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1 Symboler 

1.1 Varningssymboler 

1.1.1 Typer av varningssymboler 

Varningssymbolerna skiljer på olika typer av risker med hjälp av följande nyckelord: 

 Försiktighet - varnar om risk för materialskada. 

 Varning - varnar om risk för fysisk skada. 

 Fara - varnar om risk för livshotande skada. 

 

1.1.2 Varningssymbolernas struktur 

1.2 Andra symboler 

1.2.1 Instruktioner 

Instruktionernas struktur: 

 Utför detta steg. 

 

Resultat, i förekommande fall. 

1.2.2 Listor 

Punktlistornas struktur: 

 Lista nivå 1 

 Lista nivå 2 

De numrerade listornas struktur: 

a. Lista nivå 1 

b. Lista nivå 1 

1. Lista nivå 2 

2. Lista nivå 2 

 

 
SIGNALORD! 

Typ av och källa till risk! 

 Åtgärder för att undvika risken. 
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1.3 Symboler och märkningar på produkten 

 Läs igenom bruksanvisningen. 

 Anmärkning 

 Värmeskydd till transformator 

 

 

 Endast lämplig för inomhusbruk 

 Skydd mot olyckor orsakade av elström – instrument 

av typ B 

 

 

 Skyddstransformator 

 

 

 CE-märkning 

 

 

 Uttag för anslutning av potentialutjämningsledare 

 Serienummersetikett 

 

 

  

Safe Working Load 

 Varning för kross- eller klämskada 

 Maxvikt patient 

 Använd en madrass som rekommenderas av 

tillverkaren 
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 Sängens vikt 

 Placera inga föremål här 

 Användning av en ny sjukhussäng för vuxna 

2 Säkerhet och risker 

2.1 Säkerhetsinstruktioner 

 Följ instruktionerna noggrant. 

 Personskador eller materialskador kan inträffa om denna bruksanvisning inte efterlevs. 

 Använd endast sängen om den är i fullt funktionsdugligt skick. 

 Om nödvändigt ska sängens funktioner kontrolleras dagligen eller vid varje skiftbyte. 

 Använd endast sängen i dess originalutförande. 

 Sängen ska endast användas med korrekt nätspänning. 

 Säkerställ att sängen endast hanteras av behörig personal. 

 Säkerställ att patienten (om dennes hälsotillstånd tillåter) har informerats om hur sängen styrs samt om 

alla gällande säkerhetsinstruktioner. 

 Förflytta sängen endast på plana, hårda underlag. 

 Byt skadade delar omedelbart. Använd endast originaldelar. 

 Underhåll och installation får endast utföras av behörig personal som har utbildats av tillverkaren. 

 Belasta inte sängen med en vikt som överstiger SWL (safe working load). 

 Vid maxbelastning eller oundviklig överbelastning (HLR) ställs sängbotten in på det lägsta läget. 

 Endast en patient åt gången får befinna sig i sängen. 

 Var försiktig så att du inte klämmer eller skadar dig när du hanterar rörliga delar. 

 Vid användning av lyftbåge eller infusionsställ: Se till att inga delar skadas när sängen flyttas eller 

justeras. 

 Se till att hjulen är bromsade när sängen inte förflyttas, oavsett om någon ligger i sängen eller om den är 

tom. 

 För att förhindra att patienten faller eller skadar sig ska sängbotten alltid vara inställd på det lägsta läget 

när patienten inte behandlas av vårdpersonal. 

 Grindarna får endast hanteras av vårdpersonal. 

 Sängen får inte användas i miljöer med explosionsrisk. 

 Aktivera eller avaktivera funktioner på handkontrollen med hjälp av supervisorkontrollen, utifrån vad som 

passar patientens fysiska och mentala tillstånd. Kontrollera att funktionen verkligen har blockerats. 

 Hantera aldrig nätuttaget/kontakten med våta händer. 

 Dra endast ut nätkabeln genom att dra i själva kontakten. 

 Placera nätkabeln så att den inte ligger i öglor eller är böjd och skydda den från mekaniskt slitage. 

 Om nätkabeln hanteras på fel sätt finns en risk för elektriska stötar, andra allvarliga skador eller skador på 

sängen. 

 Säkerställ att den fastställda driftcykeln (i tid) inte överskrids (se INT. på produktmärkningen). 

 Se till att sängens rörliga delar inte blockeras. 
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 Använd endast tillverkarens originaltillbehör och madrasser för att förhindra att fel uppstår. 

 Den fastställda Safe Working Load får inte överskridas. 

 Om patientens tillstånd skulle kunna leda till att han/hon fastnar ska sängbotten ställas in i plant läge när 

patienten är utan tillsyn. 

 Justera sängens höjd till ca 20 cm under maxhöjd vid förflyttning så att den lättare kan passera eventuella 

hinder. 

 Överskrid inte sängförlängningens maxbelastning på 150 kg. 

 Sängen och dess komponenter får endast ändras efter godkännande från tillverkaren. 

 Säkerställ att det inte finns någon risk för att orsaka klämskador eller på annat sätt skada patientens 

extremiteter (t.ex. mellan grindarna och sängbotten, mellan rörliga delar etc.) innan sängen ställs på plats 

eller grindarna fälls ner. 

 Stäng linnehyllan innan omvänt chockläge används. 

 Placera inte något föremål (t.ex. tillbehör, dropp, kablar) mellan eller på grindar eller rörliga delar. 

 Använd uteslutande delade plastgrindar eller delade teleskopgrindar för förvirrade eller desorienterade 

patienter. 

 Innan det extra låga läget ställs in måste du se till att det inte finns någon risk för att några delar av 

sängen kolliderar med brickbord, tillbehör eller kroppsdelar. 

 Se till att det inte finns någon risk för att kablarna till supervisorkontrollen eller handkontrollen skadas när 

de förvaras på grindarna eller sänggavlarna. 

 Placera inte syrgastuber direkt under sängbotten så att kollisioner kan förhindras. 

 Ställ alltid in sängbottnen i det lägsta läget och enskilda delar av sängbottnen i horisontellt läge om 

patienten är kvar på sängen utan övervakning av personal och om dennes hälsa och mentala status kan 

medföra en ökad risk att falla ur sängen eller fastna. 

 Personalen måste, med utgångspunkt i patientens hälsomässiga och psykiska status, överväga 

övergripande justering av sängen och låsning av alla lägesfunktioner, särskilt om patienten lämnas utan 

tillsyn (även under en kort tid). 

 Det är förbjudet att manuellt positionera delar av sängen som är utformade för elektronisk positionering 

(t.ex. ryggstöd). Annars finns det en risk att man skadar och förstör ryggstödets ställdon, eller att 

ryggstödet plötsligt faller bakåt. 

2.2 Användarvillkor  

Sängen kan användas och förvaras i inomhusmiljöer där: 
 omgivande temperatur är mellan +10 °C och +40 °C 
 den relativa luftfuktigheten är mellan 30% och 75% 
 lufttrycket är mellan 795 hPa och 1 060 hPa. 
 
Sängen får inte användas och förvaras i inomhusmiljöer där: 
 det finns explosionsrisk 
 det finns lättantändliga bedövningsmedel. 
Sängen  är  avsedd  för  användning  i  rum  avsedda  för  hälso-  och  sjukvård.  Elinstallationerna  ska  därför 
överensstämma med gällande lokala bestämmelser för elinstallationer. 
 Under extrema förhållanden bör sängen kopplas bort från strömkällan. 
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2.3 Användning 

Medicinskt syfte: 

 Sjukhussäng för akutvård, stöd för patienter i olika lägen (horisontellt läge, Trendelenburg, hjärtstol osv.) 

Patient: 

 Se kapitel “ Korrekt användning”. Patientvikt + madrass + tillbehör kan inte vara högre än säker 

arbetsbelastning (SWL - Safe working load). Patientens tillstånd är inte av betydelse. 

Personal: 

 Behörig vårdpersonal. Vem som helst som har bekantat sig med bruksanvisningen. Patienten om dennes 

tillstånd tillåter det. 

Plats: 

 Sängen är bestämd för tillämpningsmiljöerna 1, 2, 3 och 5 enligt EN 60601-2-52:2010. Det stabila 

underredet gör det enkelt för en person att hantera sängen. Tillverkaren rekommenderar dock att 

åtminstone två personer hanterar sängen. 

3 Standarder och föreskrifter 

Sängen överensstämmer med följande standarder och direktiv: 

 IEC 60601-1:2012 

 IEC 60601-1-2:2007 3.ED 

 IEC 60601-1-6:2010 

 IEC 60601-2-52:2010 

 ISO 15223-1:2012 

 ISO 10993-5:2009 

 ISO 10993-10:2010 

 93/42/EEC 

 2011/65/EU 

 

Tillverkaren arbetar enligt följande standarder: 

 ISO 9001:2008 

 ISO 14001:2004 

 EN ISO 13485:2003 
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4 Funktioner 

4.1 Korrekt användning 

Image 3 är en standardsäng för sjukhusbruk. Den har utformats för att stödja bariatriska patienter i olika lägen, till 
exempel horisontal-, Trendelenburg- och hjärtstolsläge mm. 
Det stabila underredet med fyra hjul gör det möjligt för en person att hantera sängen. Tillverkaren rekommenderar 
dock att minst två personer hanterar sängen. 
 
