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Ärade kunder,

vi tackar för ert förtroende när ni förvärvat vår produkt. Vi är övertygade om att vår
produkt  väl  motsvarar  sjukvårdens  fordringar.  Det  noggranna  valet  av  material,
användningen  av  modernaste  teknologi  samt  inte  minst  våra  medarbetares
grundlighet  och  laganda  gör  vår  produkt  värdefull  att  använda  och  ger  den  hög
kvalitet. Vi är övertygade om att vi härmed underlättar er sjukvård.

2. UPPGIFTER OM BRUKSANVISNINGEN / TECKENFÖRKLARING

 Detta tecken utmärker säkerhetsrelevanta anvisningar. Om de inte beaktas kan följderna
vara svåra (t.ex. skador och kroppsskador). Tecknet och anvisningen skall därför alltid beaktas.

Denna bruksanvisning riktar sig till skolad vårdpersonal och till varje person, som har i uppdrag att ta
denna produkt i användning och underhålla den. Vi ber allvarligt att ni följer anvisningarna.

Obs! Varje användning av denna produkt förutsätter noga kännedom om och
beaktande av denna bruksanvisning. Bruksanvisningen skall därför uppbevaras
tills  sängen  tas  ur bruk. För  att  undvika oriktig användning och  undvika
störningar måste  bruksanvisningen alltid vara tillgänglig för personalen. Vi
rekommenderar att den förvaras vid sängen eller i nattduksbordet.

Texten och figurerna i denna bruksanvisning motsvarar inte alltid produkten exakt, eftersom det finns
många varianter och modeller. Figurerna och grafiken är inte i verklig skala.

3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE / ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

Sängen används i regel av äldre personer och inom sjukvården. Sängen är endast avsedd för detta
ändamål.

Den  används  för  understöd,  kompensation  och  lindring  av  rörelsehinder  för  personer  i
äldrevård och vårdanstalter samt för att underlätta sjukvård.
Om andra användningsområden bör skriftligen överenskommas med firman Wissner-Bosserhoff GmbH
på förhand.
Produkten är ett arbetsredskap för sjukvården och den är underkastad alla bestämmelser på området.
Denna  sjukvårdssäng  är  en  medicinsk  produkt i  den  mening  som  avses  i  följande  kapitel
"Produktsäkerhet  /  Utdrag ur tillämpade normer".  Därför får denna produkt endast användas under
medicinsk uppsikt. Avgörande för om vården är  medicinskt inriktad eller inte beror på om vården
utövas enligt anvisningar som ges av  medicinsk personal. (se EN 60601-2-38/A1:2000)
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2. UPPLAGAN:
IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995

3. UPPLAGAN:
IEC 60601-1:2005



4. MONTERING AV SÄNGEN

 Se till att  golvunderlaget är i skick, så att inga skador på golvet uppstår. Olämpliga är t.ex.
alltför mjuka golv eller golv med olika skador. Särskilt olämpliga är: mjuka trägolv, porösa och
mjuka stengolv, golvmattor med skumplastunderlag, svaga linoleumgolv eller liknande. I oklara
fall  kan ni vända er till  den firma som levererat  golvet och till  Wissner-Bosserhoffs tekniska
kundtjänst.

 Se till  att sängen står fritt i rummet och att det finns ett  tillräckligt stort säkerhetsavstånd
kring sängen i alla positioner  (också lutning).  Till  sängens yttersta lägen behövs ännu ett
ytterligare säkerhetsavstånd om 2,5 cm till föremål, väggar och installationer så att ingenting
kommer i kläm.
Säkerhetsavståndet från huvudändan till föremål, väggar och installationer skall vara 
minst 20 cm.

 Se upp för befintliga  byggtekniska mekaniska och elektrotekniska skyddsåtgärder,  t.ex.
väggstoppare, elkontakter osv.

 Se till att elanslutningen till sängen sker till lämpliga vägguttag. Olämpliga lägen är sådana
som leder till kollisioner när sängen flyttas eller när alltför långa kablar ligger på golvet eller till
och med dras under sängen.

 I allmänhet  bör man undvika förlängningssladdar och kontakter som ligger på golvet och
inte är säkra.

 Magnetiska föremål eller magnetfält skall undvikas.

5. TEKNISKA DATA FÖR SÄNGEN / TYPSKYLT1

För förklaring av uppgifterna på typskylten se bilaga B

 Yttre mått:                          ca 208 x 106 cm (enligt träkanter)
 Nominell liggyta 90 x 200 cm
 Höjdinställning:                      36 till 80 cm enligt modell (mätt mitt på sängen) 
 Tillbakalutning, inställning:       65,5° / ryggstödsutrymme RLR 11,5 cm
 Benställning:    32° / benutrymme 4 cm
 Säker arbetsbelastning:             Upp till 205 kg (155 kg patient + 30 kg madrass + 20 kg sängkläder

och 
tillbehör) enligt modell och utrustning

 Lutning:                            ingen
 Sängens vikt:                              ca 120 kg enligt modell och utrustning 
 IP-klassning IPX4
 Ljudnivå: ca 57 dB/A
 Arbetsmiljö:

 temperaturen i rummet från + 10°C till + 40°C
 relativ luftfuktighet från 30% till 75% 
 lufttryck från 700 hPa till 1060 hPa 

