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Arvoisa asiakas, 
 
ostamalla Hermann Bock GmbH -yhtiön valmistaman hoitovuoteen 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Klaus Bock    
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1  Johdanto ja yleisiä ohjeita 

Hermann Bock -yhtiön erilaiset vuodejärjestelmät täyttävät erityiset hoito- ja 
kuntoutuslaitosten sekä kotona annettavan hoidon asettamat vaatimukset. Luotettava 
toiminta ja pitkä käyttöikä ovat vuoteidemme tunnuspiirteitä. Oikein käytettynä ja 
huollettuna vuode kaipaa vain vähän huoltoa. Jokainen Hermann Bockin valmistama 
vuode poistuu tehtaalta vasta sen jälkeen, kun sille on suoritettu lopputarkastukseen 
sisältyvä laatutarkastus. Vuoteet on valmistettu ja tarkastettu voimassa olevien, 
lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettuja vuoteita koskevien standardien ja lakisääteisten 
määräysten mukaisesti. 

Hoitovuoteet ovat EN 60601-2-52 -standardin mukaisia. Niiden sähkötoimiset 
rakenneosat vastaavat lääkinnällisten laitteiden turvallisuusstandardia EN 60601-1. 
Hoitovuoteet ovat luokan 1 lääkinnällisiä laitteita. 

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 

4. Hoito kotona, puhdas niin kutsuttu HomeCare-vuode 

5. Hoito päivystysosastolla 

1.1 Määräystenmukainen käyttö 

Hoitovuode soveltuu hoitoa tarvitseville henkilöille (aikuisille), 
joiden pituus on vähintään 146 cm. Henkilön painon tulee olla 
enintään 185 kg ja vähintään 40 kg. Painoindeksin (BMI) on oltava 
vähintään 17.  

Hoitovuodetta saa käyttää 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 vammaisten henkilöiden kotihoitoa varten. 
Jäljempänä kuvatut hoitovuoteet on tarkoitettu siten käyttöympäristöihin 3–5. Vuoteen 
kaikenlainen muu käyttö ei ole määräystenmukaista, eikä myöskään sisälly tuotevastuun 
piiriin.  

Trendelenburg-toimintoa saa käyttää ainoastaan lääkinnällinen ammattihenkilöstö. 
Käyttöympäristöön 4 tarkoitetut vuoteet on varustettu käsiohjaimella, jolla ei voi ohjata 
Trendelenburg-toimintoa. 
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Hoitovuode ei sovellu sairaaloissa käytettäväksi. Jos hoitovuode on varustettu avoimilla 
pyörillä, se soveltuu potilaiden kuljettamiseen. Hoitovuodetta voidaan siirtää samalla, kun 
siinä makaa potilas. Potilaan kuljettamisen valmistelemiseksi vuoteen pyörät on lukittava 
ja makuutaso siirrettävä alimpaan vaakasuoraan asentoon. Tämän jälkeen pyörät 
vapautetaan ja vuodetta siirretään. Pyörät on lukittava uudelleen kuljetuksen jälkeen. Jos 
hoitovuoteen pyörät ovat koteloinnin sisällä, vuode on tarkoitettu siirrettäväksi 
ainoastaan potilashuoneen sisällä puhdistamista varten tai potilaan luokse pääsemiseksi.  

Vuode soveltuu uudelleen käytettäväksi. Noudata tällöin tässä asennus- ja käyttöohjeessa 
annettuja puhdistusta, hoitoa ja desinfiointia koskevia ohjeita. Samoin erityisesti on 
otettava huomioon tarkastuksia koskevat tiedot. 

Huomio: Vuoteissa ei ole erityistä potentiaalintasauksen liitäntämahdollisuutta. 
Sähkökäyttöisiä lääkintälaitteita, jotka on yhdistetty potilaaseen suonensisäisesti tai 
sydämensisäisesti, ei saa käyttää. Lääkinnällisten laitteiden haltija on velvollinen 
varmistamaan, että laitteiden yhdistelmät vastaavat standardin EN 60601-1 vaatimuksia. 

Tämä käyttöohje sisältää turvaohjeita. Kaikkien vuoteiden kanssa työskentelevien 
henkilöiden on tunnettava tämän ohjeen sisältö. Epäasianmukaisesta käytöstä voi olla 
seurauksena vaaratilanteita. 

1.2 Henkilöryhmien määritelmät 

Haltija 
Haltija (esim. kuntoutuslaitokset, jälleenmyyjät, laitokset ja kustannusyksiköt) on jokainen 
luonnollinen tai juridinen henkilö, joka käyttää vuodetta tai jonka toimeksiannosta sitä 
käytetään. Haltija on aina vastuussa tuotteen asianmukaiseen käsittelyyn liittyvän 
opastuksen antamisesta. 

Käyttäjä 
Käyttäjiä ovat henkilöt, joilla on koulutuksensa, kokemuksensa tai tuotekoulutuksensa 
perusteella oikeus käyttää hoitovuodetta tai suorittaa sillä töitä. Käyttäjä kykenee 
tunnistamaan mahdolliset vaarat tai välttämään ne sekä arvioimaan potilaan 
terveydentilan. 
 

Potilas/asukas 
Henkilö, jolla on yksi tai useampia vammoja, yksi tai useampia toimintarajoitteita, yksi tai 
useampi osallistumisrajoite tai näiden yhdistelmä.    
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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 hoitovuoteen käytön, asennuksen 
ja purkamisen lisäksi 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 turvallisuuden 
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 

– hoidettava henkilö ei itse voi käyttää turvallisesti käsiohjausta tietyistä 
vammoista johtuen 

– hoidettava henkilö 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 saanut hoitohenkilöstö tai 
omaiset tai muut henkilöt tällaisten henkilöiden läsnä ollessa. 

Makuutasoa siirrettäessä on varottava erityisesti, ettei sivulaitojen siirtymisalueella ole 
kehon osia. Myös kun sivulaitoja säädetään itse, on varmistettava, että hoidettava henkilö 
makaa sopivassa asennossa. 
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Ennen vuoteen osien sähkötoimista säätämistä on aina tarkastettava, ettei kehon osia ole 
säätöalueella alarakenteen ja pää-/jalkaosan välillä ja ettei lattian ja ylös nostetun 
makuutason välissä ole henkilöitä tai kotieläimiä. Näillä alueilla on olemassa erityisen 
suuri puristumisvaara. Ota aina huomioon myös esineet, jotka ovat hoitovuoteen lähellä 
tai sen alla. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja. 

Suurin sallittu potilaan paino riippuu samanaikaisesti käytettävien lisävarusteiden 
kokonaispainosta (patjat tai ylimääräiset sähkökäyttöiset lääkintälaitteet). Turvallinen 
työkuormitus löytyy makuutason rungossa olevasta arvokilvestä. 

1.4 Käyttöikä/takuu 

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 laitoskäytössä on 15–20 vuotta. Käyttöikä riippuu 
käyttöolosuhteista ja käytön tiheydestä. 

Huomio: Jos tuotteeseen tehdään valtuuttamattomia teknisiä muutoksia, sen takuu 
raukeaa kokonaisuudessaan.  

Tätä tuotetta ei ole hyväksytty käytettäväksi Pohjois-Amerikan, erityisesti Amerikan 
Yhdysvaltojen (USA), markkinoilla. Valmistaja kieltää hoitovuoteen jakelun ja käytön 
näillä markkinoilla, myös kolmannen osapuolen kautta. 

1.5 Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset 

Hermann Bock GmbH ei vastaa vahingoista, joita voi syntyä lattiaan hoitovuoteen 
jokapäiväisestä käytöstä. 

Jotta lattiaan ei tulisi painaumia, alustan tulisi vastata Saksan joustavien 
lattiapinnoitteiden valmistajien yhdistyksen (FEB - Fachverband der Hersteller elastischer 
Bodenbeläge e. V.) suosituksia. Katso FEB-yhdistyksen Tekniset tiedot nro 3. 

 

 

 

 

 

 

Bockin varoitus
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 tai 
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. 
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1.6 Arvokilpi 

Jokainen hoitovuode on merkitty yksilöllisellä ja yleisellä tyyppisellä kilvellä. 
 
Yksilöllinen ja yleinen tyyppikilpi  

 
(1) Mallinimi 
(2) Valmistuspäivämäärä: päivä, kuukausi, vuosi 
(3) Sarjanumero: Tilausnumero – Juokseva numero 
(4) Verkkojännite, verkkotaajuus ja virranotto 
(5) Toiminta-aika  
(6) Moottorin suojausluokka 
(7) Potilaan suurin sallittu paino / turvallinen työkuorma  
(8) Valmistaja 
(9) Symbolit (oikealla) 
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Selitys symboleista: 
 

 
  

Merkintä osoittaa, että tuote on lääkinnällisistä laitteista 
asetuksella mukainen 

 Noudata käyttöohjeita 

 
Euroopan unionin alueella hävitettävä tuote täytyy toimittaa 
erilliseen keräyspisteeseen. Tuotetta ei saa hävittää kotita-
lousjätteen mukana. 