Image 3 är lämplig för: 
 Patienter 

 med vikt ≥ 40 kg 
 med längd ≥ 146 cm 
 med BMI ≥ 17 
 med en högsta vikt på 285 kg 
 vars vikt (inklusive madrass och tillbehör) inte överstiger SWL (safe working load) 

 Personal 
 kvalificerad vårdpersonal 
 alla personer som är bekanta med manualen 
 patient (om tillståndet medger detta) 

 Användning 
 standardvård 
 akutvård 
 oavbruten drift 

 Placering 
 applikationsmiljöer 1, 2, 3 och 5 enligt EN 60601-2-52:2010 

4.2 Felaktig användning 

Sängen är inte lämplig för: 
 Patienter 

 Som ej uppfyller de villkor som specificeras i kapitel “ Korrekt användning” 
 Användning 

 annan än som beskrivs i bruksanvisningen 

OBS! För information beträffande annan användning än den som anges i avsnittet ”Korrekt användning” 
ovan, vänligen kontakta LINET®. 

LINET®s satsningar på forskning, konstruktion och tillverkning garanterar att LINET®s produkter är av högsta 
kvalitet och passar för deras avsedda ändamål. LINET® tar emellertid inget ansvar för skador på produkten eller 
skador på patienter, personal eller andra personer som beror på: 

 Att instruktionerna i handboken ej följts, inklusive varningar. 
 Att  produkten  använts  för  andra  ändamål  än  det  som  anges  i  den  relevanta  dokumentationen  

som tillhandahållits av LINET® (se Korrekt användning). 

 
FARA! 

Risk för personskada eller dödsfall på grund av användning av felaktig utrustning! 

 Utför alltid erforderliga riskbedömningar vid val av lämplig utrustning. 
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5 Leveransomfång och sängvarianter 

5.1 Leveransomfång 

Leverans: 

 Vid mottagande: Kontrollera att leveransen är komplett enligt specifikationen på fraktsedeln. 
 Meddela transportören och leverantören om eventuella defekter eller skador omedelbart såväl som 

skriftligen eller anteckna dem på följesedeln. 
 Sängen levereras med avaktiverat batteri. Aktivering av batteriet sker i enlighet med kapitlet Aktivering av 

batteriet. 

5.2 Tillbehör 

 
Funktion – Image 3 bariatrisk Modell 1AM2 (modellnr, se etikett): 
 Sängbotten 

 Sängbotten bestående av löstagbara plastsegment 
 Sänggavlar 

 sänggavlar pulverlackerade med fasta, färgade HPL-paneler 
 sänggavlar i aluminium med fast färgade HPL-paneler 

 Grindar 
 enkla, nedfällbara grindar 
 delade teleskopgrindar 

 Hjul 
 Tente Linea 125 mm med separat bromssystem 
 Tente Linea 150 mm med centralt bromssystem 

 Kontrollenheter 
 supervisorkontroll 
 handkontroll med upplyst knappsats  
 handkontroll utan upplyst knappsats 

 Övrig utrustning 
 linnehylla 
 vertikala avvisarhjul 
 Ett par hållare för urinpåse 
 Ett par tillbehörsskenor 
 Reglage för nedfällning av ryggsektionen i en nödsituation (HLR) 
 Segufix-hållare 

 Färgkoncept 
 pulverlackerade metalldelar, RAL 9006 (ljusgrå) + RAL 7043 (mörkgrå) 
 RAL 9002 (vit) 

  

 
FÖRSIKTIGHET! 

Skador på sängen till följd av felaktig användning! 

 Använd 125 mm hjul uteslutande på plana, jämna ytor utan glipor. 
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5.3 Tillämpade delar av typ B 

Alla tillbehör som patienten kan nå är tillämpade delar av typ B. 

 

Lista över tillämpade delar av typ B: 

 Supervisorkontroll 

 Handkontroll 

 Satellitkontroll 

 Grindar 

 Sänggavlar 

 Sängbotten 
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6 Installation  

6.1 Transport 

Beakta följande för att transporten ska ske så säkert som möjligt: 

 Se till att inga kablar körs över när sängen flyttas. 

 Elkabeln ska vara fäst med en krok (vid sängens huvudända). 

 Kontrollera  att  hjulen  är  olåsta  innan  sängen  flyttas  vid  i-  och  urlastning  (se Bromspedal  och 

sängtransport). 

 Se till att grindarna är upplyfta och låsta när patienten befinner sig i sängen under transport. 

 Flytta sängen enbart på lämpliga golvytor. 

Lämpliga underlag: 

 Kakel/klinkers 

 Hård linoleum 

 Gjutna golv 

Olämpliga underlag: 

 Alltför mjuka, otätade eller trasiga golv 

 Mjuka trägolv 

 Mjuka och porösa stengolv 

 Mattklädda golv med underlag 

 Mjuk linoleum 

 Vid längre transporter måste du se till att hjulens styrfunktion (huvudstyrenheten) är aktiverad. 

 Kontrollera att bromsarna är olåsta när sängen flyttas. 

6.2 Installation 

Installera sängen enligt följande: 

 Packa upp sängen. 

 Kontrollera leveransen (se Leveransomfång). 

 Avlägsna isoleringsfolien från kontrollboxen (se Ta bort isoleringsfolien). 

 Installera utrustning och tillbehör (se Montering). 

 Om sängen har levererats med demonterade gavlar monterar du huvud- och fotgavlarna (se Sänggavlar). 

 Installera sängen endast på ett lämpligt underlag (se Transport). 

 Säkerställ att nätkabeln inte stöter emot någonstans eller dras ut när sängen ställs in/justeras. Kontrollera 

att kontakten sitter i ordentligt. 

 Lämna inte några förlängningssladdar eller grenuttag lösa på golvet. 

 Se till att alla nödvändiga mekaniska och elektriska skyddsanordningar finns på plats. 

 Det finns ingen strömbrytare på sängen, dvs. nätkabeln är det enda sättet att koppla bort sängen från 

strömkällan. Se till att nätkabeln alltid är tillgänglig. 

 Nätkabelns  löstagbara  kontakt  får  endast  bytas  ut  och  underhållas  av  behöriga  och  utbildade 

servicetekniker som godkänts av tillverkaren.. 
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7 Aktivering av batteriet 

7.1  Placering av kontrollsektion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2  Ta bort isoleringsfolien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Ta bort isoleringsfolien 

Kontrollera att isoleringsfolien är hel och oskadd så som visas nedan: 

 

 

 

 

 

 

Om den isolerande folien är skadad bör du omedelbart kontakta tillverkarens serviceavdelning. 

OBS! Vi rekommenderar att man bär handskar vid borttagande av isoleringsfolien. 

  

Dra 
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8 Montering 

 

8.1 Potentialutjämning  

Sängen är utrustad med en skyddsledare av standardtyp. Ledaren används för potentialutjämning mellan sängen 

och eventuella intravaskulära eller intrakardiella enheter som är kopplade till patienten för att skydda honom/ 

henne mot elektriska stötar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Använd potentialutjämnaren om: 

 patienten är ansluten till en intravaskulär eller intrakardiell enhet. 

 

Innan patienten ansluts till en intravaskulär/intrakardiell enhet: 

 Anslut enhetens jordningskabel till potentialutjämnaruttaget (2) på den säng där patienten ifråga ligger. 

 Använd en sjukhusanslutning av standardtyp (1). 

 Kontrollera att anslutningarna passar ihop. 

 Se till att kontakten inte kan lossna oavsiktligen. 

 

Innan sängen flyttas: 

 Koppla bort patienten från den intravaskulära eller intrakardiella enheten. 

 Koppla ur potentialutjämningaranslutningen. 

  

 
VARNING! 

Risk för skada vid arbete med sängen! 

 Sängen ska vara urkopplad från strömkällan vid montering, demontering och underhåll. 

 Hjulen ska vara låsta vid montering, demontering och underhåll. 

  

 
FÖRSIKTIGHET! 

Materialskada på grund av felaktig montering! 

 Säkerställ att sängen endast monteras av servicepersonal eller utbildad sjukhuspersonal. 

  

Fig. 1 Anslutning för potentialutjämnare – hankontakt Fig. 2 Anslutning för potentialutjämnare – honkontakt 
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8.2 Sängbotten 

Sängbotten består av löstagbara delar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att avlägsna/installera delar av sängbotten: 

 Dra ut sängbottens delar. 

 Installera sängbottens delar i de riktningar som anges på etiketten (se Fig. 3). 

 Säkerställ att sängbottens delar monteras korrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Etikett på sängbottens delar 
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8.3 Image 3 bariatrisk (1AM2) - enkla, nedfällbara grindar och pulverlackerade 

sänggavlar med HPL-paneler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sängens fotända 

2. Kompressorn Virtuoso II 

3. Frigöringsmekanism för grind 

4. Grindförlängning – Extender® 

5. Den aktiva madrassen Virtuoso II för bariatri 

6. Sängens huvudända 

7. Enkla, nedfällbara grindar 

8. Handkontroll 

9. Kontrollspak för hjul 

10. Hjul 

11. Kontrollspak för HLR – frigöring av ryggstödet 

12. Tillbehörsskena 

13. Ett femte hjul 

14. Handtag för vadstöd/Madrasshållare 

15. Protector®-hölje 

16. Frigöringsmekanism för sänggaveln 

17. Övervakarpanel 

18. Avvisare 

 

OBS! För en säker och enkel hantering LINET® rekommenderas att sängen monteras av två personer. 

Fig. 4 Översikt Image 3 
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8.4 Sänggavlar 

OBS! Huvud-  och  fotgavlarna  finns  i  flera  olika  varianter  (se Tillbehör).  Förfarandet  nedan  gäller  alla 
sänggavelsvarianter.  
 

 

 

 

8.4.1  Sänggavlar i aluminium 

 

1. Låst 

2. Olåst 

 

  

 
VARNING! 

Risk för skada vid montering av sänggavlar! 

 För in sänggavlarna i hörnstolparna genom att hålla i hörnhandtagen högst upp. 

