kyllä ☐Ei

Kuvaus havaitusta viasta:
Mikään sängyn kuorma ei ylitä ilmoitettua suurinta kuormitusrajaa, potilas,
käytetty patja ja muut varusteet (katso tekniset tiedot)
Sängyn yleiskunto; kaikki kunnossa
Huomioita:

Paikka ja päivämäärä:
Tarkastajan nimikirjoitus:
Seuraava tarkastus pvm:

☐Kyllä ☐Ei

Guidance and manufacturer‘s declaration
Electromagnetic emission

The medizinisches Bett is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the medizinisches Bett should assure that it is used in such an environment.
Emissions test

Compliance

Electromagnetic environment - guidance

RF emissions
CISPR 11 (partly)

Group 1

The medizinisches Bett uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF
emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic
equipment.

RF emissions
CISPR 11 (partly)

Class B

The medizinisches Bett is suitable for use in all establishments other than domestic and
those directly connected to the public-voltage power supply network that supplies buildings
used for domestic purposes.

Harmonic emissions
IEC 61000-3-2

Class A

Voltage fluctuations/flicker
emissions
IEC 61000-3-3

Complies

Electromagnetic immunity

The medizinisches Bett is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the medizinisches Bett should assure that it is used in such an environment.
Immunity test

IEC 60601 test level

Compliance level

Electromagnetic environment – guidance

Electrostatic discharge
(ESD)
IEC 61000-4-2

± 6 kV contact

± 6 kV contact

± 8 kV air

± 8 kV air

Floors should be wood, concrete or ceramic tile.
If floors are covered with synthetic material, the
relative humidity should be at least 30 %.

Electrostatic transient/
burst
IEC 61000-4-4

± 2 kV for power supply lines

± 2 kV for power supply ines

± 1 kV for input/output lines

± 1 kV for input/output lines

Surge
IEC 61000-4-5

± 1 kV differential mode

± 1 kV differential mode

± 2 kV common mode

± 2 kV common mode

Voltage dips, short
interruptions and voltage
variations on power supply
input lines
IEC 61000-4-11

< 5 % UT
(>95 % dip in UT) for 0,5 cycle

< 5 % UT
(>95 % dip in UT) for 0,5 cycle

40 % UT
(60 % dip in UT) for 5 cycles

40 % UT
(60 % dip in UT) for 5 cycles

70 % UT
(30 % dip in UT) for 25 cycles

70 % UT
(30 % dip in UT) for 25 cycles

< 5 % UT
(>95 % dip in UT) for 5 sec

< 5 % UT
(>95 % dip in UT) for 5 sec

3 A/m

3 A/m

Power frequency (50/60
Hz) magnetic field
IEC 61000-4-8

NOTE: UT is the a. c. mains voltage prior to application of the test level.
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Mains power quality should be that of a typical
commercial or hospital environment.
Mains power quality should be that of a typical
commercial or hospital environment.
Mains power quality should be that of a typical
commercial or hospital environment. If the user
of the medizinisches Bett requires continued
operation during power mains interruptions, it is
recommended that the medizinisches Bett be
powered from an uninterruptible power supply
or a battery.

Power frequency magnetic fields should be at
levels characteristic of a typical location in a
typical commercial or hospital environment.

Electromagnetic immunity

The medizinisches Bett is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the medizinisches Bett should assure that it is used in such an environment.
Immunity test

IEC 60601 test level

Compliance level

Electromagnetic environment – guidance

Conducted RF

3V

3V

3 V/m

3 V/m

Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer
to any part of the EQUIPMENT medizinisches Bett, including cables, than the
recommended separation distance calculated from the equation applicable to the
frequency of the transmitter.

IEC 61000-4-6
Radiated RF
IEC 61000-4-3

Recommended separation distance:

80 MHz to 800 MHz
800 MHz to 2,5 GHz
where p is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W)
according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation
distance in metres (m).b
Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic
site survey,a should be less than the compliance level in each frequency range.b
Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following
symbol:

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and
people.
a

Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and
FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF
transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the medizinisches Bett
is used exceeds the applicable RF compliance level above, the medizinisches Bett should be observed to verify normal operation. If abnormal
performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the medizinisches Bett.

b

Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than [V1] V/m.

Recommended separation distances between portable
and mobile RF communications equipment and the medizinisches Bett.

The medizinisches Bett is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled.
The customer or the user of the medizinisches Bett can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and
mobile RF communications equipment (transmitters) and the medizinisches Bett as recommended below, according to the maximum output power of the
communications equipment
Separation distance according to frequency of transmitter
m
Rated maximum output
of transmitter
W
0,01
0,1
1

150 kHz to 80 MHz

80 MHz to 800 MHz

800 MHz to 2,5 GHz

d =[

d =[

d =[

3,5
] P
V1

0.12

€

0.37
1.17

3,5
] P
E1

0.12

€

0.37
1.17

7
] P
E1

0.23

€

0.74
2.33

10

3.69

3.69

7.38

100

11.67

11.67

23.33

For transmitters rated at a maximum output power not listed above the recommended separation distance d in
metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the
maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
NOTE 1
At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
NOTE 2
These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.
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Declaration of conformity
Manufacturer:

Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
D-33415 Verl

Product:

care bed eloflex

Classification:

Medicine products class I, norm 1 and 12
appendix IX of the MDD

Selected conformity
appraisal procedure:

Appendix VII of the MDD

Hereby we declare that the products specified above fulfil the precautions
of the guideline 93/42/EWG of the advice over medicine products. The entire
associated documentation is kept in the premises of the manufacturer.
Applied standards:
DIN EN 14971
DIN EN 1970
DIN EN 60601-1
DIN EN 60601-1-2
DIN EN 60601-2-38/A1

Harmonised standards, for which the proof of
agreement can be supplied:
Application of risk management to medical
devices
Adjustable beds for disabled persons
Medical electrical equipment Part 1
Medical electrical equipment Part 1-2:
Electromagnetic compatibility
Medical electrical equipment Part 2-38:
Particular requirements for the safety of
electrically operated hospital beds
(as relevant to home care)

Verl, 07.03.2012

Klaus Bock
(Management)

Jürgen Berenbrinker
(Management)

Hermann Bock GmbH
Nickelstr. 12
D-33415 Verl
Puhelin:
Faksi:
Internet:
Sähköpostil:

+49 (0) 52 46 92 05 - 0
+49 (0) 52 46 92 05 - 25
www.bock.net
info@bock.net

® Rekisteröity tuotemerkki
Versio 03.2012
Oikeus teknisiin muutoksiin.