 Lääkinnällinen laite, tyypin B sovellettu osa 

 Käytä vain kuivissa tiloissa 

 Suojausluokka II (kaksoiseristys, suojaeristetty) 

IPX4 Sähkölaite on suojattu roiskuvalta vedeltä 

 
Potilaan enimmäispainon symboli 

 
Turvallisen käyttökuormituksen symboli 

 Symboli lääkinnällisen laitteen merkitsemiseksi 

 
Potilaskanta 

 
Noudata ohjeita patjan koon ja paksuuden mukaan 

 
Valmistajan osoite 

MD 
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2 Yleinen toimintokuvaus 

Rakenne ja toiminta 

Korroosionesto 
Hermann Bock GmbH:n hoitovuoteet kehitetään ja rakennetaan niin, että niillä on pitkä 
käyttöikä ja ne ovat varmatoimisia. Sen vuoksi kaikki ruostumiselle alttiit materiaalit 
suojataan asianmukaisesti. Kaikkien metalliosien pinnat suojataan. Teräsosat joko 
sinkitään tai polttomaalataan polyesterijauhepinnoitteella, ja alumiiniprofiilit 
anodisoidaan.  

Neljään toimintoalueeseen jaettu makuutaso 
Vakiovarusteinen makuutaso koostuu käytössä mukavasta pohjasäleiköstä (voidaan 
varustaa vaihtoehtoisesti alumiinilistoilla tai erityisillä jousitusjärjestelmillä), joka on 
jaettu neljään toimintoalueeseen: selkänoja, kiinteä istuinosa, reisi- ja säärituki.  

Vuodetta ympäröivä 
makuutason runko on 
valmistettu             teräs-

/alumiiniputkista. 
Teräsputket       on 

polttomaalattu 
polyesterijauhepinnoitteella.                        
Makuutason sähkötoiminen 
portaaton korkeudensäätö 
toimii 29–35 V:n 

suojapienjännitteisillä 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. Sähkökatkoksen aikana selkäosa voidaan laskea alas 
avaamalla putkirengassokka. 

Ajoalusta 
Vuoteiden korkeutta säädetään kahdella yksittäiskäyttökoneistolla varustetulla 
perusrungolla. Tämä teräsputkirakenne on polttomaalattu polyesterijauhepinnoitteella. 

Sivulaidat 
Jokainen hoitovuode voidaan varustaa molemmin puolin sivulaidoilla, jotka ulottuvat 
erityiselle turvakorkeudelle. Sivulaitoja voidaan nostaa ja laskea kiskoa pitkin. 
Liukukappaleet liikkuvat erityisen tasaisesti törmäyksenvaimentimien ansiosta, ja niiden 
päät on varustettu käytännöllisillä suojuksilla. Sivulaitoja on helppo käyttää ergonomisesti 
muotoillulla laukaisupainikkeella. Mallista ja käyttötarkoituksesta riippuen valittavana on 
vaaka- tai pystysuunnassa jaettuja sivulaitoja. 
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Teleskooppikäyttöisen jaetun sivulaidan käyttö 
Jokaista sivulaitaelementtiä voidaan siirtää muista 
sivulaitaelementeistä riippumatta. Toinen siirtämisen 
laukaisunapeista sijaitsee teleskooppipylvään alaosassa ja toinen 
vastaavan hoitovuoteen päätykappaleen yläosassa, välittömästi 
sivulaitapalkkien metalliohjaimissa. 

Voidaksesi laskea sivulaitaelementtiä ota yhdellä kädellä kiinni 
keskipylvään ylemmästä nupista (1), nosta sitä hieman ja paina 
toisella kädellä keskipylvään laukaisupainike (2) sisään.  

 

Sivulaita vapautuu vastaavalta puolelta, ja se voidaan laskea helposti 
alas vasteeseen saakka (3). Sivulaita on nyt vinossa.  

 

 

Laskeaksesi myös toisen puolen ota sivulaidasta kiinni 
päätykappaleen puoleisesta tarttumaurasta (4) ja nosta sivulaita 
hitaasti ylös. Nyt voit painaa vapautusnappia (5) ja laskea sivulaidan 
hitaasti alas. 

Huomaa:  
Nosta ehdottomasti sivulaitaa hieman ylöspäin ja paina 
vasta sitten laukaisupainiketta! Tämän laiminlyönti 
johtaa laukaisun vaurioitumiseen. 
 

 

Sivulaita on nyt lasketussa asennossa. 

Jos haluat nostaa jonkin sivulaitaelementin putoamissuojaksi 
yläasentoon, ota molemmin käsin kiinni ylemmän sivulaitapalkin 
tarttumaurasta (6) ja vedä sitä niin pitkälle ylöspäin, että se 
napsahtaa selkeästi kiinni molemmilta puolilta. Sivulaita on nyt 
nostetussa asennossa. 
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Kuva 1: Täyspitkä puusivulaita 

 

Kuva 2: Puusivulaita, teleskooppisäädettävä, keskellä yksinkertainen pylväs 

 

 
 

Kuva 3: Puusivulaita, teleskooppisäädettävä, keskellä kaksoispylväs 

 

 
 
 

Kaikki mitat millimetreinä (mm). 
(*) Makuutason pituudesta riippuen Pääpuolen/jalkopään yksittäinen pylväs on valinnainen. Suluissa 
oleva mitta on valinnainen. 
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Selitys 

A:  Pääosan ja sivulaidan välinen etäisyys 

B:  Sivulaidan korkeus 1 

C:  Sivulaidan korkeus 2 

D:  Sivulaidan leveys 1 

E:  Elementtien välinen etäisyys sivulaidan sisällä 

F:  Jaettujen sivulaitojen välinen etäisyys 

G:  Makuutason ja sivulaidan yläreunan välinen etäisyys 

H:  Sivulaidan yläreunan korkeus patjan yläpuolella ilman kokoonpuristusta 

I:  Määräystenmukaisen käytön patjan paksuus 

J:  Sivulaidan leveys 2 

K:  Sivulaidan ja makuutason (tai suojuksen, jos asennettuna) välinen pienin mitta 

L:  Jalkaosan ja sivulaidan välinen etäisyys 

Tuotenumerot 

Nimi         tuotenro 

Kuva 1: Täyspitkä puusivulaita 

    Puusivulaita (kaksi tukea)     91703 

 

Kuva 2: Puusivulaita, teleskooppisäädettävä, keskellä yksinkertainen pylväs 

    Puusivulaita (kaksi tukea)     91868 

 

Kuva 3: Puusivulaita, teleskooppisäädettävä, keskellä kaksoispylväs 

   Puusivulaita, pitkä pääpuoli (kaksi tukea)    91704 

   Puusivulaita, lyhyt jalkopää (kaksi tukea)    91705 

Bockin varoitus 
Käytä ainoastaan alkuperäisiä Bock-sivulaitoja, jotka ovat saatavana lisävarusteena jokaiseen 
hoitovuoteeseen. 
Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa kunnossa olevia ja vaurioitumattomia sivulaitoja, 
joiden rimojen välimitat 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 oltava erittäin varovainen, sillä sormet saattavat helposti jäädä 
puristuksiin pitkittäispalkkien väliin. 
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3 Sähköiset rakenneosat 

3.1 Käyttökoneisto 

Käyttöyksikkö koostuu yksittäiskäyttökoneistoista selkänojan ja jalkatuen sähköistä 
säätöä varten. Korkeudensäätö tapahtuu kahdella yksittäiskäyttökoneistolla, jotka on 
kiinnitetty alarakenteeseen. Näiden yksittäiskäyttökoneistojen säätöalue määritetään 
Hall-antureilla. Moottorit ja käsiohjain liitetään sisäpuolella olevaan ohjauskoteloon. 
Tulojännite muunnetaan verkkolaitteessa enintään 29 VDC suojapienjännitteeksi 
(tasavirta). Moottorit, ohjaus ja käsiohjain toimivat tällä vaarattomalla 
suojapienjännitteellä. Johdot ovat kaksinkertaisesti eristetyt, ja verkkolaitteessa on 
ensiösuojaus. 

Tehonmukautustoiminto takaa tasaisen toimintanopeuden. Vuoteen 
turvallisuusominaisuudet vastaavat näin suojausluokkaa II ja sen kosteussuoja 
kotelointiluokkaa IPX4. 

Suurin sallittu toiminta-aika on ilmoitettu vuoteessa (arvokilpi). Esimerkiksi 10 % toiminta-
aika (2 min ON / 18 min OFF) tarkoittaa, että jokainen elektroninen säätäminen saa kestää 
enintään 2 min, minkä jälkeen on seurattava 18 min tauko (ylikuumenemissuoja). 