 Sänggavlarna ska vara monterade innan sängen används första gången. 

 
VARNING! 

Skaderisk på grund av felaktigt monterade sänggavlar! 

 Säkerställ att sänggavlarna är korrekt monterade, särskilt när sängen flyttas. 

 Säkerställ att bussningarna på hörnstängerna är låsta, särskilt när sängen flyttas. 

 
VARNING! 

Risk för skada vid borttagning av sänggavlar! 

 Säkerställ att grindarna är nedfällda och att inga tillbehör är monterade på sänggavlarna, innan du tar bort 

sänggavlarna. 

 Om en patient ligger i en säng där huvudgaveln eller fotgaveln tagits bort ska sängen hela tiden övervakas. 

 
FÖRSIKTIGHET! 

Materialskada på grund av överbelastning! 

 Se till att ingen sitter på sänggavlarna. 

Fig. 5 Låsa sänggavlarna 
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8.4.2  Sänggavlar pulverlackerade med fasta 

 

1. Olåst (det går att ta bort gaveln) 

2. Låst (sänggaveln är låst) 

8.4.3 Installation of bed ends 

 

Så här monterar du sänggavlarna: 

 Unlock safety levers on corner posts (red arrow marks direction). 

 Slide bed end into slots on corner posts with coloured panel on the outside. 

 Lås säkerhetsspärrarna på hörnstolparna. 

 

Så här tar du bort sänggavlarna: 

 Lossa säkerhetsspärrarna på hörnstolparna. 

 Dra sänggaveln uppåt. 

 

 

1. Rätt 

2. Fel 

 

 

  

Fig. 6 Låst sänggavel Fig. 7 Olåst sänggavel 

Fig. 8 Montera sänggavlarna 
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9 Användning 

9.1 Första användningstillfället 

 
 

Förbered sängen för användning enligt följande: 

 Anslut sängen till strömkällan. 

 Ladda batteriet. 

 Höj och luta sängbotten till det högsta läget. 

 Sänk och luta sängbotten till det lägsta läget. 

 Kontrollera att hjulen och huvudbromsen fungerar som de ska. 

 Kontrollera att sängförlängningen fungerar som den ska. 

 Kontrollera att det går att ta bort huvud- och fotgavlarna. 

 Kontrollera alla funktioner på kontrollenheterna (supervisorkontroll etc.). 

 Kontrollera att grindarna fungerar som de ska. 

 Släng allt förpackningsmaterial (se Avfallshantering). 

9.2 Batteri 

 

 

Batteriet  som  medföljer  sängen  levereras  oladdat.  Batteriet  fungerar  som  reservströmkälla  vid  eventuella 

strömavbrott eller när patienter flyttas. 

 

 Kontrollera  batteriets  funktion  minst  en  gång  i  månaden  i  enlighet  med  bruksanvisningen  och 

servicehandboken och byt vid behov ut batterierna. 

 
FÖRSIKTIGHET! 

Materialskada på grund av temperaturskillnad! 

 Om det finns en betydande temperaturskillnad mellan sängen och användningsplatsen (efter 

transport/förvaring) ska sängen inte anslutas på 24 timmar så att skillnaden kan jämnas ut. 

  

 
FÖRSIKTIGHET! 

Batteriets livslängd kan försämras om det används felaktigt! 

 Använd enbart sängens batteri i nödsituationer (t.ex. vid strömavbrott, patientkomplikationer under transport 

osv). 

 När sängen ansluts till strömmen igen ska batteriet laddas upp till full kapacitet (se tabell Batteristatus). 

  

 
FÖRSIKTIGHET! 

Materialskada på grund av överhettning! 

 Om det är fel på batteriet kan urgasning ske. I sällsynta fall kan detta leda till att batterihuset, kontrollpanelens 

hölj eller kabeln deformeras. 

 Sluta omedelbart att använda sängen (se Ta sängen ur bruk). 

 Informera tillverkarens serviceavdelning. 
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 Tillverkaren rekommenderar att batteriet byts ut av en behörig serviceorganisation efter två (2) års 

användning. Batteriets förväntade livstid upphör efter tvåårsperioden. Tillverkaren kan inte garantera att 

batteriet fungerar efter denna period. 

 Batteriet ska ersättas med ett nytt, av tillverkaren godkänt batteri senast efter fem (5) års användning. 

 Använd enbart batterier som har godkänts av tillverkaren. 

o att tillverkarens anvisningar i bruksanvisningen inte följts 

o att batterier som inte är godkända av tillverkaren används 

9.3 Batteridrift 

Så här laddar du batteriet: 
 Anslut sängen till strömkällan. 

 
NOTE: Some bed adjustment options are not available without a battery, for example, height adjustment under a 
load of above 200 kg.  
 

 Laddning och batterikapacitet visas med hjälp av en gul lysdiod som är placerad på Supervisorpanelen. 
 

The LED indicates the battery’s charge status: 

Gul indikatorlampa Batterikapacitet 

Ej tänd Batteriet har tillräcklig kapacitet (fulladdat) 

Korta blinkningar (tänd kort stund, längre period släckt) 

(cirka 1,8 s) 

Batteriet laddas. Fortsätt ladda tills indikatorlampan 
släcks. I nödsituationer kan batteriet användas som 
reservströmkälla under en kort stund. Om 
indikatorlampan fortfarande blinkar efter 12 timmars 
laddning eller om den slutar blinka, men du inte kan 
positionera sängen, är batteriet trasigt. Kontakta 
tillverkaren. 

Långa blinkningar (tänds längre, släckt kort stund, cirka 

0,2 sek.) 

Låg batterispänning: batteriet kan inte användas som 
reservströmkälla ens under en kortare period; batteriet 
är helt urladdat eller defekt (om denna typ av signal 
fortsätter måste batteriet bytas – serviceåtgärd) 

Lyser med ett fast sken i flera timmar (cirka 10 timmar) 

när sängen är ansluten till nätuttaget. 

Batteri saknas eller funktionsfel (batteriet är felaktigt 
anslutet, anslutningen mellan strömförsörjningen och 
batteriet är bruten eller så är batterisäkringarna 
defekta). Kontakta tillverkarens serviceavdelning. 

Table 1 ACP control panel – battery signalization 

 

 

För att behålla batteriet i maximalt funktionsdugligt skick: 

 Behåll nätkabeln ansluten till strömkällan så mycket som möjligt. 

 

Om batteriskyddet eller kontrollsektionen deformeras av värme  

 Ta bort strömkabeln från strömkällan. 

 Sängen ska inte användas. 

 Kontakta leverantören serviceavdelning. 
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9.4 Status ”Batterifel” 

Batteriet betraktas som defekt om minst något av följande föreligger: 
 Batteriet laddas konstant 
 Låg batterispänning 
 Låg laddningsström i batteriet 

Batterifel visas: 
 Denna status indikeras genom att batteristatusindikatorn lyser kontinuerligt. 
 Dessa statusar sammanfattas till Linis och skrivs till Blackbox. 

9.5 Status ”Urladdat batteri” 

Batteriet betraktas som urladdat om följande föreligger: 
 Definierad spänningsminskning på grund av urladdning. 

Status urladdat batteri: 
 Denna status indikeras genom att batteristatusindikatorn blinkar intensivt. 
 Det elektriska HLR-läget är det enda möjliga läget. 
 Den här statusen återställs automatiskt när sängen sätts i sovläge. 

9.6 Ta sängen ur bruk 

Gör följande när sängtransportören ska tas ur bruk: 
 Koppla bort sängen från strömkällan. 
 Koppla ur jordningskabeln. 
 Inaktivera batteriet (se Inaktivera batteriet). 
 Ta bort alla tillbehör. 

För att förhindra skador under förvaring: 
 Packa ihop eller täck över sängen och tillbehören. 
 Se till att förvaringsförhållandena är desamma som driftförhållandena. 

9.7 Inaktivera batteriet 

För att förhindra skador på sängen eller utrymmet under förvaring: 
 Inaktivera batteriet på supervisorkontrollen. 

Så här inaktiverar du batteriet på supervisorkontrollen: 
 Koppla bort sängen från strömkällan. 
 Koppla ur jordningskabeln. 
 Aktivera knappsatsen genom att trycka på aktiveringsknappen GO på supervisorkontrollen. 
 Tryck på knapparna Lårsektion upp + Lårsektion ner + Chockläge samtidigt och håll dem nedtryckta i tre 

sekunder. 
 Batteriet inaktiveras. 

 
OBS!  Prova några funktioner för att säkerställa att batteriet är inaktiverat.  
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10 Inställning 

 

Sängen styrs med hjälp av olika kontrollenheter. 

 

Kontrollenheter: 

 Supervisorkontroll 

 Handkontroll 

 

Om enskilda funktioner inaktiveras på supervisorpanelen påverkas alla kontrollenheter. 

 

Om sängen inte reagerar på vissa lägesinställningar: 

 Kontrollera om funktionen är blockerad på supervisorkontrollen. 

  

 
VARNING! 

Risk för skada vid justering av sängen! 

 Se till att inga kroppsdelar ligger mellan sängbottens delar och sängramen när sängen justeras. 

 Se till att inga kroppsdelar ligger under sängramen när sängen justeras. 

 Fäst eller ta bort alla eventuella föremål på sängen. 
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10.1 Supervisorkontroll 

Supervisorkontrollen är en kontrollenhet som finns som tillval. 