5.1. ELMOTORER FÖR BÄDDYTAN

 Elanslutning:              230 V             1,25 A           50 Hz
 IP-klassning IPX4
 Skyddsklass II 
 Utgångsspänning                24 V / 32 V enligt modell (se typskylten) 
 Inkopplingstid för motorerna max. 2 min sänginställning, 18 min. paus  
 Effektbehov upp till ca 320 VA toppbelastning
 Inställningshastighet ca 5,4 mm/s 2

1 Alla tekniska data är nominella värden. Konstruktions- och framställningstoleranser motsvarar EN ISO 14253-1 och GUM-1:95
2 Ungefärligt värde som varierar med modell och belastning
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 Tryckkraft vid lyft max. 3500 N

5.2. ELMOTORER FÖR HÖJDINSTÄLLNING

 Max. spänning vid tomgång 24 V DC
 Strömbegränsning (ÜSA) max. 10 A
 Max. lyftkraft direkt 1 x 6000 N
 Max. dragkraft 3000 N
 Inställningshastighet 10–14 mm/s enligt modell, utrustning och belastning
 IP-klassning2 IPX4
 Skyddsklass III lågspänningsskydd
 Inkopplingstid för motorerna max. 2 min sänginställning, 18 min. paus  

6. PRODUKTSÄKERHET / UTDRAG UR TILLÄMPADE NORMER

Produkten är          -märkt och motsvarar tyska och europeiska säkerhetsföreskrifter.
Produkten har utvecklats och producerats med användning av normerna DIN EN ISO 9001: 2000 och
DIN EN ISO 13485: 2003.

Namn Kommentar Namn Kommentar
Medicinsk produkt enligt
93/42/EEG

MDD      (EU-direktiv) DIN 33 402 Massan av en människokropp

Medicinsk produkt förordning MPG     (nationell förordning) DIN 50 967 Nickel-krom och koppar-nickel-krom
beläggning

EN ISO 14 971 Tillämpning av riskmanagement
på medicinsk produkt

DIN 68861-1/ EN 12720 Möbelytor

DIN EN 12 182- relevanta utdrag Tekniska hjälpmedel för
rörelsehindrade

EN 60 529 IP kod (skydd mot fukt)

Enligt EN 1970/A1:2004

 relevanta utdrag

Inställbara sängar för
rörelsehindrade

DIN EN 60 601-1-2 Elektromagnetisk okänslighet 

Enligt DIN EN 60 601-1 

- relevanta utdrag

Medicinsk elektrisk utrustning BfArM – rekommendation:
07-2000

Rekommendationer av
Förbundsinstitutet för läkemedel och
medicinska produkter

Enligt DIN EN 60601-2-
38/A1:2000

(relevanta utdrag)

Medicinsk elektrisk utrustning
och tillbehör

EU-direktiv 2002/96/EG Hantering av avfall, elektrisk och
elektronisk utrustning. Märkningsplikt
sedan den 13 augusti 2005

Enligt DIN EN 60601-2-52
(relevanta utdrag)

Medicinsk elektrisk utrustning
och tillbehör. Medicinska sängar

DIN EN 980 Grafiska symboler för märkning av
medicinska produkter

Enligt EN 12 530 Hjul för sjukvårdssängar

Eftersom  en  sjukvårdssäng  i  standardutförande  inte  är  försedd  med
spänningsutjämningsanslutning,  är  en  kombination  med  annan  elektromedicinsk
utrustning inte tillåten utan vidare säkerhetsåtgärder. Ytterligare information ges av vår
tekniska kundtjänst. En spänningsutjämningsanslutning kan vid behov levereras som
en option.

2 Inbyggd
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7. PRODUKTÖVERSIKT (SOM EXEMPEL TRÄRAMEN T10)

1. Huvudända

2. Sidogrind

3. Hjul

4. Handkontroll

5. Fotända

6. Ryggstöd

7. Benstöd

8. Fotstöd

9. Hjulbromsar

            

Fig. 1

8. BESKRIVNING AV DE ELEKTRISKA FUNKTIONERNA

Enligt  behov  kan  sjukvårdssängen  med  inställning  av  ryggstödet,  benstödet  och  fotstödet  samt
höjdnivå bringas i följande ställningar:

Översikt av handkontrollens symboler
Funktionsknapp:
Ryggstöd (RL)
(som option: mekaniskt
nedsänkbart – utan belastning!)

Funktionsknapp:
Benhöjning (BH)
(Funktion inte tillgänglig!)

Funktionsknapp:
Autokontur (AK)

Funktionsknapp:
Komfortsittställning
(KS)
(Funktion inte tillgänglig!)

Funktionsknapp:
Höjdnivå (HV)

Knappar på/av
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Fig. 2

Obs! Alla elektriska funktioner kan få fel. Då det händer, dem är spärrade och
frikopplade från funktion.