Jos kahden minuutin suurin sallittu säätöaika ylittyy, esimerkiksi leikittäessä 
käsiohjaimella, ja ohjauslaite tai käyttökoneistot alkavat ylikuumentua, järjestelmän 
lämpösuojaus kytkee vuoteen virransyötön välittömästi kokonaan pois päältä. Ohjauksen 
virransyöttö palautuu automaattisesti noin tunnin jäähtymisajan kuluttua. 

3.2 Varo: Sähköinen käyttökoneisto 

Sähkötoimisen hoitovuoteen 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. Sähköiskusta aiheutuvien loukkaantumisten estämiseksi on 
liian suuren kosketusjännitteen mahdollisuudet 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, esimerkiksi epäasianmukaisen puhdistuksen yhteydessä. Tällaiset vauriot voivat 
aiheuttaa ohjauksen vikatoimintoja, mistä puolestaan voi olla seurauksena vuoteen 
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yksittäisten osien ei-toivottuja liikkeitä, jotka voivat johtaa hoitohenkilön ja käyttäjän 
loukkaantumiseen. 

3.3 Käyttökoneistot 

Hermann Bock GmbH varustaa hoitovuoteet DewertOkin GmbH:n valmistamilla 
käyttökoneistoilla. 

Käyttökoneistot koostuvat kukin neljästä pääkomponentista. 
- kotelo 

- moottori 

- vaihteisto 

- kara ja mutteri 

Yksittäisen käyttökoneiston koteloperiaate takaa kaikkien käyttökoneiston 
komponenttien jatkuvan toiminnan. Kotelon sisäosan rakenteen harkitut yksityiskohdat 
luovat olennaiset edellytykset käyttökoneistotekniikan tarkalle toiminnalle ja helpolle 
asennukselle/purkamiselle.  

3.4 Ulkoinen verkkolaite SMPS 

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 siellä suoraan 29 V:n 
suojapienjännitteeksi, jolla vuodetta käytetään. Se on liitetty verkkojohtoon 
pistokeliitännällä, niin että se voidaan vaihtaa erikseen vauriotapauksessa.  

Verkkolaite vastaa eurooppalaisten direktiivien sähkötoimisia kodinkoneita koskevia 
vaatimuksia ja niiden energiankulutus on vähäinen myös valmiustilassa, enint. 0,5 wattia. 
Laitetta voidaan käyttää kansainvälisesti tulojännitteille, jotka ovat välillä 100–240 V. 
SMPS-verkkolaitteen sähkömagneettiset vaihtokentät eivät ole mitattavissa.  

 

Ulkoinen verkkolaite 
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3.5 Ohjaus 

 
Ohjausyksikkö practico alu plus 

Practico alu plus on varustettu DewertOkin GmbH:n ohjauslaitteella. Ohjausjärjestelmään 
voidaan liittää neljä käyttökoneistoa (liittimet 3, 4, 5 ja 6). Värikoodit on annettu luvussa 
4 Rakenne ja käyttö. Käsiohjaimen liittimeen (liitin 2) voidaan lisäksi yhdistää 
sängynalusvalo. Varmista, että akun liitännän (liitin 7) päällä on tulppa. Lisäohjaimen (liitin 
1) liitännässä on oltava hyppyliitin. Lukuvalo voidaan liittää häntäkuituliitännällä (ei 
kuvassa), joka on kaapeli, joka kulkee ohjausyksikön yläsivulta. 

 
Ohjausyksikkö practico alu SCC 

practico alu SCC on varustettu Hermann Bock GmbH:n ohjauslaitteella. Liitin 1 on CAN-
BUS-liitäntä, johon voidaan liittää muun muassa anturimatto sängystä poistumisen (Bed-
Off) tunnistusta varten. Lisätietoja tästä on erikseen mukana toimitetussa Smart-Care-
Control-ohjausyksikön asennus- ja käyttöohjeessa. Liittimeen 2 kytketään Y-kaapeli, johon 
liitetään sängynalusvalo ja lukuvalo. Mukana toimitettu käsiohjain liitetään liittimeen 3. 
Liittimet 4, 5, 6 ja 7 on tarkoitettu yksittäiskäyttökoneistoille saksialustassa ja 
makuutasossa. 
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3.6 Vakiomallinen käsiohjain 

Vakiokäsiohjaimessa on integroitu lukitustoiminto, jonka ansiosta hoitohenkilöstö voi 
lukita käsiohjaimen käytön avaimella kokonaan tai osittain.  

Lukittava käsiohjain, suojattu ensikäyttöön liittyviä virheitä vastaan 
Käsiohjaimen kymmenellä käyttönäppäimellä voidaan käyttää perustoimintoja 
vaivattomasti sormella painamalla. Neljä keskimmäistä symbolia viittaavat 
erikoistoimintoihin, jotka suoritetaan painamalla samanaikaisesti vierekkäistä näppäintä. 
Yksittäiset käyttöpainikkeet on merkitty vastaavilla symboleilla. Säätömoottorit käyvät 
niin kauan kuin vastaavaa painiketta painetaan. Kierrejohto tarjoaa vaadittavan 
liikkumatilan käytön yhteydessä.  

Taakse asennetun ripustuslaitteen avulla käsiohjain voidaan ripustaa vuoteeseen 
erityisesti puhdistuksen ja hoidon ajaksi. Siten käsiohjain voidaan kiinnittää 
napsauttamalla haluttuun paikkaan vuoteessa, jolloin se ei ole toimenpiteiden tiellä.  

 
 
 
 
 
 
 

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

Bockin varoitus 
Moottorit ovat roiskevesisuojattuja, kotelointiluokka IPX4. Johdot eivät saa joutua puristuksiin. 
Liikkuvien osien säätöä saa käyttää ainoastaan määräystenmukaiseen tarkoitukseen. Hermann 
Bock GmbH ei vastaa luvattomista teknisistä muutoksista. 

 

Bockin varoitus 
Älä missään tapauksessa yritä korjata sähkövarustuksen häiriöitä itse, se voi olla 
hengenvaarallista! Ota yhteyttä joko Hermann Bock GmbH:n asiakaspalveluun tai valtuutettuun 
sähköalan ammattihenkilöön, joka korjaa häiriöt kaikkien vaadittavien VDE-sääntöjen ja 
turvamääräysten mukaisesti. 
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Toimintonäppäimet: 
 

 
 
Seuraavassa kuvattu nollausajo suoritetaan vain practico alu plus -hoitovuoteessa! 
Nollaus: Nollausajo tehdään painamalla näppäimiä (7) ja (8) samanaikaisesti. Tällöin 
vuode siirtyy n. 8 sekunnin kuluttua hitaasti alimpaan asentoon. Nollaus on valmis, kun 
ohjauksesta kuuluu merkkiääni. 
 
practico alu SCC -hoitovuoteessa kaikki moottorin asennot voidaan palauttaa ajamalla 
kaikki moottorit alas ja pitämällä kyseistä näppäintä painettuna vielä n. 1 sekunnin ajan 
alemman rajakytkimen saavuttamisen jälkeen. 

(*) Mukava istuma-asento siirtyy vain ylöspäin. Kaikki säädetyt asennot voidaan laskea 
alas näppäimellä 13. 
 

(1) Selkäosa ylöspäin 

(2) Selkäosa alaspäin 

(3) Sängynalusvalo 
Paina näppäimiä (1) ja (2) samanaikaisesti 

(4) Sääriosa ylöspäin 

(5) Sääriosa alaspäin 

(6) Valaistus/lukuvalo: 
Paina näppäimiä (4) ja (5) samanaikaisesti 

(7) Makuutaso ylöspäin 

(8) Makuutaso alaspäin 
(välipysäytys 37,5 cm:n kohdalla poisnousuasennossa) 

(9) Nollaus (koskee vain practico alu plus -mallia): 

Suoritettava ehdottomasti ensimmäisen käyttöönoton 
yhteydessä ja sähköverkosta irrottamisen jälkeen! 
(Nollausajo tehdään painamalla näppäimiä (7) ja (8) 
samanaikaisesti. Tällöin vuode siirtyy n. 8 sekunnin 
kuluttua hitaasti alimpaan asentoon. Nollaus on valmis, 
kun ohjauksesta kuuluu merkkiääni.) 