Supervisorkontrollen kan vid behov hängas på fotgaveln. Det är också möjligt att hålla i supervisorkontrollen vid 

användning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Låsindikatorer 
2. Låsknappar för respektive funktioner 
3. Knappar för inställning av lårsektion 
4. Knappar för inställning av ryggsektion 
5. Knappar för höjdjustering 
6. Auto-Contourknappar (för samtidig justering av rygg- och lårsektion) 
7. Central stoppknapp 
8. Knapp för chockläge (endast för lutning av sängbotten) 
9. Knapp för omvänt chockläge (endast för lutning av sängbotten) 
10. Knapp för undersökningsläge 
11. Knapp för extra lågt läge 
12. Knapp för HLR-läge (återupplivning) 
13. Knapp för akutchock-läge 
14. Knapp för hjärtstolsläge 
15. Knapp för mobiliseringsläge 
16. Lysdiod batteriindikator (endast för sängar med backup-batteri) 
17. Lysdiod för strömanslutning 
18. Aktiveringsknappen GO 
19. Säng Lights Kontrollknapp 
 
OBS: Om sängen inte är försedd med sängbelysning finns inte knapp 19 på manöveranordningen. 

Fig. 9 Supervisorkontroll 
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För att ställa in sängen: 

 Aktivera knappsatsen genom att trycka på aktiveringsknappen GO (18). 

 Håll motsvarande knapp intryckt tills önskad position nås. 

10.1.1 Central stoppknapp 

Den centrala stoppknappen (7) avbryter omedelbart alla sängrörelser. 

Om  den  centrala  stoppknappen  7  trycks  in  i  minst  0,3  sekunder  stannar  alla  elektroniska  sängrörelser 

omedelbart. 

10.1.2 Aktivera knappen GO 

Knappen GO (18) aktiverar knappsatserna på alla kontrollenheter. 

Knappen GO finns på flera olika kontrollenheter. Knappens funktion är identisk på alla kontrollenheter. När 

knappen GO (18) trycks ned är knappsatsen aktiv i tre minuter.  

 
Under denna tid kan du 
 Justera sängbottens delar genom att trycka på motsvarande funktionsknappar. 

 Blockera enskilda funktioner med låsknapparna. 

När du trycker på en funktionsknapp aktiveras knappsatsen i ytterligare 3 minuter. 

10.1.3 Funktionsknappar 

Funktionsknappar 3, 4, 5 och 6 möjliggör inställning av olika positioner, till exempel sängbottens höjd och lutning, 

justering av enskilda delar av sängbotten, etc. 

 

OBS! Att  trycka  på  två  funktionsknappar  samtidigt  kommer  att  uppfattas  som  ett  fel  av  styrenheten. 

Styrenheten avbryter då omedelbart alla sängrörelser.  

 

Ställa in sängen: 

 Aktivera knappsatsen genom att trycka på aktiveringsknappen GO. 

 Håll respektive knapp intryckt tills önskad position nås. 

10.1.4 Låsknappar 

Låsknapp 2 möjliggör blockering av individuella funktioner på supervisorkontrollen. 

 

Så här blockerar du funktioner: 

 Aktivera knappsatsen genom att trycka på aktiveringsknappen GO. 

 Tryck på respektive låsknapp. 

Motsvarande lysdiod blinkar för att indikera låsningen. 

 

OBS! Funktionerna  blockeras  på  den  centrala  kontrollen,  fjärrstyrningskontrollen,  handkontrollen  och 

grindkontrollen. 

 

Så här aktiverar du blockerade funktioner: 

 Aktivera knappsatsen genom att trycka på aktiveringsknappen GO. 

 Tryck på respektive låsknapp. 

Respektive LED-lampa slocknar. Funktionen är aktiverad. 
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10.1.5 Positionsknappar 

 

 
Behandlings- och säkerhetslägena är förprogrammerade. När en position valts rör sig flera av sängens och 
sängbottens delar samtidigt. 
 
Förprogrammerade lägen: 
 Chockläge 
 Hjärtstolsläge (förprogrammerat) 
 HLR-läge (återupplivning) (förprogrammerat) 

 
Så ställer du in de förprogrammerade lägena: 
 Aktivera knappsatsen genom att trycka på aktiveringsknappen GO. 
 Tryck på och håll ned motsvarande funktionsknapp tills sängen har nått önskat läge. 

 
Chock-läge (knapp 8) 
Chockläget fungerar som ett läge för att hantera en chock. 
 Alla delar av sängbotten planas ut. 
 Sängbotten lutas med huvudändan nedåt. 

 
Hjärtstolsläge (knapp 15) 
Hjärtstolsläget är lämpligt för patienter med hjärtarytmi och andningssvårigheter. 
 
Inställningar efter att hjärtstolsknappen (15) har tryckts in och hållits intryckt: 
 Sängbottens fotända lutas till det lägsta läget. 
 Rygg- och lårsektion förs till en upprätt position 

 
HLR-läge  
HLR-läget används vid återupplivning av patienter i en nödsituation. 
 
HLR-läge (återupplivning) (knapp 12): 
 Sängbotten förs till horisontellt läge. 

 
OBS! För snabb manuell inställning se Fälla ryggsektionen vid HLR. 
 

  

 
VARNING! 

Skaderisk på grund av rörliga delar! 

 Se till att inga kroppsdelar fastnar mellan sängens rörliga delar och sängbotten. 

 Se till att inga individer eller kroppsdelar befinner sig i närheten av sängen eller tillbehören (t.ex. infusionsställ, 

lyftbåge) när sängbotten rör sig. 

 
FÖRSIKTIGHET! 

Materialskada på grund av rörliga delar! 

 Se till att inga föremål (t.ex. kablar) fastnar mellan sängens rörliga delar och sängbotten. 

 Se till att inga föremål finns i närheten av sängen eller tillbehören (t.ex. infusionsställ, lyftbåge) när sängbotten 

rör sig. 
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10.2 Handkontroll 

Handkontrollen kan fås med eller utan upplysta knappar. Upplysning av knappar på den upplysta handkontrollen 

aktiveras när sängen ansluts till elnätet. Båda handkontrollerna fungerar på samma sätt. Var handkontrollen 

förvaras på sängen beror på patientens tillstånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Knapp för justering av lårstöd 

2. Lysdiod för låsning av lår-/ryggstöd 

3. Knapp för justering av ryggstöd 

4. Aktiverande GO-knapp 

5. Samtidig inställning av ben- och ryggsektion 

6. Höjning/sänkning sängbotten 

7. Låsknapp liggyta 

8. Ficklampa 

9. Låsknapp 

 

Slå på ficklampan: 

 Tryck in ficklampsknappen 8 och håll den intryckt så tänds lampan 9 överst på handkontrollen. 

 

Ställ in lägena så här: 

 Aktivera knappsatsen genom att trycka på GO-knappen. 

 Tryck in och håll funktionsknappen intryckt tills önskat läge har uppnåtts. 

 

OBS! Vårdpersonalen avgör om patienten kan justera/lägesändra sängen själv. 

 

Om så krävs kan man hindra att patienten justerar sängen så här: 

 Avaktivera funktionerna. 

 Koppla ur handkontrollen. 

 

OBS! Med Plug and Play-urtaget går det att koppla handkontrollen till någon annan LINET®-sjukhussäng. 

Fig. 10 Handkontroll 



Produkt: Image 3 bariatrisk 

Version: 02 

  

 

 28/54 

  

 

 

10.3 Sängnattbelysning 

Det är möjligt att förse Image 3 med underredes-belysning. Belysningen hjälper patienten eller sjukhuspersonalen 

att orientera sig bättre i rummet, med minskad eller släckt belysning. Den lägre belysningsstyrkan ställs in efter att 

man aktiverat sängen. För ytterligare information om sängbelysning, se kapitlet "sängbelysning”. 

10.4 Sängbelysning 

Sängen är försedd med trestegs belysning: 
1. Full ljusstyrka 
2. Sänkt ljusstyrka 
3. Belysningen är avstängd 
 

Den lägre belysningsstyrkan ställs in efter att man aktiverat sängen. 

Efter tryck på GO-knappen: 
 Handenheten och sängbelysningen tänds med full intensitet. 

När GO-perioden har gått ut: 
 Handenhetens ljusstyrka sänks. 

7 minuter efter att GO-perioden gått ut: 
 Sängens ljusstyrka sänks. 

Vid tryck på valfri knapp på kontrollen (övervaknings- eller handenhet) utom GO-perioden: 
 Sängbelysningen tänds med full ljusstyrka i 10 minuter och därefter minskar ljusstyrkan.  
 Samtidigt tänds handenheten med full ljusstyrka i 7 sekunder. Därefter minskar ljusstyrkan. 

Stänga av all belysning: 
 Tryck på knapp (19) och all belysning på sängen (handenhet och sängbelysning) släcks. Denna 

funktion är inte blockerad vid aktivering av GO-knappen. 
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10.5 Fälla ryggsektionen vid HLR 

 
I en eventuell nödsituation kan sängens ryggsektion snabbt fällas ned manuellt så att HLR (återupplivning) kan 

utföras på patienten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här ställer du in sängens position/läge: 

 Dra ut och håll fast låsspaken för ryggsektionen och tryck samtidigt ryggsektionen nedåt med hjälp av 
madrassens skyddshandtag. 

 

OBS! I vissa fall (t.ex. med en säng i chockläge utan strömkälla) kan HLR-reglaget användas för att fälla upp 
ryggsektionen. 

 

  

 
VARNING! 

Risk för skada på grund av att ryggsektionen fälls ned för snabbt! 

 Säkerställ att de enkla nedfällbara grindarna är i det lägsta läget. 

eller  

 

 

Säkerställ att de delade plastgrindarna är i det högsta läget. 

 Ensure there are no body parts between side rails and backrest. 

 Press the backrest down only by the mattress guard handle or the side rail. 