Obs! Annan  apparatur,  som  avger  elektromagnetisk  strålning  (t.ex.
radiotelefoner), kan inverka på elektriska funktioner. Generellt gäller därför att
ickenödvändiga funktioner för säkerhets  skull måste  spärras.  Användning av
sådan apparatur i närheten av sängen skall undvikas så mycket som möjligt.

Obs! Vid inställning av sängen i olika positioner skall man se upp för att t.ex. inga
personer, kroppsdelar eller föremål befinner sig  inom inställningsområdet eller
mellan huvud-/fotända och golvet.

Obs! När systemet kan drivas med ett batteri (option), är det inte tillräckligt att vid
fel på motorerna dra ur stickkontakten. Om en felfunktion uppträder, var god och
stäng  av  funktionen  vid  spärrboxen  och  kontakta  vår  kundtjänst  (option
batteridrift).

8.1. FUNKTION RYGGSTÖD (RL)

Inställningen uppnås med motsvarande knappar på fjärrkontrollen.
RL följer med när sängens fotända höjs. Denna funktion ger patienten/användaren ett bekvämt läge
utan någon känsla av att överkroppen får det trångt.
Kroppens naturliga rörelser stöds därmed av denna teknik.

Observera vid nödutlösning! Använd inte under belastning. Vid användning av
den  mekaniska  nödnedfällningen av  ryggstödet  (option) måste  stödet  alltid
fasthållas  vid  madrassbegränsningshandtaget  och  nedsänkningen  bör  vara
långsam.

Rekommendation: Användningen blir enklare om patienten/användaren har tag i lyftbågens
trapetshandtag (om det finns) för att avlasta ryggstödet.

Användning: Man håller ryggstödet i det inställda läget och avlastar det något. Den röda
spaken (på motorhusets sidovägg) skall röras i riktningen ryggstöd (RL).

Användning:  Man håller benstödet i det inställda läget och avlastar det något. Den röda
spaken (på motorhusets sidovägg) skall röras i riktningen benstöd (OL).
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8.2. BENHÖJNING (BH) (Funktion inte tillgänglig)

Inställningen uppnås med motsvarande knappar på fjärrkontrollen.

Obs! Detta läge får  av säkerhetsskäl  användas endast  av vårdpersonal  eller  "under  medicinsk
uppsikt"! Handkontrollknapparna inställs enligt säkerhetsnyckeln!
En trendelenburgposition är inte nödvändig på grund av ändamålet!

Obs! Benhöjning fungerar inte vid vård av åldringar som akutåtgärd i nödfall (chock). Primärt tjänar
denna funktion endast till att bekvämt ställa in benhöjningen på terapeutiska grunder!
För  att  inte  riskera  oönskat  chockstöd  rekommenderas  att  man  höjer  ryggstödet  RL  i
synkron med benhöjningen (förprogrammerat). Därvid är det viktigt att patientens huvud är
på högre position än kroppens ortostatiska punkt (levern).

8.3. KOMFORTSITTSTÄLLNING (KS)  
(Funktion inte tillgänglig)

Inställningen uppnås med motsvarande knappar på fjärrkontrollen.

Obs! I samband med bäddförlängning uppstår risk för att råka i kläm mot golvet.
Före varje inställning av bekvämt sittläge måste bäddytan höjas till en uppmätt nivå! Samma
sak gäller sängkläder!

Obs! Detta läge får  av säkerhetsskäl  användas endast  av  vårdpersonal eller  "under  medicinsk
uppsikt"!  Handkontrollknapparna  inställs  enligt  säkerhetsnyckeln!  (Kapitlet  "Handkontrollens
baksida med spärrfunktion")

8.4. FUNKTION AUTOKONTUR (AK) 

Inställningen uppnås med motsvarande knappar på fjärrkontrollen.

8.5. FUNKTION HÖJDINSTÄLLNING (HV) 

Inställningen uppnås med motsvarande knappar på fjärrkontrollen. 

Obs! Bäddytans  nivå skall anpassas  till användaren/patienten, för att undvika
risken för fall.
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SÄKERHETSANMÄRKNINGAR VID HÖJDINSTÄLLNING
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 Obs! Förvissa  er om vid varje höjdinställning av  sängen,  att inga föremål,
personer, djur eller liknande finns inom riskområdet!
Inställ handkontrollen i spärrläge så  att den inte kan användas  av  ovidkommande
personer (se kapitel 14.2)!

 Obs! Om den bäddade sängen lämnas utan uppsikt, måste den vara i sitt lägsta
läge för att undvika risken att någon tar sig in i eller ut ur sängen eller sängläget och
faller!
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 Obs!  Försäkra  er  om  att
handkontrollens  kabel  inte  inom
rörelseområden av saxmekanismen
finns,  för  att  eliminera
klämningsrisk av kabeln!
Lägg  handkontrollens  kabel  (1)
alltid så  att den går över den övre
ramens list (2).