(10) Mukava istuma-asento ylöspäin (*) 

(11) Jalat lantion tason alapuolelle -asento (anti-
Trendelenburg) 

(12) Pää lantion tason alapuolelle -asento (Trendelenburg) 

(13) Makuutaso, selkä- ja sääriosa alaspäin  
(välipysäytys 37,5 cm:n kohdalla poisnousuasennossa) 

(14) Ei toimintoa 
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3.7 Käsiohjain - lukitustoiminnot 

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

A: Hylsyavain 
B: Käsiohjaimen näppäimet vapautettu 
C: Pää lantion tason alapuolelle -asento (Trendelenburg) estetty 
D: Käsiohjaimen näppäimet lukittu 

3.8 Käsiohjain kotikäyttöön (practico alu plus) 

Pää lantion tason alapuolella -asentoa ei saa käyttää kotiympäristössä. Käyttöympäristön 4 
vuoteet toimitetaan varustettuina tässä kuvatulla käsiohjaimella. Tässä käsiohjaimessa on 
samoin integroitu lukituslaite, katso kuvaus edellisessä kappaleessa. Asennossa C lukittuvat 
näppäimet (11) 'mukava istuma-asento' ja (12) 'jalat lantion tason alapuolelle -asento'. 

Nollausajo tehdään edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla 
painamalla näppäimiä (7) ja (8) samanaikaisesti.  

 

(1) Selkäosa ylöspäin 

(2) Selkäosa alaspäin 

(3) Sängynalusvalo 
Paina näppäimiä (1) ja (2) samanaikaisesti 

(4) Sääriosa ylöspäin 

(5) Sääriosa alaspäin 

(6) Ympäristön valo: 
Paina näppäimiä (4) ja (5) samanaikaisesti 

(7) Kallistusautomatiikka ylöspäin 

(8) Kallistusautomatiikka alaspäin 

(9) Makuutaso ylöspäin 

(10) Makuutaso alaspäin 

(välipysäytys 58 cm:n kohdalla poisnousuasennossa) 

(11) Mukava istuma-asento ylöspäin (*) 

(12) Jalat lantion tason alapuolelle -asento (anti-Trendelenburg) 

(13) Matalatoiminto: 
Paina näppäimiä (11) ja (12) samanaikaisesti 
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3.9 Toinen ohjain (valinnainen lisävaruste) 

Hoitovuode voidaan varustaa valinnaisesti lisäohjaimella.  

Tätä varten vuoteeseen asennetaan toinen ohjauskotelo, joka liitetään ohjausyksikön 
liittimeen 2. Tähän toiseen ohjauskoteloon kytketään käsiohjain liittimeen 1 ja toinen 
ohjain liittimeen 2. Liittimet 3, 4 ja 5 jäävät vapaiksi, ja ne on varustettu tulpilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Käyttö: 
Jotta hoitovuodetta voidaan ohjata ohjaimella, näppäimet on vapautettava painamalla 
"START"-näppäintä (1). Näin voidaan suorittaa kaikkia toimintoja, jotka ovat myös 
käsiohjaimessa. Hoitovuoteen säädön jälkeen voidaan aktivoida näppäinlukko 
välittömästi painamalla "STOP"-näppäintä. Muutoin se aktivoituu automaattisesti, jos 
ohjain on käyttämättä jonkin aikaa. 

Toimintojen lukitus: 
Toisella ohjaimella voit lukita yksittäisiä toimintoja. Paina tätä varten näppäintä, jossa on 
lukkosymboli (3). Nyt voit valita yksittäisiä toimintoja. Jos kyseinen merkkivalo palaa, 
toimintoa ei ole lukittu. Jos kyseinen merkkivalo ei pala, toiminto on lukittu. Nämä 
toiminnot on tällöin lukittu ohjaimesta ja käsiohjaimesta. Kun olet lukinnut kaikki 
haluamasi näppäimet, voit kuitata valintasi painamalla joko "START" tai "STOP". Asetukset 
pysyvät muistissa.  

HUOMIO: Jos käsiohjaimesta on lukittu määrättyjä toimintoja, niitä ei lukita toisesta 
ohjaimesta. Nämä toiminnot on lukittava siinä erikseen. 

 

Bockin varoitus 
Suurinta sallittua toiminta-aikaa (2 minuuttia) ei saa ylittää. Tämän jälkeen on ehdottomasti 
pidettävä vähintään vaadittu 18 minuutin tauko. 
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3.10 Akku (valinnainen lisävaruste) 

Akku toimii sähköverkosta riippumattomana palautustoimintona. Takuu ei koske 
käyttökoneiston toimintaa sähkökatkoksen sattuessa. 

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttöä täyteen vähintään 24 tunnin ajan. 
Sisäänrakennetut akut saavuttavat täyden kapasiteettinsa vasta 5–10 lataus- ja 
purkausjakson jälkeen. 

Mikäli ohjausyksikkö saa virtansa verkkojännitteestä, automaattinen latauspiiri huolehtii 
jatkuvasta käyttövalmiudesta. Jos käyttökoneistojärjestelmää käytetään ilman 
verkkovirtaa, akku on ladattava uudelleen heti verkkovirran palattua. 

Jos akun jännite saavuttaa katkaisurajan, käyttökoneistojärjestelmän toiminta katkeaa 
kokonaan. Syväpurkaussuoja suojaa akkua mahdollisilta vaurioilta, joita voi aiheutua 
tyhjenemisvaroituksen huomiotta jättämisestä. Kun akun jännite saavuttaa ajokäytössä 
syväpurkaussuojavaroituksen rajan, kuuluu äänimerkki. Jos äänimerkki kuuluu, akku tulee 

ladata heti. Käyttökoneiston käyttäminen on 
kuitenkin mahdollista vasta jonkin ajan kuluttua. 

 

 

 

 

 

Tekniset tiedot   Akku AG7 

Nimellisjännite   24 V DC   

Teho 1,2 Ah  

Varoke T 15 A 

Kotelointiluokka IPX4 

Akkutyyppi lyijy kuitukangas 

Loppuvarausjännite 29 V DC 

Latausaika n. 14 tuntia 

Käyttöikä n. 1 000 latausjaksoa 

Itsepurkaus n. 6 kuukautta 
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3.11 practico alu SCC -vuoteen muut lisävarusteet 

Erikseen mukana toimitetuissa asennus- ja käyttöohjeissa on tietoa muista lisävarusteista, 
joita voidaan liittää practico alu SCC -vuoteeseen. 

 

 

 

Bockin varoitus 
Ota huomioon akkujen lepojakso. Sen on levättävä vähintään tunnin ajan ennen käyttöönottoa, 
ennen pois ottamista sekä ennen akun vaihtoa. 
 
Sähköiskun vaara! Irrota ennen asennusta ehdottomasti käyttökoneiston pistoke pistorasiasta! 
Varmista, että pistokkeeseen on aina vapaa pääsy. 
 
Lisää toimintavarmuutta ennen ensimmäistä käyttöönottoa tai äärimmäisen mekaanisen 
kuormituksen jälkeen seuraavilla toimenpiteillä: Tarkasta kotelo vaurioiden varalta. Jos kotelossa 
on vaurioita tai laite kuumenee voimakkaasti: Irrota akku ohjauksesta ja ota 
käyttökoneistojärjestelmä pois toiminnasta. 
 
Älä avaa tai riko akkua. 
 
Akkua ei saa altistaa kuumuudelle tai avotulelle. Vältä varastointia suorassa auringonvalossa. 
 
Jos akku ei ole tiivis ja jos joudut kosketukseen vuotaneen nesteen kanssa, pese neste pois 
huolellisesti vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. 
 
Hävitä akku käytettyjä paristoja ja akkuja koskevien lainmukaisten määräysten mukaisesti, 
ne eivät saa päätyä kotitalousjätteen sekaan. 
 
Kunnossapito: Suorita silmämääräisiä tarkastuksia säännöllisesti (vähintään 6 kuukauden välein). 
Kiinnitä huomiota kotelon vaurioihin, tarkasta, että liitännät ja johdot eivät ole vaurioituneet, 
jääneet puristuksiin tai murtuneet.  
 
Varastointiaika enintään 6 kuukautta suositellussa varastointilämpötilassa. Sen jälkeen akku on 
ladattava uudelleen. Suuremmissa varastointilämpötiloissa akku on ladattava jo aikaisemmin 
aikaisemmin. Näin vältetään syväpurkausta, joka voi aiheuttaa akkuun vaurion, 
jota ei voi korjata. 