  

Fig. 11 Fälla ryggsektionen vid HLR 
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10.6 Grindar 

De enkla, nedfällbara grindarna är delar av sängen. Det går inte att demontera grindarna. Sjukhuspersonalen 
ansvarar för att grindarna är låsta i sitt högsta läge när patienten ligger i sängen. 
 
När en patient ligger i sängen ansvarar vårdpersonalen för att fälla upp eller ned grindarna om så krävs, beroende 
på patientens tillstånd. 
 
Så här fäller du ned grindarna: 
 Håll i frigöringsmekanismen och tryck grinden mot huvudändan när du vill låsa upp låssystemet 1. 
 Tryck på knapp 2 för att låsa upp. 
 Fäll ned grinden 3. 
 Lyft upp grinden genom att trycka upp den. Grinden klickar på plats och låses automatiskt. 

 

 

  

Fig. 12 Frigöringsmekanism för de enkla, nedfällbara grindarna 
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10.7 Bromspedal och sängtransport 

10.7.1 Sängar med bromspedal 

Bromspedalerna är placerade på båda sidor av fotändan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Bromspedal 

 

Bromspeda:  

1.  Förflyttning framåt: Det främre vänstra hjulet är låst så att sängen enbart kan gå rakt fram. 

2.  Fri rörelse: Alla hjul är olåsta. 

3.  Bromsad: Alla hjul är låsta. 

 

För att flytta sängen: 

 Ställ in sänghöjden till minst 20 cm under maxhöjden. 

 Skjut sängen med handtagen i huvud- eller fotändan. 

10.7.2 Det femte svängbara hjulet 
Sängen kan förses med ett 5:e svängbart hjul, som underlättar manövrering och styrning av sängen. Det låsbara 
hjulet enligt standard utgår automatiskt från sängspecifikationen om ett 5:e svängbart hjul begärs, eftersom detta 
ersätter behovet för denna funktion. Manöverspaken för det 5:e svängbara hjulet är identisk med manöverspaken 
för låssystemet. För att aktivera det 5:e svängbara hjulet, tryck på den fotmanövrerade spaken som visas på bild 
12, pos. 1. 

10.7.3 Låslarm – signal vid olåst säng  
Det är möjligt att förse Image 3 med signal för olåst säng. Signalen för olåst säng indikerar att sängen är ansluten 
till strömmen, men inte är låst. Statusen signaleras med akustisk signal. För att stänga av akustiska signalen - lås 
sängen eller koppla bort elströmmen. 
 

 
FÖRSIKTIGHET! 

Materialskada vid felaktig transport eller oavsiktliga rörelser! 

 Kontrollera att sängen är bortkopplad från strömkällan innan den flyttas . 

 Säkerställ att hjulen är låsta före montering, nedmontering och underhåll. 

 Kontrollera att hjulen är låsta när någon befinner sig i sängen och/eller när sängen inte flyttas. 

 Placera nätkabeln på kroken som är avsedd att användas vid transport. 

 Sängen får endast transporteras av vårdpersonal. 

1 

2 

3 
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11 Tillbehör 

 
OBS! Tillverkaren tar inte på sig något ansvar om tillbehör som inte har godkänts av tillverkaren används. 
OBS! Alla tillbehör överensstämmer med IEC 60601-2-52:2010. 
 
Följande tillbehör är lämpliga för Image 3 bariatric: 

 Lyftbåge - bariatrisk 
 pulverlackerad 
 kromad 

 Triangelformad hållare, grå plast 
 för lyftbåge 
 för lyftbåge, kan justeras med handtag 

 Infusionshållare 
 för lyftbåge, 3 krokar, pulverlackerad 
 för lyftbåge, 3 krokar, rostfritt stål 
 för lyftbåge, 4 krokar, kromad 

 Teleskopinfusionsställ 
 4 plastic hooks, chrome-plated 
 4 plastic hooks, chrome-plated, S-shaped top part, with lock against unwanted rotation 
 4 metal hooks, chrome-plated, lock against unwanted rotation 
 4 metal hooks, stainless steel, S-shaped top part, lock against unwanted rotation 
 4 plastkrokar, kromade 
 4 plastkrokar, kromade, S-formad överdel, med lås som motverkar oönskad rotation 
 4 metallkrokar, kromade, lås som motverkar oönskad rotation 
 4 metallkrokar, rostfritt stål, S-formad överdel, lås som motverkar oönskad rotation 

 Hållare för infusionsflaska 
 för infusionsställ, rostfritt stål 

 Infusionspumphållare 
 korsformad, kromad 

 Ställ för enheter och tillbehör 
 kromad 

 Hållare för urinpåse 
 självjusterande nivå, pulverlackerad 

 Skrivhylla 
 vit, för sänggavlar i plast eller metall 

 Namnskylt 
 plast, för sänggavlar i metall 

 Hållare för diagram 
 plast, för sänggavlar i plast 

 

 
VARNING! 

Risk för skada på grund av inkompatibla tillbehör! 

 Använd endast tillverkarens originaltillbehör. 



Produkt: Image 3 bariatrisk 

Version: 02 

  

 

 33/54 

  

 

 

11.1.1 Lyftbåge - bariatrisk 

Lyftbågen är ett tillbehör. Detta tillbehör måste anges specifikt i beställningen. 

 
Lyftbågesvarianter: 
 Bariatrisk lyftbåge 
 
Säker användning av lyftbåge: 
 Överskrid aldrig maxbelastningen på 100 kg. 
 Använd aldrig lyftbågen till rehabiliteringsövningar. 
 För att sängen inte ska välta får lyftbågen inte skjuta ut från sängen. 
 Byt ut plasthandtaget vart fjärde år. 

 
Lyftbågens lägen: 
 Över ryggsektionen (arbetsläge). 
 
Montera lyftbågen så här: 
 Lyftbågen förses med ett griphandtag i plast och justerbart band. 
 Placera lyftbågen i båda höljena (Fig. 14) i huvudgavelns hörn och be en annan person om hjälp när du 

gör detta. 
 Se till att båda säkerhetssprintarna är fastlåsta 

 
OBS! Tillverkningsdatumet anges på griphandtaget. LINET® rekommenderar att griphandtaget i plast byts ut vart 
fjärde år. 

  

Fig. 14 Placering av lyftbågen Fig. 13 Image 3 med bariatrisk lyftbåge 
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11.1.2 Infusionsställ 

 

Infusionsstället kan skjutas in i bussningarna vid sängens huvud- och fotända. 
 Använd endast infusionsställ med fyra krokar för upphängning av IV-påsar eller behållare för intravenösa 

vätskor. 
 Säkerställ att infusionsställets belastningskapacitet inte överskrids. 
 Säkerställ att de fyra krokarnas belastningskapacitet inte överskrids.  

Kapacitet per krok: 5 kg 
   

11.1.3 Tillbehörsskena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belastningskapacitet: 

 Maxbelastning: 5 kg utan hävstångsverkan 

 Maxbelastning per krokpar: 10 kg 

 

Tillbehör att hänga på tillbehörsskenan: 

 Kanylhållare 

 Stålstång (DIN) 

 Hållare för urinpåse 

 Hållare för urinflaska 

  

 
VARNING! 

Risk för skada på grund av användning av olämpliga tillbehör! 

Använd infusionsställ enbart för tillbehör angivna i bruksanvisningen. 

 Använd inte infusionsställ för hängande infusionspumpar, doseringsenheter etc. då denna utrustning kan 

kollidera med rörliga delar hos sängen. 

Fig. 15 Tillbehörsskena 
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11.1.4 Grindförlängning – Extender® 

 
Användning av grindförlängningen Extender® rekommenderas om en madrass vars höjd överskrider den 
rekommenderade höjden placeras på sängen. Extender® används för att höja grindarnas höjd och hjälper till att 
garantera patientens säkerhet. Extender® är avsedd att användas enbart med enkla, nedfällbara grindar. 
 
Användning av Extender® rekommenderas med följande madrasser: 

 Passiv madrass:  högre än 14 cm 
o HeavyMatt 

 Aktiv madrass:  högst 25 cm 
o Virtuoso II - bariatrisk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installera Extender® så här: 
 Placera Extender® på grindens överkant. Grindarna ska vara uppfällda. 
 Placera skruven från insidan av sängen genom låshålet på Extender®. Det fyrkantiga hålet pekar in mot 

sängbottnen. 
 Lås fast skruven med hjälp av rosettmuttern. Rosettmuttern pekar ut från sängen. 
 Kontrollera att Extender® sitter fast ordentligt. 

  

 
VARNING! 

Risk för skada eller kollision på grund av felaktig användning! 

 Extender® får enbart användas med enkla, nedfällbara grindar. Tillverkaren ansvarar inte för följderna om 

Extender® används med andra slags grindar. 

 Sängens rörelser måste beaktas om man installerar Extender®. 

 Det ligger på personalens ansvar om Extender® används på ett annat sätt än det som anges i denna 

bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för felaktig användning! 

Fig. 17 Installera Extender® på grinden 

Fig. 19 Låsa fast Extender® Fig. 18 Bariatrisk Image 3 med installerad Extender® 

Fig. 16 Placera skruven i hålet 
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11.1.5 Image 3 Protector® 

 

 
Protector® är inte en del av sängen. Protector® finns som valfritt tillbehör. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Montera Protector® i stängt läge så här: 
 Placera Protector-röret (2) i höljet vid sängens fotända (3) så att Protector är placerad mot grinden. 
 Säkerhetssprinten måste vara fastlåst. 

 
Montera Protector® i öppet läge så här: 
 Placera Protector-röret (2) i höljet vid sängens fotända (3) så att Protector är placerad utåt från sängen. 
 Säkerhetssprinten måste vara fastlåst. 