9. KONTROLLBOX (OPTION)

Den  elektriska  utrustningen  motsvarar  teknikens  nuvarande  ståndpunkt,  också  med  avseende  på
harmotståndskraft  mot  grundfel.  En  av  dessa  säkerhetsåtgärder  som  motverkar  grundfel  är
kontrollboxen. Vid användning av grundfelssäkra fjärrkontroller såsom t.ex. Contempora 07 NPF med
inbyggd spärrfunktion kan kontrollboxen elimineras. Hur man handskas med spärregenskaperna hos
handkontrollen beskrivs närmare i kapitlet Handkontroll.  Kontrollboxen befinner sig enligt önskan till
höger eller till vänster på bäddytan. Med en vridkontroll på kontrollboxen kan funktioner stoppas vid
störningar i det elektriska systemet. 

Användning: 
1. Genom  att  vrida  vridkontakten  till  symbolen  "öppna  låset"  frigör  man  handkontrollens

funktioner.
2. Genom  att  vrida  vridkontakten  till  symbolen  "låset  stängt"  spärras  handkontrollens

funktioner.
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Kontrollbox -A Kontrollbox -B

    Fig. 3        Fig. 4

10. LEVERANS 

Sjukvårdssängen levereras i regel komplett eller monteras på platsen av fackpersonal. 
På basis av leveransdokumentet skall kontrolleras att leveransen är komplett. Varje brist eller skada
skall genast meddelas speditören och visas leverantörerna samt antecknas på leveransdokumentet.

Obs! Handkontrollen  skall  vara  i  "patientläge".  Detta  betyder,  att
komfortsittläget (KS)  och benhöjningen (BH) är spärrade (funktionerna inte
tillgängliga härvid)! För att öppna spärren vrider ni på spärrkontakten på
handkontrollens baksida (se kapitel 14.2).

11. MONTERING

Vid behov, t.ex. utbyte av delar, kan enklare monteringsåtgärder också utföras av fackmän.

11.1. BÄDDYTA

1. Underredet ställs på plats.
2. Två personer hjälps åt att lägga bäddytan på underredet, så att hjulbromsar kan

användas från fotändan av sängen.
3. Skruvar inskruvas på planerade skruvhål så att de fästs vid ramen.

11.2. M OTOR FÖR BÄDDYTAN

1. Motorn placeras under bäddytan på avsedd plats och fixeras med skenan (fig. 5).
2. Stickkontakterna ansluts enligt nedanstående bild (fig. 6).
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Fig. 5   Fig. 6

12. TRANSPORT / FÖRFLYTTNING AV SÄNGEN

Sängen bringas i flyttbart läge och flyttas (se kapitlet Bromsar/förflyttning). För att flytta sängen skall
man endast ta tag i huvud- eller fotändan (se fig. 2). Man får aldrig dra i sidogrinden!

Obs! Vid transport skall man inte köra över handkontrollens kabel eller

nätkabeln. Använd kabelhakarna som finns på kabeln!

När sängen flyttas skall ni akta er för att få foten under hjulen.
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13. FUNKTIONSPROVNING

Vid  ibruktagning  av  varje  ny  säng  skall  några  funktionsprovningar  genomföras,  och  man  skall
kontrollera att modellens ställningar uppnås och utan avbrott fungerar.
Därom närmare i följande kapitel.

13.1. HANDKONTROLL "CONTEMPORA 05" FUNKTIONSBESKRIVNING

Funktion 1  Ryggstöd (RL) upp/ner

Funktion 2  Överkroppsstöd (OL) upp/ner

Funktion 3  Bäddyta (HV) uppåt/nedåt

Pil 4  Inställningsriktning upp

Pil 5  Inställningsriktning ner

Dioden (B) = blinkar grönt när en funktionsknapp
är aktiverad
Funktionsknappen förblir aktiverad ca 10 sekunder
och återgår därefter automatiskt till spärrläge 

Dioden (A) = felkontroll
När spärrområdet öppnats => LED lyser grönt
När någonting rör sig => LED lyser rött så länge en
aktionsknapp (knapp 4 eller 5) är intryckt.

Felfunktion visas när 
a) LED lyser rött permanent

b) inget LED-ljus eller pipande ton hörs
trots att en knapp är intryckt

c) pipande ton permanent

LED lyser  inte  men  en  pipande  ton  hörs  när
knapp intrycks (slutpositionen har uppnåtts)

   Fig. 7
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13.2. HANDKONTROLLENS BAKSIDA MED SPÄRRFUNKTION

Spärrkontroll för olika spärrlägen:

När man vrider på säkerhetsnyckeln kan tre olika
spärrlägen inställas:

1. Spärrläge = 
alla funktioner är spärrade

2. Vårdläge =
      alla funktioner står fritt till buds 

3. Spärrkopplare =
vrid pilspetsen till önskat läge

4. Patientläge =
Funktionerna 1 till 3 står fritt till buds

Utbyte av handkontrollens krok:

Genom att trycka på A och B
frigör man kroken, uppåt.

 OBS! Vid utbyte av handkontrollens
krok skall man se  till att inga lösa delar
droppas.

 OBS! Säkerhetsnyckeln skall insättas
på sin rätta plats!
Tryck inte på den nedre ringen, detta kan
leda till att nyckeln skadas!