 

Bockin varoitus 
Vuodemallit, joiden pyörät ovat koteloinnin sisällä, eivät sovellu potilaiden kuljettamiseen. 
Vuoteet on suunniteltu siirrettäviksi ainoastaan potilashuoneen sisällä puhdistamista ja potilaan 
luokse pääsemistä varten. 
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4 Rakenne ja käyttö  

4.1 Tekniset tiedot  

Tekniset tiedot  
practico alu plus 
practico alu SCC 

Makuutason mitat: cm    90 x 200   

Ulkomitat: cm    101,5 x 208,5  

Puisen päädyn ulkomitat, tyyppi 20: kg 101,5 x 210 

Turvallinen työkuormitus: kg   220 

Maks. henkilön paino: kg   185 

Korkeudensäätö: cm   25–81 

Selkänojan pituus: cm 88 

Maks. säätökulma vaakatasoon nähden:    

  - Selkäosa  70°   

 - sääriosa  20°   

 - Trendelenburg-asento   15° 

Sivulaidan korkeus jousilistoineen: cm   39,5 

Sivulaidan korkeus käytettäessä ripolux neo® -alustaa: cm   35 

Sivulaitavaihtoehdot:   

 - Täyspitkä puusivulaita • 

- Puusivulaita, teleskooppisäädettävä • 

Tila nostolaitteen alla: cm   > 15 

Melutaso: dB(A)    < 65   

Painot: 

Kokonaispaino ml. täyspitkä puusivulaita: kg   135 

Makuutaso: kg 46,8 

Alarakenne (avoin pyörä, keskusl.): kg 55 

Puinen pääty (tyyppi 22): kg 8,6 

Täyspitkä puusivulaita: kg/sarja 8,1 

Teleskooppisäädettävä puusivulaita: kg/sarja 11,2 

Sähkötiedot 

Tulojännite: V 100–240 

 Taajuus: Hz 50/60 

 maks. virranotto: A 3,5 

     Kaikkia osia ja tietoja kehitetään jatkuvasti, ja siten ne voivat poiketa ilmoitetuista tiedoista. 
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4.2 practico alu plus ja practico alu SCC 

Yksi vuode kaikkiin tarpeisiin, tekniikka yhdistettynä kodikkuuteen. Teknisesti harkittuja 
yksityiskohtia: practico alu plus- ja practico alu SCC -vuoteita voidaan pidentää ilman 
työkaluja ja mukauttaa siten potilaskohtaisesti. Tämä on helppoa: Täysin ergonominen 
vuoteen pidennyskappale on helppo asentaa käden käänteessä. Katso kuvaus tämän 
luvun lopussa. Sivulaitoja on saatavilla kaikille pituuksille. Nämä hoitovuoteet tarjoavat 
heikoille ja hoitoa tarvitseville ja vammaisille ihmisille erittäin hyvän 
makaamismukavuuden ja tukevat helpon käytettävyytensä ansiosta myös optimaalista 
hoitoa. 

- practico alu plus ja practico alu SCC eivät sovellu sairaalakäyttöön. 
- Jos practico alu plus tai practico alu SCC on varustettu avoimilla pyörillä, se 

soveltuu potilaiden kuljettamiseen. Vuoteita voidaan siirtää samalla, kun niissä 
makaa potilas. Potilaan kuljettamisen valmistelemiseksi vuoteen pyörät on 
lukittava ja makuutaso siirrettävä alimpaan vaakasuoraan asentoon. Tämän 
jälkeen pyörät vapautetaan ja vuodetta siirretään. Pyörät on lukittava uudelleen 
kuljetuksen jälkeen. Jos hoitovuoteen pyörät ovat koteloinnin sisällä, vuode on 
tarkoitettu siirrettäväksi ainoastaan potilashuoneen sisällä puhdistamista varten 
tai potilaan luokse pääsemiseksi. 

- Hoitovuode soveltuu hoitoa tarvitseville henkilöille (aikuisille), joiden pituus on 
vähintään 146 cm. Henkilön painon tulee olla enintään 185 kg ja vähintään 40 kg. 
Painoindeksin (BMI) on oltava vähintään 17.  

- practico alu plus- tai practico alu SCC -vuodetta 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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Huomio: Vuoteessa ei ole erityistä potentiaalintasauksen liitäntämahdollisuutta. 
Sähkökäyttöisiä lääkintälaitteita, jotka on yhdistetty potilaaseen suonensisäisesti tai 
sydämensisäisesti, ei saa käyttää. Lääkinnällisten laitteiden haltija on velvollinen 
varmistamaan, että laitteiden yhdistelmät vastaavat standardin EN 60601-1 vaatimuksia. 
 
practico alu plus tai practico alu SCC käyttövalmiiksi 

Poista vuoteesta kaikki 
pakkausmateriaalit                            ja aseta 
alarakenne tyhjälle ja tasaiselle pinnalle. 

 

 

Aseta makuutaso alarakenteen päälle. 

Katso, kumpi on pääpuoli ja kumpi 
jalkopää. 

Kuvassa näkyy vasemmalla 
alarakenteessa keskuslukituksen 
jalkavipu, jonka tulee olla makuutason 
jalkopäässä. 

 

Työnnä makuutaso alarakenteen päälle 
niin, että reiät ovat päällekkäin. Kiinnitä 
makuutaso mukana olevilla 4 ruuvilla 
(lieriökantaruuvit M8x45) ja 4 mutterilla. 

 

 

 

 

 

Asenna sitten makuutason moottoreiden kaapelit ja käsiohjaimen kaapeli varmasti 
makuutason alapuolelle ohjauskoteloon saakka. Huolehdi, että kaapelit eivät joudu 
puristuksiin tai vaurioidu muulla tavoin. Kaapeleiden asennuksen helpottamiseksi voit 
ottaa pois muutaman säleen makuutason rungosta. 
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Huomio: Seuraava ohje koskee vain mallia practico alu plus: Jos vuode on varustettu 
tehtaalla sängynalusvalolla, käsiohjain liitetään toisen sängynalusvalon vapaaseen 
liittimeen. Sängynalusvalo on asennettu valmiiksi makuutason runkoon.  Tässä 
tapauksessa sängynalusvalon pistoke tulee liittää ohjausyksikössä käsiohjaimen liittimeen 
(punainen merkki). Varmista, että kaikki liittimet on peitetty lukkosuojuksilla, jotta 
suojausluokkaa koskevat vaatimukset täyttyvät. 

Kaapelointi pääpuolen moottorista 
ohjausyksikköön. 

 

 

Kiinnitä kaapeli pääpuolen nosto-osan 
keskelle kaapelikiinnikkeellä. 
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Kaapelointi jalkopään moottorista 
ohjaukseen.  

Kiinnitä kaapeli jalkaosan nosto-osaan 
ohjausyksikön korkeudelle kiinnikkeellä 
(katso ylempi kuva). 

 

Ohjauskotelon pistokejärjestys 
hoitovuodemalleissa practico alu plus ja 
practico alu SCC: 

 Punainen: käsiohjain tai  
                  sängynalusvalo 

 Musta: pääpuoli makuutaso 

 Keltainen: jalkaosa makuutaso 

 Sininen: käyttökoneisto 
saksialusta - pääpuoli 

 Valkoinen: saksialustan 
käyttökoneisto - jalkopää 

Ota huomioon ohjausyksiköiden 
kuvaukset luvussa 3. 

Kun kaikki pistokkeet on liitetty 
ohjausyksikköön, voit kiinnittää mukana 
toimitetun suojuksen ohjausyksikköön, 
jotta pistokkeet pysyvät luotettavasti 
kiinni. 

 

Vie virtajohto keskeltä alavaunun rungon 
yli pääpuolen päätykappaleeseen saakka. 
Kiinnitä kaapeli siihen vedonpoistimen 
avulla. 

TÄRKEÄÄ! 

Suorita moottoreiden nollaus ennen 
vuoteen käyttöön ottamista. Tämä 
toimenpide kuvataan luvussa 3 
sivulla 18. 
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Jos päätykappaleiden asennuspidikkeitä 
ei ole vielä asennettu, työnnä ne 
makuutason pitkittäiskehykseen ja 
kiinnitä ne alapuolelta mukana 
toimitetuilla kierretapeilla. 

 

 

Kiinnitä nyt patjan pidikkeet mukana 
toimitetuilla levyruuveilla, mikäli niitä ei 
ole asennettu valmiiksi jo tehtaalla 
(riippuu hoitovuoteen toimitustavasta). 

 

 

Jatka asennusta nostamalla alarakenne 
ylös. 

Estä vuoteen tahaton siirtyminen 
keskusjarrulla. 

 

 

Kiinnitä päätykappaleet ruuveilla 
makuutasoon. 
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Teleskooppisäädettävä sivulaita: 

 

Aseta ulkopylväs makuutason päätyyn ja 
keskipylväs keskelle makuutason 
pitkittäiskehystä. 

 

Aseta sivulaitapalkit asennuspidikkeisiin 
ja kiinnitä ne ruuveilla. 

 

 

Sivulaitojen pidikkeiden merkin tulee 
osoittaa alaspäin. 

 

 

 

Suorista keskipylväs sivusuunnassa ja 
kiinnitä se ruuveilla alapuolelta. 
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Koristekalvon asettaminen 
teleskooppipylvääseen 
 
Ota koristekalvo (1) ja työnnä se 
alapuolelta tulpassa (2) olevan raon läpi 
sivulaidan pylvään (3) alumiiniprofiiliin. 
Varmista, että koristekalvon oikea puoli 
on ulospäin. Sitä on vaikea irrottaa 
myöhemmin. Työnnä koristekalvoa niin 
pitkälle, että se on tasan painikkeen (4) 
kanssa. Alemmassa tulpassa (2) on 
pidätinnokka, joka estää koristekalvon 
putoamisen. 