 
Montera loss Protector® så här: 
 Tryck och håll spärrknappen (1). 
 Lyft upp Protector. 

  

 
VARNING! 

Risk för skada på grund av att patienten faller ur sängen! 

 Se till att Protector® är ordentligt fäst i höljet. 

 Kontrollera stabiliteten genom att lyfta upp Protector utan att trycka på frigöringsknappen. 

 Kontrollera alltid att sidogrinden är ordentligt låst. 

 
VARNING! 

Risk för att säng eller patient skadas! 

 Fäst inte sänggaveln på tillbehörets hölje (3). 

 Protector får inte användas med sängförlängning. 

 Protector® får endast användas med pulverlackerade gavlar. 

Fig. 21 Stängd Protector® Fig. 20 Öppen Protector® 
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12 Rengöring och desinficering 

 

12.1 Säkerhetsanvisningar för rengöring och desinficering av sängen 

Förberedelser inför rengöring: 
 Kör sängen till en plats där rengöringsprocessen kan genomföras och bromsa sedan sängen. 
 Ställ sängbottnen i det högsta läget och ryggstödet samt benstöden i sådant läge att man kan komma åt 

att rengöra dem på baksidan. 
 Lås alla justeringsfunktioner på sängen så att sängen inte ändrar läge av misstag eller personskador 

uppstår vid rengöringen. 
 Koppla bort sängen från elnätet. 
 Kontrollera att alla kontakter sitter fast ordentligt (kontroller, ställdon och styrenheter). 

 
Rekommendationer: 
 Använd bara rengöringsmedel som är lämpliga för rengöring av medicinsk utrustning. 
 Rengöringsmedlen måste spädas ut enligt anvisningar från tillverkaren. 
 Starka syror eller baser får aldrig användas. Det optimala pH-området är 6-8. 
 Använd inte slipmedel, stålull eller andra material och rengöringsmedel som kan skada sängens yta. 
 Använd inte rengöringsmedel med lösningsmedel som kan påverka plastdelarnas struktur och konsistens 

(bensen, toluen, aceton osv.). 
 
Rengöringsprocess: 
 Rengör genom att torka av sängen med en fuktig, väl urvriden trasa. 
 Rengöringsmedlet kan appliceras genom att det sprejas på sängen eller trasan. 
 Rengör och desinficera sängen i den omfattning som behövs. Sängen skall rengöras och desinficeras 

beroende på hur smutsig den är och den rengöringsmetod som används (dagligen, före patientbyte eller 
helrengöring). 

 Elektroniska delar som kan vara nedsmutsade skall rengöras försiktigt, men bara på utsidan. Kontakterna 
får aldrig öppnas för rengöring eller desinficering. Komponenterna får inte utsättas för lång eller 
kontinuerlig exponering för fukt. 

 När sängen rengjorts eller desinficerats måste man låta den torka ordentligt. 
 När sängen torkat placeras madrassen på sängbottnen igen. 
 När sängen torkats kontrollera att sängen fungerar som den ska. 

  

 
VARNING! 

Risk för skada när du arbetar med sängen! 

 Se till att justeringsfunktionerna är låsta före montering, demontering, rengöring och underhåll. 

 Se till att sängen inte är kopplad till elnätet vid rengöring. 

 Var särskilt försiktig när du rengör mekanismer som har med förflyttning eller styrning av sängen att göra så 

att inte aktivering, insnärjning eller klämning sker av misstag. 

 Rengöring bör överlåtas till den person som utbildats i att hantera sängen. 

 
VARNING! 

Sängen kan skadas om fel rengöringsmedel används eller om rengöringsprocessen är felaktig! 

 Sängen är inte utformad för maskintvätt. 

 Sängen får inte rengöras genom att den sprejas, duschas eller genom att högtrycks- eller ångtvätt används. 

 Den person som ansvarar för rengöring/desinficering enligt specifikationerna i den här manualen ansvarar 

för val av rengöringsmedel/desinficeringsmedel och att de har rätt koncentration. 

 Använd aldrig bakteriedödande medel eller andra strålningsmetoder för desinficering av sängen om dessa 

agerar direkt på sängen. 

 Följ anvisningarna och den dosering som föreskrivs av rengöringsmedelstillverkaren. 

 Om de anvisningar som ges inte följs kan sängen skadas eller dess skick försämras. 
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12.2 Allmänna anvisningar om rengöring och desinficering 

12.2.1 Daglig rengöring 
Vi rekommenderar att alla sängdelar som kommer i kontakt med patient eller personal rengörs (t.ex. grindar, 
sängändar, handtag, lyftbåge osv.) och alla handtag, styrelement och extra grindar. 

12.2.2 Rengöring före patientbyte 
Vi rekommenderar att alla sängdelar som kommer i kontakt med patienter eller personal rengörs och desinficeras 
(se Daglig rengöring), sängbotten, pelare, skydd till underrede och madrass. 

12.2.3 Helrengöring/rengöring före första gången sängen används 
Innan sängen används för första gången rekommenderar vi att hela sängen rengörs och därefter skall det göras 
minst en gång var 4–8 veckor. 

12.2.4 Rengöring av spilld vätska 
Vätskor som spillts måste städas upp så fort som möjligt. Innan vätskor städas upp måste sängen alltid kopplas 
från elnätet. Vissa vätskor som används inom sjukvården kan orsaka permanenta fläckar. 

12.2.5 Skadad skummadrass 
Med jämna mellanrum bör man kontrollera att det inte finns sprickor, hål eller repor i madrassen som kan påverka 
funktionen, vattenresistens eller resistens mot smittämnen på skyddet. Beroende på hur stor skadan är som ska 
lagas kontaktar du serviceavdelningen. 
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12.3 Val av rengöringsmedel eller desinficeringsmedel 

 

Sängdel – Image 3 Material (*) 
Daglig 

rengöring 

Rengöring vid 

patientbyte 
Helrengöring 

Grindar (dekaler)     
 Teleskop PP, S, (ABS)    
 Enkelt nedfällbar  S, ABS (ABS)     

Sänggavlar (dekaler) PP, S, (ABS)    

Kontroller (kablar) ABS, (PU)    

Skydd för sängbotten PP    

Skydd för underrede ABS    

Hörnstötdämpare EP, ABS    

Nätkabel PU    

Ram till underrede S    

Hjul ABS, S, PU    

Regulatorer ABS, ALU    

Madrassdel - Efecta Material (*) 
Daglig 

rengöring 

Rengöring vid 

patientbyte 
Helrengöring 

Madrasskärnan PU    

Skydd P, PU, PA, PES    

 

Material (*) Genväg 

Akrylnitrilbutadienstyren ABS 

Aluminium ALU 

Etylenpropylen EP 

Högtryckslaminat HPL 

Polyester P 

Polyamid PA 

Polykarbonat PC 

Polyetersulfon PES 

Polyoxymetylen POM 

Polypropylen PP 

Polyuretan PU 

Polyvinylklorid PVC 

Järn (pulverlackerat) S 

Korrosionsskyddat järn – krompläterat S-CR 

 

 

 

  

 
OBS! 

Risk för skada på sängen på grund av att fel rengöringsmedel används! 

 Rådgör alltid med tillverkaren om vilket rengöringsmedel du ska välja och hur det ska spädas ut enligt 

materialtabellen nedan. 
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13 Felsökning 

 
Error/Fault Cause Solution

Justering med positionsknappar inte 
möjligt 

Aktiveringsknappen GO har inte 
tryckts ned Tryck på aktiveringsknappen GO. 

Funktionen blockerad på 

supervisorkontrollen 

Aktivera den blockerade 

funktionen. 

Drivmotorerna ger ingen effekt 

Defekta drivmotorer 

defekt batteri 

Kontrollera elanslutningen. 

Informera serviceavdelningen. 

Kontakten felaktigt isatt. Sätt i kontakten ordentligt. 

Fel i elenhet. Informera serviceavdelningen. 

Fel i kontrollenheten. Informera serviceavdelningen. 

Sängbottens höjd/lutning kan inte 
justeras 

Ett föremål som hindrar justering 
ligger på underredets skydd Ta bort föremålet. 

Funktionen blockerad på 

supervisorkontrollen 

Aktivera den blockerade 

funktionen. 

Drivmotorerna ger ingen effekt 

Defekta drivmotorer 

defekt batteri 

Kontrollera elanslutningen. 

Informera serviceavdelningen. 

Kontakten felaktigt isatt. Sätt i kontakten ordentligt. 

Fel i elenhet. Informera serviceavdelningen. 

Fel i kontrollenheten. Informera serviceavdelningen. 

Det går inte att sänka ned 
ryggsektionen från det upprätta 
läget 

Föremål under ryggsektionen eller 
drivmekanismen Ta bort föremålet. 

Låshandtaget fungerar inte Informera serviceavdelningen. 

Det går inte att justera grindarna Grindarnas låsmekanism är smutsig Rengör låsmekanismen. 

Låshandtaget fungerar inte Informera serviceavdelningen. 

Defekta bromsar 
Bromsarna är blockerade p.g.a. 

smuts. 
Rengör bromssystemet. 

Bromsmekanismen är trasig. Informera serviceavdelningen. 

Det går inte att sätta i huvud- och 

fotgavlarna 

Huvud- eller fotgaveln sitter i fel 

läge 

Kontrollera låsmekanismen. Placera 

huvud- eller fotgaveln korrekt. 

Defekt mekanism. Informera serviceavdelningen. 

 

  

 
FARA! 

Risk för dödliga skador på grund av elektriska stötar! 

 Om fel uppstår på elmotorn, elenheten eller andra elektriska komponenter får dessa endast repareras av 

behörig personal. 