Fig. 8
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Grundsäkerhet för handkontrollen:

När man använder knapparna hörs en kort signalton. Detta betyder att fjärrkontrollen fungerar korrekt. Om
tonen ljuder länge utan att någon knapp intrycks är antingen fjärrkontrollens funktion spärrad via kontrollboxen
(option) eller ett fel har uppstått.
Vid felfunktion var god koppla sängen från nätet (dra ut stickkontakten) och meddela vår kundtjänst!

13.3. FOTSTÖD / MEKANISK

Höjdinställning av fotstödet
Fotstödet kan inställas med mekaniska stoppare.

Användning:

Höja:

Lyft fotstödet vid madrassbegränsningshandtaget
(eventuellt på båda sidor) och placera den i
önskad position

Sänka:

Lyft fotstödet till sitt högsta läge och låt den
långsamt sjunka ner.

  Fig. 9
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13.4. BROMS OCH RÖRLIGHET

Användning av hjulbromsen

Läge (A)   "STOP"
Hjulbromsen är inkopplad

Läge (B)   "FRI"
Hjulbromsen är frikopplad

Läge (C)   "RIKTNING"
Hjulbromsen är  i  riktningsbestämt läge,  så  att
sängen kan f lyttas lättare

      

        

        
     Fig. 10
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13.5. INSTÄLLNING AV SIDOGRIND (MODELL 06)
Sidogrind upp/ned

Funktion:

Nedsänkning (A):

Övre delen av sidogrinden höjs ända upp med hjälp
av greppet och stoppas. Spaken (C) förs mot
sängens mittparti och fasthålles medan sidogrinden
sänks.

Höjning (B):

Sidogrinden höjs uppåt med hjälp av greppet tills
spaken (C) glider in. 

 OBS! Sidogrindens mellanposition ger
inte en tillräcklig sidosäkring enligt
normen. Den funkar bara som inriktning för
patienten.

  Fig. 11

13.6. INSTÄLLNING AV SIDOGRIND (UTLÖSNING 09)
Sidogrind upp/ned

Funktion:

Nedsänkning (A):

Sidogrinden (C) dras upp och samtidigt förs spaken
(D) mot sängens mittparti.
Sidogrinden får långsamt glida ner till sitt lägsta
läge (A). Samma förfarande återges på fotändan av
sängen.

Höjning (B):

Man tar tag i sidogrindens (C) nedre kant och lyfter
upp grinden tills spaken (D) kopplar in.

 OBS! Sidogrindens mellanposition ger
inte  en  tillräcklig  sidosäkring  enligt
normen. Den funkar bara som inriktning för
patienten.

 OBS! Förvissa er om att sidogrinden är
på rätt plats genom att f lera gånger dra i
den efter inställningen.

  Fig. 12
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Obs! När sidogrindarna lyfts/sänks bör man noga uppmärksamma att fingrar, händer eller

andra kroppsdelar av patienten hamnar i klämn inom inställningsområdet.

Obs! Oroliga, förvirrade patienter/personer kan fastna mellan sidogrinden. Därför

rekommenderar vi sidoskyddskuddar. De skyddar patienten/personen för potentiella

skador.

Obs! Om upphöjda madrassystem används, vi rekommenderar sidogrindsdelar och därtill

hörande sidoskyddskuddar (tillbehör) som viktiga kompletterande säkerhets- och
skyddsanordningar).
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13.7. INSTÄLLNING AV SIDOGRIND (MODELL 10) 
Sidogrind upp/ned

Funktion:

Nedsänkning (A):

Lyft upp båda utlösningsknapparna (E).
Sedan sänk ned handtaget på sidogrinden från
högsta läget ("400 mm") tills den kopplar in i
positionen "360 mm" eller i ett mellanläge. Låt båda
utlösningsknapparna återställa sig.

Tryck utlösningsknapparna (E) en gång till for att
sänka sidogrinden ner till sitt lägsta läge.

Höjning (B):

Lyft upp handtaget på sidogrinden tills den kopplar in i
mellanpositionen.
Sedan lyft  upp båda utlösningsknapparna (E) och lyft
upp sidogrinden tills den kopplar in i  önskat läge. Låt
båda utlösningsknapparna återställa sig.

 Obs! Försäkra er om att sidogrinden är
säker genom att dra i den flera gånger.

 Obs! Vid  användning  av
komfortbäddyta  måste  sidogrinden  alltid
inställas i högsta läget 400 mm.

  Fig. 13   

Obs! När sidogrindarna lyfts/sänks bör man noga uppmärksamma att fingrar, händer eller

andra kroppsdelar av patienten hamnar i klämn inom inställningsområdet.
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Obs! Oroliga, förvirrade patienter/personer kan fastna mellan sidogrinden. Därför

rekommenderar vi sidoskyddskuddar. De skyddar patienten/personen för potentiella

skador.

14. TILLÅTNA 3  TILLBEHÖR 4

14.1. LYFTBÅGE MED TRAPETSHANDTAG (TILLBEHÖR)
Patientens  trapetshandtag  anbringas  i
huvudändan av ramen kring bäddunderlaget.

Användning:

1. Lyftbågen  insätts  i  pilens  riktning  i  det  därför
avsedda rörhylsan (A) i bäddytans ram.

2. Lyftbågen fästes genom att man vrider den så
att bulten går i en av sina hålar i rörhylsan.

Montering  av  lyftbågen  är  möjlig  i
längdriktningen (med utrymme för vridning) eller
tvärs över sängen.