 

 

 

 

 

 

Täyspitkät sivulaidat: 

Löysää pääpuolen päädyn 
pistokappaleen ruuveja ja vedä sitä 
hieman ulospäin. 

Aseta sitten sivulaitapalkit 
asennuspidikkeisiin ja kiinnitä ne 
ruuveilla. 

Kun kaikki sivulaitapalkit on asennettu, 
työnnä päätykappale takaisin ja kiristä 
alempi ruuvi. 

 

 

Tarkista vielä kerran kaikki ruuviliitokset ennen vuoteen käyttöön ottamista. 
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4.3 Vuoteen pidennyskappale 

Poista jalkaosasta päädyn kiinnityksen 
molemmat alemmat ruuvit. 

Vedä jalkopään päätykappaletta n. 220 
mm ulospäin. 

 

Ota jalkatuen jatkokappale (saatavana 
lisävarusteena) ja ota pois molemmat 
alumiinisuojukset sekä molemmat silmä-
käsiruuvit.  

 

 

Kiinnitä ne ulosvedettyjen osien päälle. 

Työnnä jalkopään päätykappale takaisin, 
niin että pitkittäiskehys ja päälle 
kiinnitetty osa ovat tasan. 

Kiinnitä päätykappale silmä-käsiruuveilla. 

 

 

Aseta jalkatuen jatkokappale paikalleen kuvan mukaisesti. 
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4.4 Hätälaskeminen – selkäosa (vakio) 

Sähkökatkoksen aikana tai 
käyttökoneistojärjestelmien vikaantuessa 
kohotetun selkäosan voi laskea alas käsin. 

Tähän tarvitaan ehdottomasti kaksi 
henkilöä! 

 

Jompikumpi henkilöistä nostaa (keventää) 
hieman selkäosaa ja pitää sitä tässä 
asennossa. Sitten toinen henkilö poistaa 
moottorin rengassokan. 

 

Moottori on nyt irrotettu selkäosasta ja 
voidaan kääntää alas.  

Kun toinen henkilö on poistunut vaara-
alueelta, ensimmäinen henkilö voi laskea 
selkäosan varovasti alas. 

 

Selkäosasta on pidettävä ehdottomasti 
kiinni, kunnes se on laskettu kokonaan alas. 

 

 

 

 

 

Bockin varoitus 
Tätä vain äärimmäisessä hätätilanteessa käytettävää hätälaskemista saavat käyttää vain henkilöt, 
jotka hallitsevat varmasti tämän toimenpiteen.  
Irrota vuode ehdottomasti sähköverkosta siksi aikaa, kun moottori asennetaan uudelleen.  
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4.5 Hätälaskeminen – selkäosa (valinnainen) 

Selkänoja voidaan hätätapauksessa laskea alas hoitovuoteessa olevalla mekaanisella 
laitteella. Tätä varten käännetään punaista vipua ylöspäin pääpuolen päädyn suuntaan. 
Alaslaskunopeus riippuu patjan ja potilaan painosta.  

 

 

 

 

Käyttö: 

Pidä toisella kädellä selkänojassa olevasta patjan pidikkeestä (1) ja siirrä toisella kädellä 

punaista vipua (2) ylöspäin pääpuolen päädyn suuntaan (katso nuolen suunta). Selkänoja 

liikkuu alaspäin. Pidä kädellä kiinni patjan pidikkeestä (1) niin kauan, kunnes vapautat 

vivun (2). Selkänoja pysyy nyt tässä asennossa. Varmista, että käyttövivun (2) käytön 

jälkeen se osoittaa taas kohtisuoraan alaspäin. 

 

 

 

 

Bockin varoitus 
Jos potilas on painava, selkänoja voi laskeutua alas hyvin nopeasti. Tarkista säätö viemällä 

selkänoja aina toisella kädellä patjan pidikkeen alta. 

Bockin varoitus 
Hoitovuodemallissa practico alu SCC pääpuolen moottori on hätälaukaisun käytön jälkeen 

ehdottomasti ajettava kerran kokonaan sisään. 
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4.6 Sijaintipaikan vaihtaminen 

Jos vuode halutaan siirtää toiseen paikkaan, on huomioitava seuraavat turvaohjeet: 

– Laske makuutaso alimpaan asentoon käsiohjaimen näppäimellä (8). 
– Irrota pistoke pistorasiasta ennen vuoteen siirtämistä ja kiinnitä johto koukulla 

sivulaitaan, niin että se on suojattuna putoamiselta ja yliajamiselta. Johto ei saa 
laahata maata pitkin. 

– 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, ja työnnä pistoke 
paikalleen. 

– Suorita nollaus sivulla 18 kuvatulla tavalla (koskee mallia practico alu plus). 

4.7 Kuljetus-, varastointi- ja käyttöolosuhteet 

 Kuljetus ja varastointi Käyttö 

Lämpötila  0 °C...+40 °C 10 °C...+40 °C 

Suhteellinen ilmankosteus 20–80 % 20–70 % 

Ilmanpaine 800–1060 hPA 

4.8 Toimintaan liittyviä ohjeita 

Vuode lukitaan paikalleen haluttuun paikkaan lukitsemalla alarakenteen pyörien jarrut. 
Alarakenteen lukitusvipu on painettava tätä varten alas jalalla. 

Integroidut sivulaidat on vedettävä tarvittaessa niin pitkälle ylös, että ne napsahtavat 
paikoilleen. Eripaksuisia patjoja käytettäessä ei 22 cm:n vähimmäiskorkeutta - patjan 
yläpuolisen sivulaidan yläreunasta mitattuna, ilman kokoonpuristusta - saa alittaa (lisäksi 
on käytettävä kolmatta laitaa, joka on saatavana lisävarusteena). 

4.9 Hävittäminen 

Vuoteen yksittäiset muovista, metallista ja puusta valmistetut materiaalikomponentit 
ovat kierrätettäviä, ja ne voidaan toimittaa uusiokäyttöön vastaavien lakimääräysten 
mukaisesti. Huomaa, että sähköisesti säädettävät hoitovuoteet katsotaan WEEE-
direktiivin 2012/19/EY mukaisesti teolliseksi sähköromuksi (b2b). Kaikkia vuoteiden 
sähköisen säätöjärjestelmän vaihdettuja sähköisiä tai elektronisia komponentteja on 
käsiteltävä sähkö- ja elektroniikkalaitelain vaatimusten mukaisesti, ja ne on myös 
hävitettävä asianmukaisella tavalla. 
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4.10  Häiriöiden korjaaminen 

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 

 Ohjausyksikkö ei käsittele 
käyttökoneistojen 
korkeudensäätösignaaleja oikein 

Suorita nollaus sivulla 18 kuvatulla 
tavalla (koskee vain mallia practico 
alu plus).  

  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 

  Käsiohjaimen lukitustoiminto / käytön 
esto on aktivoitu 

Deaktivoi käsiohjaimen 
lukitustoiminto / käytön esto 

Käyttökoneistot pysähtyvät 
lyhyen käyntiajan kuluttua 
painiketta painettaessa 
  

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. 2 minuutin 
täyskuormituksella säätämisen 
jälkeen on pidettävä 18 minuutin 
tauko. 

Päinvastaiset toiminnot 
käsiohjainta käytettäessä 

Tarkista pistokkeiden järjestys 
ohjausyksikössä, katso luku 4.2 

Liitä kaapelit värimerkintöjen 
mukaisesti tai ilmoita asiasta 
laitteen haltijalle tai H. Bock 
GmbH:n asiakaspalveluun 

Yksittäiset käyttökoneistot 
käyvät vain yhteen suuntaan 

Käsiohjain, käyttökoneisto tai 
ohjauslaite viallinen 

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

Käyttökoneistot pysähtyvät ja 
vuode jää vinoon asentoon 

Säätötoimintojen jatkuva käyttö Aja makuutaso alimpaan ja 
ylimpään asentoon ja oikaise se 
näin jälleen vaakasuoraan. Aktivoi 
käsiohjaimen lukitustoiminto 
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5 Lisävarusteet 

Jotta jokainen hoitovuode voitaisiin mukauttaa vieläkin paremmin hoitoa tarvitsevan 
henkilön yksilöllisiin tarpeisiin, Hermann Bock GmbH 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. Erilaisten puukoristeluiden ja 
värivaihtoehtojen suuri määrä antaa lisää valinnan vapautta ja mahdollistaa jokaisen 
hoitovuoteen sopeuttamisen olemassa olevaan kalustukseen. 