 Öppna inte elmotorns skydd eller elenhetens kåpa. 
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14 Underhåll 

 

 

14.1 Underhåll 

 Kontakten får endast bytas av behörig personal som utbildats av LINET® Serviceinstruktioner finns i 

servicedokumentationen. 

 Följande  underhållsarbete  ska  utföras  en  gång  om  året  av  tillverkaren  eller  av  en  kvalificerad 

serviceorganisation som har utbildats och certifierats av tillverkaren. 

 Använd inte sängen om fel inträffar. 

 Kontakta tillverkaren eller serviceavdelningen omedelbart. 

14.1.1 Reservdelar 

 

Produktetiketten sitter på det längsgående räcket på sängbottens ram. Produktetiketten innehåller information 

angående garantianspråk och beställning av reservdelar. 

 

Information om reservdelar tillhandahålls av: 

 Serviceavdelningen 

 Återförsäljare 

 Vår tekniska serviceavdelning 

14.1.2 Fullständighet 

 Gör en visuell kontroll av sängen (eventuellt med fraktsedeln). 

 Se till att alla eventuella saknade delar ersätts. 

 

  

 
VARNING! 

Risk för skada vid arbete med sängen! 

 Säkerställ att sängen inte är ansluten till nätuttaget vid montering, nedmontering och underhåll. 

 Säkerställ att hjulen är låsta före montering, nedmontering och underhåll. 

 Säkerställ att inställningsknappen på supervisorkontrollen är låst före montering, nedmontering, rengöring och 

underhåll. 

 
VARNING! 

Risk för skada på grund av defekt säng! 

 En defekt säng ska repareras omedelbart. 

 Om felet inte kan repareras får sängen inte användas. 

 
FÖRSIKTIGHET! 

Materialskada på grund av felaktigt underhåll! 

 Säkerställ att allt underhåll endast utförs av servicepersonal eller utbildad sjukhuspersonal. 
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14.1.3 Slitage 

 Kontrollera alla skruvar och dra åt dem om nödvändigt. 

 Kontrollera alla låsmekanismer. 

 Kontrollera sängen med avseende på slitage, rispor och skrapmärken.  

Eliminera om nödvändigt felorsaken. 

 Låt byta eventuella defekta delar. 

14.2 Funktioner 

 Kontrollera att alla sängjusteringar kan nå maxläget. 

 Rengör, smörj eller byt om nödvändigt alla eventuella slitna ytor och komponenter. 

14.2.1 Elektrisk kontroll 

 

Stickproppsanslutningar 

 Byt O-ringar på kontakterna. 

 Kontrollera stickkontakterna med avseende på smuts och defekter.  

Rengör eller byt om det behövs. 

 Kontrollera att stickkontakterna är ordentligt isatta. 

Motorer 

 Kontrollera motorrörelsen (justera sängläget). 

 Kontrollera att sängtransportörens rörelser inte är felaktiga eller avbryts. Låt om nödvändigt byta 

eventuella defekta motorer. 

 Kontrollera att kablarna inte är slitna eller hoptrasslade. Sätt i en ny kabel eller se till att den byts ut om 

nödvändigt. 

Batteri 

 Kontrollera att batteriet fungerar som det ska (koppla bort sängen från strömkällan). 

 Byt batteriet vid behov. 

14.2.2 Hjul 

 Rengör hjulen noggrant. 

 Smörj hjulen om så krävs (Caro EP 2 från DEA eller motsvarande smörjmedel). 

 Kontrollera att hjulen fungerar som de sk: 

o Förflyttning framåt 

o Fri rörelse 

o Bromsad 

 Justera bromsarna vid behov. 

 Se till att alla defekta hjul byts ut. 

14.2.3 Tillbehör 

 Kontrollera att alla tillbehör (t.ex. lyftbåge, grindar, infusionsställ etc.) fungerar som de ska.  

 Byt delar vid behov. 
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14.2.4 Säkerhetskontroller 

 

 

Enligt Medical Devices Operator Ordinance ska den som hanterar sängen utföra en teknisk säkerhetskontroll av 

sängen var 12:e månad. 

 

Säkerhetskontrollen ska utföras enligt förfarandet i EN 62353:2008. 

 

 

  

 
VARNING! 

Risk för skada på grund av felaktig säkerhetskontroll! 

 Säkerhetskontroller får endast utföras av serviceavdelning eller auktoriserad personal (certifierad av 

tillverkaren). 

 Säkerhetskontrollerna ska skrivas in i service- och underhållsloggen. 

 
VARNING! 

Risk för skada på grund av defekt säng! 

 En defekt säng ska repareras omedelbart. 

 Om felet inte kan repareras får sängen inte användas. 
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15 Avfallshantering 

15.1 Miljöskydd 

LINET® är medvetna om vilken viktig roll miljöskyddet har för framtida generationer. 

Den här  produkten  är tillverkad av  miljövänliga material. Den innehåller  inga  farliga  ämnen baserade på 

kadmium, kvicksilver, asbest, PCB eller freoner. Produktens buller- och vibrationsnivåer överensstämmer med 

gällande krav beträffande buller och vibrationer i skyddade inomhusmiljöer. Inga av produktens träkomponenter 

är tillverkade av exotiska träslag som mahogny, jakaranda, ebenholts, teak etc. eller trä från Amazonas 

regnskogar eller andra regnskogar. 

Allt  förpackningsmaterial  har  tillverkats  i  enlighet  med  gällande  bestämmelser. Förpackningsmaterialet  ska 

kasseras i enlighet med symbolerna och ska lämnas in till behörig personal. 

Produkten innehåller återanvändningsbara stål- och plastdelar samt elektriska komponenter.  

 

 

 

 

15.2 Avfallshantering 

15.2.1 Inom Europa 

 

Kassera utrustningen: 

 Utrustningen får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall. 

 Skicka utrustningen till återvinning av elektriska apparater. 

 

 

Materialen i utrustningen är återvinningsbara. Genom återvinning eller annan användning av gammal utrustning 

bidrar du till att skydda miljön. 

 

Vänd dig till de lokala miljömyndigheterna för att få information om en lämplig återvinningsstation. 

15.2.2 Utanför Europa 

 Kassera sängen eller dess delar i enlighet med lokala lagar och föreskrifter: 

 Efter det att sängen har använts 

 Efter utfört underhålls- och installationsarbete 

 Anlita ett godkänt avfallshanteringsföretag. 
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16 Garanti 

LINET® kan endast hållas ansvarigt för säkerheten och tillförlitligheten hos produkter som regelbundet underhålls 

och används i enlighet med säkerhetsriktlinjerna. 

 

Om ett allvarligt fel uppstår som inte kan repareras vid underhåll: 

 Använd inte produkten. 

 

Den här produkten har 24 månaders garanti räknat från produktleverans från LINET® till kunden. Garantin täcker 

alla material- och tillverkningsrelaterade fel. Garantin täcker inte fel som beror på felaktig användning och yttre 

påverkan. Berättigade reklamationer åtgärdas utan kostnad under garantiperioden. Inköpskvitto  (med 

inköpsdatum) krävs vid alla garantianspråk. Våra standardvillkor gäller. 
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17  Överensstämmelsedeklaration enligt EG 
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18 Tekniska specifikationer 

18.1 Mekaniska specifikationer 

Mått 

Med enkla, nedfällbara grindar och pulverlackerade sänggavlar 

Med enkla, nedfällbara grindar och sänggavlar i aluminium 

 

219,6 x 109,8 cm 

220,8 x 109,8 cm 

Sängbottnens mått (madrassen) 

Standard 

Maximalt (med Extender®) 

 

200 x 100 x 14 cm 

200 x 100 x 26,6 cm 

Grindmått 

Med enkla, nedfällbara grindar 

 

146 x 38,6 cm 

Utrymme under sängen (med 150 mm hjul) 13 cm 

Grindhöjd över sängbottnen (utan madrass)  

Med enkla, nedfällbara grindar 

Med enkla, nedfällbara grindar och Extender ® 

 

38,6 cm 

48,6 cm 

Förlängningsmekanism för sängbottnen 10 cm, 22 cm, 30,5 cm 

Justering av sängbottnens höjd 28 cm – 80 cm 

Maximal ryggstödsvinkel 70° 

Maximal lårstödsjustering (elektrisk) 34° 

Ergoframe® 10 + 6 cm 

Trendelenburg-/motsatt Trendelenburgläge 14° - 14° 

Vikt utan madrass (beroende av utrustning) 

Vikt med madrass (beroende av utrustning) 

168 kg 

188 kg 

Maximal tillåten belastning (med madrass och tillbehör) 

150 mm hjul 

 

320 kg 

Maximal patientvikt och högsta tillåtna belastning (SWL: 320 Kg). 

Den högsta tillåtna belastningen är summan av: 

 

Patient (tillämpningsmiljöerna 1, 2 och 5)  

Patient (tillämpningsmiljö 3)    

Madrass 

Sängtillbehör (enbart om sängen medger användning av dessa) 

och det går att lägga till vikten till tillbehören (exkl. patient) 

 

 

 

255 kg 

285 kg 

20 kg 

45 kg (tillämpningsmiljöerna 1, 2 och 5) 

15 kg (tillämpningsmiljö 3) 

Maximal belastning för lyftbåge 100 kg 

Omgivningens förhållanden 

 Temperatur 

 Fuktighet 

 Lufttryck 

 

+ 15 °C - + 40 °C 

30 – 75% 

795 – 1060 hPa 
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18.2 Elektriska specifikationer 

 

Ingångsspänning 230 VAC, 50 – 60 Hz 

Maximal ingående spänning max. 1.6 A, 370 VA 

DIN EN 60529 isoleringsklass IP X4 

Skyddsklass Class I (med typ B anslutna delar) 

INT = intervall = elmotorns drifttid 10%, max 2 min av 20 min 

Batteri 2 x 12 V sealed batteries (15 A säkring) 

Capacity 1.2 Ah. 