 Obs! Maximal belastning av handtaget
är 750 N.

  Fig. 14

Obs! Eftersom plast endast har begränsad hållbarhet, rekommenderas att

säkerhetsrelevanta delar (här handtaget och bältet) ska bytas ut senast efter 4–5

år. Tillverkningsåret är angivet på produkten.

3 För skador som uppstått när otillåtna tillbehör använts ansvaras inte
4 Tillåtna tillbehör är sådana tillbehör som rekommenderas av sängens tillverkare
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14.2. INFUSIONSHÅLLARE (TILLBEHÖR)
Infusionshållaren installeras (liksom lyftbågen)
på sin avsedda hylsa i bäddramen. 
 
Infusionshållaren  är  endast  avsedd  för
upphängning  av  infusionsvätskor,  inte  för
infusionspumpar eller liknande.

  Obs! Maximal belastning av handtaget
är 
8 kg (=2 kg per krok).

  Fig. 15

14.3. FÖRLÄNGNING AV BÄDDYTAN

Bäddytan  av  sängen  kan  förlängas  med  10
eller 20 cm på fotändan. Den förlängningsdelen
av bäddytan kan anslutas till fotstödet.

 Obs! Bäddytans förlängning får endast
monteras  i  fabriken  eller  av  auktoriserad
fackpersonal!

  Fig. 16
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14.4. MADRASS (TILLBEHÖR) 
Vår universalmadrass (mått: 87x200x12 cm) har
speciella inskärningar på undersidan. Vid
installationen skall man se till att inskärningarna
kommer på underlagets rörliga platser. Endast så
kan en optimal bäddkontur uppnås.

 Obs! Av säkerhetsskäl kan
madrassens höjd (tjocklek) inte överstiga
12 cm eller understiga 10 cm.
Säkerhetsavståndet till sidogrindar måste
alltid följas efter!

 Obs! Vi rekommenderar madrasser
som har en täthet av minst 40 kg/m3 (RG
40)!

  Fig. 17

14.5. KORG FÖR URINFLASKA / URINPÅSE MODELL 09 (TILLBEHÖR)
Tillbehörshållaren SD09 (A) fästs vid övre delen av
sidogrinden eller sidotvärslån (SD10). Anläggning
SD09  befästas  mot  lösning  också  med  en
gummiband.
I denna tillbehörshållare kan hållare för urinpåse,
urinflaska eller fjärrkontroll insättas.

 Obs! Innan ni fäster tillbehörshållaren
skall  ni  kontrollera  att  den  inte  kan
kollidera  med  andra  sängdelar  eller
föremål i rummet.

 Obs! Högsta tillåtna belastning av
tillbehörshållaren är 2 kg!

     

   Fig. 18            Fig. 19
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14.6. HANDKONTROLLSHÅLLARE (TILLBEHÖR)

Hållaren  (B)  är  avsedd  att  hålla  handkontrollen
inom  en  bestämd  plats.  Den  inpassas  i
tillbehörshållaren  (A)  och  positioneras  i  ett
anpassat ställe vid övre delen av sidogrinden och
befästas med en gummiband (C).

 Obs! Handkontrollens  hållare  är
flexibel. Därför kan den inte användas som
hjälp vid uppstigning eller handtag.

    Fig. 20

Hållaren  (B)  är  avsedd  att  hålla  handkontrollen
inom  en  bestämd  plats.  Den  inpassas  i
tillbehörsdelen (A) (SD10).

Se positioneringsmöjligheter i figuren bredvid.

 Obs! Handkontrollens  hållare  är
flexibel. Därför kan den inte användas som
hjälp vid uppstigning eller handtag.

  Fig. 21 Fig. 22

Sid. 26 av 55                                                                                                               

AB
A

B
A

A

AB
A

C



14.7. SIDOGRINDSDEL FÖR 06/09 SIDOGRIND (TILLBEHÖR)
1. Sidogrinden
2. Rörlig arm
3. Skruv
4. Hävarm

Fig. 23

Montering:

1. Ställ sidogrinden i sitt högsta läge.
2. Hävarmen (4) vrids 90º så att skruven kan skrivas ur.
3. Sidogrindsdelen positioneras på sin plats vid sängen enligt följande figur.

 Obs! Säkerhetsavståndet i sidled vid sängens huvud- och fotända måste i varje
fall vara ca 6 cm.  Tumregel: Avstånden måste vara lika i vardera ändan. För särskilt
långa sängar (över 2 m) måste sidogrindsdelen också vara särskilt lång.

4. Skruven skruvas in och hävarmen (4) vrids 90º till sin plats.
5. Funktionsprovning  av  sidogrinden  med  monterad  sidogrindsdel  skall  genomföras.  Vid

funktionsproblem kontakta vår kundtjänst.

 Obs! Vid inställning av sidogrinden erfordras höjd uppmärksamhet.  Risken att
patienten hamnar i kläm vid inställningen kan vara stor.