5.1 Erikoismitat 

Erikoismitat ovat Hermann Bock GmbH:n tuotannon arkipäivää. Henkilöiden, joilla on 
poikkeava ruumiinrakenne, optimaalinen makuumukavuus voidaan taata ainoastaan 
erikoismallien avulla. Hermann Bock GmbH:n erikoismittatuotteet tarjoavat 
mahdollisuuden mukauttaa jokainen hoitovuode yksilöllisesti hoidettavan henkilön kehon 
ominaisuuksiin. Jos hoidettavan henkilön pituus on yli 180 cm, Hermann Bock GmbH 
suosittelee integroitua vuoteen jatkokappaletta sekä jalkasangan pidennysosaa (katso 
kohdasta Lisävarusteet), joiden avulla makuutasoa voidaan pidentää jopa 220 cm:iin 
saakka. Näin myös suurikokoisten henkilöiden optimaalinen makuumukavuus on taattuna 
vuoteen toimintojen pysyessä samoina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
Hermann Bock -huollon palvelunumerosta saat tietoa vuoteeseesi sopivasta jälkivarustus- 
ratkaisusta. Palvelunumero: 0180 5262500 (14 snt/min lankaverkosta / korkeintaan 42 snt/min 
matkapuhelinverkosta). 
Kattava lisäkalustevalikoima täydentää erilaisia vuodemalleja mahdollistaen jopa kokonaisten 
huoneiden sisustamisen. Ihanteellinen tapa yhdistää hoito- ja asumismukavuus toisiinsa. 
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6 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. Hoitovuoteen ulkonäkö ja käyttökunto pysyvät pitkään hyvinä, kun 
noudatat tässä ohjeessa annettuja hoito-ohjeita. 

6.1 Puhdistus ja hoito 

Teräsputket ja pinnoitetut metalliosat: 
Käytä pintojen puhdistukseen ja hoitoon kosteaa kangasliinaa ja mietoa pesunestettä.  

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. 

Alustajärjestelmä ripolux neo: 
Vuoteen muovinen jousitusjärjestelmä voidaan puhdistaa kevyesti kostutetulla liinalla ilman 
puhdistusainetta tai erityisillä muoviosien puhdistusaineilla. Mikäli osat ovat voimakkaasti 
likaantuneet, irrota jousiosat tukipohjasta ja tukipohja makuutason rungosta. 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. Kun kaikki osat ovat 
täysin kuivat, asenna ne takaisin paikoilleen. Yksittäiset makuutason elementit voidaan 
vaihtoehtoisesti myös irrottaa kokonaan rungosta ja puhdistaa. 

6.2 Desinfiointi 

Desinfioi hoitovuode desinfiointiaineella pyyhkimällä. Noudata siinä Robert Koch Institutin (RKI) 
testaamia ja hyväksymiä menetelmiä. Voit käyttää RKI:n hyväksymiä, yleisesti myytäviä 
puhdistus- ja desinfiointiaineita. Jotta muoviosat, kuten moottorikotelot ja koristeosat kestäisivät 
pitkään, käytä niiden desinfiointiin ainoastaan mietoja ja hellävaraisia aineita. Väkevät hapot, 
aromaattiset ja klooratut hiilivedyt, alkoholi, esterit sekä ketonit voivat syövyttää pintoja ja siksi 
niitä ei tulisi käyttää. Luettelo Robert Koch Institutin testaamista ja hyväksymistä 
desinfiointiaineista ja -menetelmistä on verkossa osoitteessa www.rki.de. 
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6.3 Vaarojen välttäminen 

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti läpi ennen hoitovuoteesi 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 se 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. Jos 

jokin osa on vaurioitunut, sitä ei saa puhdistaa, vaan se on annettava ensi tilassa 
haltijan tai valtuutetun huoltohenkilön korjattavaksi. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 
Vuode on puhdistettava ja desinfioitava aina ennen uutta käyttöä. Sille on samoin suoritettava 
silmämääräinen tarkastus mahdollisten mekaanisten vaurioiden varalta. Tarkempia tietoja tästä 
on tarkistuslistassa. 
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7 Suuntaviivat ja valmistajan vakuutus 

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. 

Emission test Complliance Electromagnetic environment - guidance 

RF emissions 
CISPR 11 (partly) 

Group 1 

The medical used bed uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are 
very lowand 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 di-
rectly connected to the public-voltage power supply network that supplies buildings used for domes-
tic purpose. 

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 
± 8 kV air 

± 6 kV contact 
± 8 kV air 

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

Electrostatic transient/burst 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV for power supply lines 
± 1 kV for input/output lines 

± 2 kV for power supply lines 
± 1 kV for input/output lines 

Mains power quality should be that of a typical 
commercial or hospital environment. 

Surge 
 IEC 61000-4-5 

±  1 kV differential mode 
± 2 kV common mode 

±  1 kV differential mode 
± 2 kV common mode 

Mains power quality should be that of a typical 
commercial or hospital environment. 

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

< 5 % UT                                                    
(>95 % dip in UT ) for 0.5 cycle                                                                                                                     
40 % UT                                           
(60 % dip in UT ) for 5 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 0.5 cycle                                                                                                                     
40 % UT                                           
(60 % dip in UT ) for 5 cycles                                    
70 % UT                                            
(30 % dip in UT ) for 25 cycles                                    
< 5 % UT                                          
(>95 % dip in UT ) for 5 sec 

Mains power quality should be that of a typical 
commercial or hospital environment. If the user of 
the medizinisches Bett requires continued opera-
tion during power mains interruptions, it is recom-
mended that the medizinisches Bett be powered 
from an uninterruptible power supply or a battery. 

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

3 A/m 3 A/m 
Power frequency magnetic fields should be at lev-
els characteristic of a typical location in a typical 
commercial or hospital environment. 

Note: UT is the a. c. mains voltage prior to application of the test level. 
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– 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 
IEC 61000-4-6                                             
Radiated RF 
IEC 61000-4-3 

3 V 150kHz-80MHz      
………………………………………          
3 V/m 80MHz-2500MHz 

3 V 150kHz-80MHz      
……………………………………          
3 V/m 80MHz-2500MHz 

Portable and mobile RF communications equip-
ment should be used no closer to any part of the 
EQUIPMENT medizinisches Bett, including ca-
bles, than the recommended separation distance 
calculated from the equation applicable to the fre-
quency of the transmitter. 
Recommended separation distance: 
                                        

     𝑑 =  [
3,5

3
] √𝑃       150 kHz to 80 MHz 

 

     𝑑 =  [
3,5

3
] √𝑃       80 MHz to 800 MHz 

 

    𝑑 =  [
7

3
] √𝑃        800 MHz to 2,5 GHz 

 
where p is the maximum output power rating of 
the transmitter in watts (W) according to the trans-
mitter manufacturer and d is the recommended 
separation distance in metres (m). 
Field strengths from fixed RF transmitters, as de-
termined by an electromagnetic site surveya, 
should be less than the compliance level in each 
frequency rangeb. 
Interference may occur in the vicinity of equip-
ment 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 form 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, 
en electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the medizinisches Bett is used exceeds the appli-
cable 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 3 V/m. 

Recommended separation distances between portable and mobile RF communica-
tions 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. 

Rated maximum output 
of transmitter W 

Separation distance according to frequency of transmitter m 

150 kHz to 80 MHz  

  𝑑 =  [
3,5

3
] √𝑃      

80 MHz to 800 MHz 

  𝑑 =  [
3,5

3
] √𝑃      

800 MHz to 2,5 GHz 

𝑑 =  [
7

3
] √𝑃 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 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 equa-
tion 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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8 Säännölliset tarkastukset ja huolto  

Säännölliset tarkastukset pitävät yllä parasta mahdollista turvallisuustasoa ja ovat siten 
tärkeä ennalta ehkäisevä turvallisuustoimenpide. Lääkinnälliset tuotteet on tarkastettava 
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 tarkastusten 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 tarkastukset, Bock-huolto tarjoutuu suorittamaan kyseiset tarkastukset 
maksua vastaan sekä huolehtimaan vaadittavien määräaikojen noudattamisesta.  

Hermann Bock GmbH:n määrittämät tarkastusvälit määräävät suorittamaan 
tarkastuksen vähintään kerran vuodessa sekä jokaisen vuoteiden 
uudelleenkäyttöönoton yhteydessä.  

Tarkastustöiden helpottamiseksi Hermann Bock GmbH on laatinut tarkistuslistan kaikkia 
välttämättömiä tarkastuksia varten. Tarkistuslista sisältyy asennus- ja käyttöohjeeseen. 
Kopioi tarkistuslista tarkastuksesi pohjana käytettäväksi. Tarkistuslista toimii myös 
todistuksena tarkastustöiden suorittamisesta, ja sitä on säilytettävä huolellisesti.  

Voit myös ladata tarkistuslistan Internetistä osoitteesta: www.bock.net.  