Säkring 

Version 230 V 

Version 100 V – 127 V 

 

T1.6A L 250 V 

T3.15A L 250 V 

 
OBS! På begäran kan LINET®leverera sjukhussängar med elektriska specifikationer som överensstämmer 
med lokala standarder (anpassad spänning, olika nätkontakter etc). 
 
Patientanslutna delar (typ B) 
 supervisorkontroll 
 handkontroll 
 grindar 
 sänggavlar 
 sängbotten 
 Extender® 
 Protector® 

 
FARA! 

Risk för dödliga skador på grund av elektriska stötar! 

 Underhåll och service av elektriska komponenter får endast utföras av behörig personal om sängen är 

ansluten. 
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18.3 PB 43.00/FEB Elektriskt system i Image 3 

 

 

 

Image 3 kräver särskilda förberedande EMK-åtgärder. Sängen ska installeras och driftsättas i enlighet med EMK- 

informationen i denna bruksanvisning. 

 

Image 3 är avsedd för användning i elektromagnetiska miljöer enligt specifikationen nedan. Sängens ägare eller 

användare ansvarar för att dessa krav uppfylls 

 

Strålningstest Överensstämmelse Elektromagnetisk miljö 

Högfrekvent strålning 

CISPR 11 

Grupp 1 Image 3 använder högfrekvent 

energi endast för sina interna 

funktioner. Den högfrekventa 

strålningen är mycket låg och det är 

osannolikt att den orsakar störningar 

på närbelägen elektronisk utrustning. 

Högfrekvent strålning 

CISPR 11 

Klass B Image 3 är lämplig för alla typer av 

vårdinrättningar samt för hemmabruk 

och kan anslutas direkt till det 

allmänna lågspänningsnätet i 

bostadshus. 

Harmonisk strålning 

IEC 61000-3-2 

Klass A 

Växelspänning/pulserande strålning 

EC 61000-3-3 

Godkänd 

 

 

 

 

 

 

 
VARNING! 

Radiokommunikationsutrustning kan påverka sängens funktioner! 

 Använd inte bärbar radiokommunikationsutrustning i närheten av sängen. 

 
VARNING! 

Ökad elektromagnetisk strålning eller nedsatt elektromagnetiskt motstånd vid användning av olämpliga 

tillbehör, omvandlare eller kablar! 

 Rådfråga LINET® eller din lokala återförsäljare innan du använder några andra delar än de som 

tillhandahålls av LINET®. 

 
FÖRSIKTIGHET! 

Materialskada på grund av elektromagnetisk strålning! 

 Använd inte elektrisk utrustning i närheten av sängen. 
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18.3.1 Tillverkarens anvisningar och deklaration – Elektromagnetiskt motstånd 
 
Resistance Test Test Level as per 

IEC 60601 
Level of Compliance Electromagnetic 

Environment 
Elektrostatisk 
urladdning 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV för kontakt 
± 8 kV för luft 

± 6 kV för kontakt 
± 8 kV för luft 

 Följande krav ska vara 
uppfyllda: Golv: trä, 
betong eller 
kakel/klinkers 
Luftfuktighet: >30% 

Snabbt transientsvar/ 
impulsgrupper 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV i matarledning 
± 1 kV i in-/ utledning  

± 2 kV i matarledning 
± 1 kV i in-/ utledning 

 Kontrollera att 
nätspänningen är 
lämplig för offentliga 
miljöer eller 
sjukhusmiljöer. 

Stötpuls 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV mellan 
ledningarna 
± 2 kV mellan 
ledningen 
(ledningarna) och 
jordningen 

± 1 kV i 
växelspänningsläge  
± 2 kV i 
likspänningsläge 

 Kontrollera att 
nätspänningen är 
lämplig för offentliga 
miljöer eller 
sjukhusmiljöer. 

Kortvariga 
spänningsfall, 
kortvariga avbrott och 
långsamma 
spänningsförändrin gar 
i matarledningen 
IEC 61000-4-11 

<5 % UT 
(>95 % kortvarigt fall 
för UT) 
inom 0.5 cykler 
 
40 % UT 
(60 % kortvarigt fall för 
UT) 
inom 5 cykler 
 
70 % UT 
(30 % kortvarigt fall för 
UT) 
inom 25 cykler 
 
<5 % UT 
(>95 % kortvarigt fall 
för UT) 
inom 5 s 

<5 % UT 
(>95 % kortvarigt fall 
för UT) 
inom 0.5 cykler 
 
40 % UT 
(60 % kortvarigt fall för 
UT) 
inom 5 cykler 
 
70 % UT 
(30 % kortvarigt fall för 
UT) 
inom 25 cykler 
 
<5 % UT 
(>95 % kortvarigt fall 
för UT) 
inom 5 s 

 Kontrollera att 
nätspänningen är 
lämplig för offentliga 
miljöer eller 
sjukhusmiljöer. 

 För att sängen ska 
kunna användas vid ett 
strömavbrott ska den 
anslutas till en 
elgenerator, eftersom 
backup-batteriets 
kapacitet är begränsad. 

Näfrekvensens 
magnettalt 
(50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m  Kontrollera att 
nätfrekvensens 
magnetfält uppfyller de 
normala nivåerna för 
offentliga miljöer eller 
sjukhusmiljöer. 

 
OBS! UT syftar på nätspänningen innan testnivån tillämpas.  
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Resistenstest Testnivå enligt  

IEC 60601 

Överensstämmels 

egrad 

Elektromagnetisk miljö 

Ledningsbunden 

högfrekvens   

IEC 61000-4-6 

3 Vrms 

150 kHz to 80 MHz 

3 Vrms  Använd inte bärbar 

högfrekvensutrustning i närheten av 

sängen. 

 Beakta de avstånd som anges 

nedan. 

Rekommenderade avstånd: 

d = 1,2 √P 

d = 1,2 √P 80 MHz till 800 MHz 

d = 2,3 √P 800 MHz till 2,5 GHz 

P är den maximala märkeffekten för 

sändaren i Watt (W) enligt definition av 

tillverkaren. 

d är det rekommenderade avståndet i 

meter (m). 

 Kontrollera att fältstyrkan för de fasta 

högfrekvenssändarna som påverkas 

av de sammanlagda 

elektromagnetiska förhållandena på 

den aktuella platsen a inte överstiger 

den godkända nivån b för respektive 

frekvensintervall. 

Störningar kan förekomma I närheten av 

instrument märkta med följande symbol:  

Utstrålad högfrekvens 

IEC 61000-4-3 

3 V/m 

80 MHz to 2.5 GHz 

3 V/m 

a Det är inte möjligt att exakt ange fältstyrkan från fasta sändare (t.ex. radiobasstationer, telefoner och markbundna 

mobil- och amatörradiostationer, AM- och FM-radio samt TV-sändningar). Vid bedömning av den elektromagnetiska 

miljön för fasta högfrekvenssändare bör hänsyn tas till de elektromagnetiska förhållandena på platsen. 

Om den uppmätta fältstyrkan överstiger det tillämpliga gränsvärdet ovan måste sängen kontrolleras så att den 

fungerar normalt. 

Om avvikelser observeras ska sängen flyttas eller omplaceras. 

b Fältstyrkan i hela frekvensintervallet från 150 kHz till 80 MHz ska vara lägre än 3 V/m. 
 
OBS! Det högre frekvensintervallet gäller vid 80 MHz och 800 MHz. 
 
OBS! Byggnaders, föremåls och människors absorption och reflektion inverkar på den elektromagnetiska 
 spridningen 
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Rekommenderade avstånd mellan 
bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och sjukhussängen Image 3 

Sjukhussängen Image 3 är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där utstrålad RF-störning hålls 
under kontroll. Kunden eller användaren av sjukhussängen Image 3 kan bidra till att förebygga 
elektromagnetisk störning mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och 
sjukhussängen Image 3 enligt rekommendationerna nedan, enligt kommunikationsutrustningens maximala 
märkeffekt 

 
Avstånd enligt sändarens frekvens 

m 

Sändarens 
maximala 
märkeffekt 

 
W 

150 kHz to 80 MHz  

 

 

80 MHz to 800 MHz 

 

 

800 MHz to 2,5 GHz 

 

 

0,01 0,12 0,40 0,40 

0,1 0,37 1,26 1,26 

1 1,17 4,00 4,00 

10 3,69 12,65 12,65 

100 11,67 40,00 40,00 

För sändare med maximal märkeffekt som inte anges ovan kan man beräkna det rekommenderade 
avståndet d i meter (m) enligt den ekvation som tillämpas på sändarens frekvens, där P är den maximala 
märkeffekten för sändaren i Watt (W), enligt uppgift från sändarens tillverkare. 
 
OBS 1! Vid 80 MHz och 800 MHz gäller avståndet för det högre frekvensområdet. 
 
OBS 2! Det är möjligt att riktlinjerna inte gäller för alla situationer. Den elektromagnetiska spridningen 
påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor. 
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19 Logg 

19.1 Leveranslogg 

 

Beställningsnum mer: 

 

 

Kund: 

 

 

Modellnummer: 

 

 

Serienummer: 

 

 

Leveransdatum: 

 

 

Levererad av: 

 

 

Jag intygar härmed att personalen har informerats om hur sängen ska användas. 

 

Datum: 

 

 

 

 

 

Kundens namnteckning och stämpel: 

 

 

 

 

 

Leverantörens namnteckning och stämpel: 
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19.2 Service- och underhållslogg 

Beskrivning av service Datum Utförd av 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