 Obs! Lutning av sidogrinden är inte något lämpligt eller tillräckligt sidoskydd mot
att patienten faller ur sängen.
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Fig. 24

Obs! Använd också för sidogrindar sidosäkringskuddar (tillbehör) som ett viktigt
ytterligare säkerhets- och skyddshjälpmedel. 
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15. RENGÖRING OCH DESINFEKTION

15.1. GRUNDRENGÖRING
Innan sängen tas i bruk skall den rengöras enligt IP-skyddsgrad.

Symbol
Skyddsgrad för beröringsskydd och skydd mot

främmande föremål
Skyddsgrad för vattenskydd Rengöring och

desinfektion
1. siffra Skyddets namn 2. siffra Skyddets namn

IP

0 Inget skydd 0 Inget skydd

Rengöring med lätt
fuktad duk; spray
och avtorknings-
desinfektion

1 Skydd mot stora (>50 mm Ø)
främmande föremål 1

Skydd mot lodrätt
fallande

vattendroppar

Rengöring med lätt
fuktad duk; spray
och avtorknings-
desinfektion

2 Skydd mot medelstora (>12
mm Ø) främmande föremål 2

Skydd mot snett
fallande

vattendroppar. (till
15º från det

lodräta)

Rengöring med lätt
fuktad duk; spray
och avtorknings-
desinfektion

3 Skydd mot små (>2,5 mm Ø)
främmande föremål 3

Skydd mot
sprutande vatten
(till 60º från det

lodräta)

Rengöring med lätt
fuktad duk; spray
och avtorknings-
desinfektion

4 Skydd mot kornformiga (>1
mm Ø) främmande föremål 4 Skydd mot

sprutande vatten

Rengöring med lätt
fuktad duk; spray
och avtorknings-
desinfektion

5 Skydd mot dammlager 5 Skydd mot
vattenstrålar

Med  vatten  och
borste,  utan  hård
vattenstråle

6 Skydd mot dammintrång 6 Skydd mot starka
vattenstrålar

Med vatten och
borste, hård
vattenstråle, ingen
högtrycks-
rengöring,
tvättutrustning som
är tillåten för
sängen.

7
Skydd vid tidvis
neddoppning i

vatten

Med  vatten  och
borste; 
tvättutrustning  som
är  tillåten  för
sängen. 

IP-skydd enligt DIN 40050 / EN 60529

Siffrorna efter IP anger hur väl de spänningsförande eller rörliga inre delarna i en elektrisk apparat är
skyddade mot inträngande främmande föremål och/eller inträngande vatten.
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 Obs! Av  säkerhetsskäl  måste  inträngande  eller  uppträdande  av  vätska  (t.ex.
vatten, lösningsmedel, olja, alkaliska medel, rengöringsmedel etc.) i sängen eller
del därav undvikas.

 Obs! Komponenter,  som är  skyddade mot inträngande vatten,  klarar  sig inte
nödvändigtvis mot andra vätskor!

 Obs! Sjukvårdsängen skall därför i allmänhet skyddas mot varje form av fukt! Vid
rengöringen skall endast användas en lätt fuktad duk!

15.2. DESINFEKTION / STERILISATION
Sjukvårdssängen  skall  regelbundet  desinficeras,  åtminstone  varje  gång  patienten  växlar.
Sängen får inte desinficeras i tvättgator eller med vattenstrålar.
Följande medel rekommenderas för desinfektion och de kan endast utbytas mot likvärdiga medel:
Terralin, Perform och Sagrotan Med (Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt).
Dessa medel skall endast användas enligt tillverkarens föreskrifter! Detta gäller framför allt dosering
och eventuella risker om de kombineras med andra medel.
Träramen får inte komma i beröring med dessa medel.

15.3. VÅRDFÖRESKRIFTER FÖR TRÄDELARNA
Vi har använt material  av högsta kvalitet för att  göra produkten slitstark och ge den en hemtrevlig
ädelträprofil.
För att ni skall kunna ha glädje av er Wissner-Bosserhoff-produkt så länge som möjligt, rekommenderar
vi rengöring med en lätt fuktad mjuk tygtrasa.

Varje ädelträmaterial (faner, massivt trä) undergår också i lackerad form en naturlig åldringsprocess.
Med tiden förändras ädelträytans färg på grund av yttre inverkan av ultraviolett strålning, luftfuktighet,
värme med mera.  Dessutom har trä som naturmaterial många former och nyanser. Texturen på faner
kan bara fastslås i allmänhet, då varje trädstam har sin egen karaktär. Små färg- och kontrastskillnader
mellan Wissner-Bosserhoffs leveranser är naturliga och tekniskt omöjliga att  undvika. Detta gäller i
synnerhet kompletteringsleveranser.
Av dessa orsaker innebär relativa skillnader i ljushet, kontrast och färg hos fanerytor, delar av massivt
trä och dekorytor (Melamin, HPL) liksom invuxna partier i ädelträmaterialen inte något fel och Wissner-
Bosserhoff GmbH kan inte ansvara för eller ge garanti i dessa frågor.
Genom noggrant val, sortering och färgavstämning av faner och lack garanterar Wissner-Bosserhoff
GmbH en hög kvalitet i produktens färgegenskaper.