Huomio: Jos tuotteeseen tehdään valtuuttamattomia teknisiä muutoksia, sen takuu 
raukeaa kokonaisuudessaan. 
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Bock-hoitovuoteiden tarkistuslista  Sivu 1/2 Julkaisupäivä: 23.7.2018  

Nimi/toimipaikka:  

  

Katuosoite/postinumero/postitoimipaikka:  

Osasto/huone:  

Tarkastajan nimi / päivämäärä:  
 

Silmämääräinen tarkastus: 
Nro Kuvaus Kyllä Ei Huomautus 

Yleisesti: 

1 Vuoteeseen kiinnitetty arvokilpi/tarra paikallaan ja luettavissa? ☐ ☐  

2 Käyttöohje käytettävissä? ☐ ☐  

3 
Noudatetaanko arvokilven mukaista turvallista työkuormitusta (potilaan paino + 
patjan paino + lisävarusteiden paino)? 

☐ ☐ 
 

4 

Ovatko lisävarusteet (esim. kohottautumistuki sekä kädensija ja vyö, nousutuki, 
puskurirullat jne.) moitteettomassa kunnossa? Onko kaikki lisävarusteet kiinnitetty 
tukevasti, eikä niissä näy kulumista? Onko kohottautumistuen kädensija enintään 5 
vuotta vanha (valmistajan antamien tietojen mukainen kädensijan käyttöikä)? 

☐ ☐ 

 

Sähkökomponentit: 

5 
Ovatko verkkojohto, liitäntäjohdot ja pistokkeet ehjiä, eli niissä ei ole 
kaapelikatkoksia, painaumia, taipumia, hiertymiä, huokoisia kohtia tai paljaita 
johtimia? 

☐ ☐ 

 

6 Onko vedonpoisto kiinnitetty tiukasti ja toimii moitteettomasti? ☐ ☐  

7 Oikea ja turvallinen kaapeleiden läpivienti ja asennus? ☐ ☐  

8 Moottorikotelo ja käsiohjaimen kuori tiivis ja vahingoittumaton? ☐ ☐  

9 Moottorinostoputket moitteettomat ja vaurioitumattomat? ☐ ☐  

Alarakenne (saksinostovuoteissa) / päätykappaleet (säädettävistä osista koostuvissa vuoteissa): 

10 Alarakenne moitteeton, ei murtuneita hitsaussaumoja? ☐ ☐  

11 Pyörät ja puskuripyörät (mikäli olemassa) vaurioitumattomat? ☐ ☐  

12 
Muoviset sulkumuhvit ja mekaaniset liitososat (ruuvit, pultit jne.) täydelliset ja ilman 
vikoja? 

☐ ☐ 
 

Makuutaso ja päätykappaleet: 

13 
Joustavat puusäleet, alumiini-/terässäleet, alustalevy ja/tai jouset ilman vikoja? (Ei 
halkeamia, murtumakohtia, tiukasti paikoillaan, riittävä painekuormitus jne.) 
Vain dino-hoitovuode: Alumiinisäleiden välinen etäisyys alle 6 cm? 

☐ ☐ 

 

14 Makuutason runko ja nosto-osat ilman vikoja eikä hitsaussaumoissa ole vaurioita? ☐ ☐  

15 
Muoviset sulkumuhvit ja mekaaniset liitososat (ruuvit, pultit jne.) täydelliset ja ilman 
vikoja? 

☐ ☐ 
 

16 Ovatko pää- ja jalkapuolen päätykappaleet tiukasti kiinnitetyt ja vaurioitumattomat? ☐ ☐  

Sivulaita: 

17 Ovatko sivulaidat paikallaan, ei halkeamia, murtumia tai muita vaurioita? ☐ ☐  

18 
Sivulaitapalkkien välinen etäisyys alle 12 cm? 
Vain dino-hoitovuode: Pinnojen välinen etäisyys alle 6 cm? Sivulaidan ja makuutason 
välinen etäisyys alle 6 cm? 

☐ ☐ 

 

19 
Sivulaidan korkeus patjan yläpuolella yli 22 cm? 
Vain dino-hoitovuode: Sivulaidan korkeus patjan yläpuolella yli 60 cm? 

☐ ☐ 
 

20 
Vain jaetut sivulaidat: Päätykappaleen ja sivulaidan välinen etäisyys tai jaettujen 
sivulaitojen välinen etäisyys alle 6 cm tai yli 31,8 cm? 

☐ ☐ 
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Bock-hoitovuoteiden tarkistuslista  Sivu 2/2 Julkaisupäivä: 23.7.2018  

Nimi/toimipaikka:  

  

Katuosoite/postinumero/postitoimipaikka:  

Osasto/huone:  

Tarkastajan nimi / päivämäärä:  
 

Toimintatarkastus: 
Nro Kuvaus Kyllä Ei Huomautus 

Sivulaita: 

21 
Sivulaidat liikkuvat kevyesti ohjaimissaan ja lukkiutuvat luotettavasti? 
Vain dino-hoitovuode: Ovet kulkevat kevyesti alumiiniprofiileissa? Ovet lukittuvat 
luotettavasti salpamekanismiin? 

☐ ☐ 

 

22 
Onko sivulaitapalkit ja sivulaidan osat kiinnitetty riittävästi ja ovatko ne tukevasti 
paikoillaan? 

☐ ☐ 
 

23 Sivulaitojen kuormitustesti ilman muodonmuutosta? ☐ ☐  

Makuutaso: 

24 
Selkäosan, jalkaosan säätö sekä erikoistoiminnot toimivat moitteettomasti ja 
esteettä? 

☐ ☐ 
 

25 
Säärituen (jos olemassa) lukitusmekanismi toimii turvallisesti joka asennossa, myös 
kuormituksen alaisena? 

☐ ☐ 
 

26 
Vain domiflex 2 -hoitovuode: Onko kuuden epäkeskokiinnittimen kiinnitysteho 
riittävä? Jos näin ei ole, lukkomutteria on kiristettävä hieman! 

☐ ☐ 
 

Alarakenne (saksinostovuoteissa) / päätykappaleet (säädettävistä osista koostuvissa vuoteissa): 

27 Noston säätö toimii moitteettomasti ja esteettä? ☐ ☐  

28 Toimiiko vuoteen pyörien lukitus, jarrutus ja pyörivätkö ne vapaasti? ☐ ☐  

Sähkökomponentit: 

29 Käsiohjaimen käyttö (näppäimet ja lukituslaite) moitteetonta ja ilman vikoja? ☐ ☐  

30 Akku/paristo/hätälaskeminen: Toiminta moitteetonta ja ilman vikoja? ☐ ☐  

Yleisesti: 

31 
Lisävarusteet toimivat moitteetta ja luotettavasti (esim. kohottautumisteline ja 
kädensija ja vyö, nousutuet, törmäyssuojat jne.) 

☐ ☐ 
 

Sähkömittaukset: 
Nro Kuvaus Kyllä Ei Huomautus 

Eristysvastus - (Mitataan vain ennen vuotta 2002 valmistetuista malleista.) 

32 Eristysvastus – mitattu arvo yli 7 MΩ? ☐ ☐  

Laitteen vuotovirta – (Tätä mittausta ei tarvitse tehdä hoitovuoteille, joiden valmistusajankohta on alkaen 5/2018 ja joissa on 
limoss-yhtiön käyttökoneisto, tai valmistusajankohdasta 7/2015 alkaen hoitovuoteille, joissa on Dewert-yhtiön käyttökoneisto, 
ensimmäisten 10 käyttövuoden aikana, jos silmämääräinen tarkastus ja toimintatarkastus on hyväksytty, jos kyseessä in limoss- 
tai Dewert-yhtiön verkkolaitteella (SMPS) varustettu hoitovuode. 

33 Laitteen vuotovirta – mitattu arvo alle 0,5 mA? ☐ ☐  

Arviointi: 
Nro Kuvaus Kyllä Ei Huomautus 

34 Kaikki arvot sallitulla alueella, tarkastus suoritettu hyväksytysti? ☐ ☐  
     

Mikäli tarkastusta ei läpäisty: 
☐Korjaus  

☐Romutus     

Päivämäärä/allekirjoitus Seuraava tarkastus 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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, tarkastuksia ja muita vastaavia palveluita. Muussa tapauksessa 
takuu raukeaa. 
Luettelo tämänhetkisistä myyntikumppaneistamme on osoitteessa www.bock.net/kontakt/vertriebspartner 
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Oikeus teknisiin  muutoksiin pidätetään 

 

Hermann Bock GmbH 
Nickelstr. 12 
D-33415 Verl 
 

Puhelin: +49 52 46 92 05 - 0 
Telefaksi: +49 52 46 92 05 - 25 
Internet:  www.bock.net 
Sähköposti:  info@bock.net 

 