15.4. ANVÄNDNING AV RENGÖRINGSMEDEL
Vid  särskilt  motståndskraftiga  smutsfläckar  kan  naturligtvis  användas  normala  miljövänliga
allrengöringsmedel. Wissner-Bosserhoff-produkternas möbelytor motsvarar fordringarna i normen DIN
68861-1A för  möbelytor  vid kemiska krav och produkterna har därför  en utmärkt  beständighet  mot
vanliga belastningar.
Man ska dock inte använda rengöringsmedel som innehåller mekaniskt abrasiva beståndsdelar och
fungerar som skurpulver.
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Man ska se upp med att ingen fukt eller vätskefläckar kvarblir på ädelträ och fanerytor vid användning
eller rengöring. Trä är en naturprodukt som har den egenskapen att det tar till sig fukt och sväller. Detta
kan leda till ytskador. 
Därför bör användning och lagring av träprodukter i fuktiga utrymmen undvikas.
Efter  rengöring rekommenderas att  ytorna av ädelträ och faner  avtorkas med en torr  trasa,  så att
fuktskador på produkten är uteslutna.

15.5. ANVÄNDNING AV DESINFEKTIONSMEDEL
Man bör endast använda desinfektionsmedel som motsvara medlen i Bilaga 1 till normen DIN 68861,
del 1:

a) fenolderivat, 0,5%-ig vattenlösning: Klorerad alkyl-,  cycloalkyl-aryl-fenol
b) Chloramin T, 2,5%-ig vattenlösning: p-toluolsulfonchloramid-natrium

15.6. SKADOR PÅ TRÄDELAR
Om  faneret  eller  ytskyddet  genom  stötar,  skrapning  eller  skråmor  skadas  måste  ytan  omgående
skyddas mot inträngande fukt  med lämpliga reparationsmaterial.  Var god och vänd er till  Wissner-
Bosserhoffs kundtjänst eller en fackfirma.

15.7. MILJÖTÅLIGHET
Alla  använda  trämaterial  uppfyller  stränga  bestämmelser  och  föreskrifter  och  är  riskfria  ur
hälsosynpunkt. Människan och miljön är i centrum i vår verksamhet.

15.8. KVALITET
Våra  produkter  är  underkastade  sträng  kontroll  tack  vare  vårt  kvalitetssäkringssystem  som  följer
normen DIN EN ISO 9001: 2000 och DIN EN ISO 13485: 2003 för framställning och försäljning av
medicinska produkter.
Wissner-Bosserhoff  GmbH ger  ett  års  fabriksgaranti  för  alla  meddelade  egenskaper.  Undantag  är
anspråk som orsakats av osaklig, ovanlig användning eller vård. Var god vänd er till vår kundtjänst om
det finns orsak till klagomål eller kritik.
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16. AVHJÄLPANDE AV STÖRNINGAR

Störning Möjlig orsak Hjälpåtgärd
Elmotorernas inställningar är inte korrekta  Mekanisk blockering Kontrollera rörliga delar och avlägsna

främmande föremål

Elmotorerna fungerar inte  Fel på handkontrollen Kontakt med vår kundtjänst för en ny
handkontroll

 Elströmmen är urkopplad Stickkontakten ansluts

 Systemet har överbelastats och
temperatursäkringen utlöst

Vänta att systemet avkyls (vid överbelastning
minst 20 min.). Om systemet fortfarande inte
fungerar, kontakta vår kundtjänst

Sidogrinden kan inte ställas in  Mekanisk blockering Kontrollera rörliga delar och avlägsna
främmande föremål

 Mekaniken är böjd Kontakta vår kundtjänst

Hjulen bromsar inte eller låter sig  inte rubbas  Främmande föremål har med tiden
fastnat i hjulen

Avlägsna hindret

 Hjulsystemet har fel Kontakta vår kundtjänst

17. LAGRING
Vid uppställning av sängen skall följande åtgärder vidtas:

1. Nätkontakten dras ur.
2. Tillbehör som lyftbåge, serveringsbricka mm avlägsnas.
3. Sjukvårdsbädden övertäcks så att skador eller lackskador inte kan uppstå.
4. Ange datum på sängen (på grund av underhållsperioden).

Obs! Vid uppställning gäller samma krav som för arbetsmiljön.

18. SÄKERHETSANVISNINGAR, ANDRA RISKER

1) Denna bruksanvisning bör läsas och beaktas innan sängen tas i bruk.

2) Typskyltens uppgifter måste beaktas.

3) Sängen får inte användas om den uppvisar någon brist som kan skada patienten,
personal eller tredje person.

4) Sängen får endast användas av personal som på grund av sin utbildning eller sin
kännedom och praktiska erfarenheter kan använda sängen på ett korrekt sätt.

5) Användaren måste innan han använder sängen övertyga sig om att den är säker
och i korrekt skick.

6) Sängen måste  enligt  möjlighet  dagligen  eller  när  arbetsskiftet  växlar  undergå
funktionsprovning  så  att  det  framgår  att  sängen  kan  användas  utan  fara  för
patienten och personalen.
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7) Lyftbågar som deformerats ska inte rätas ut och användas på nytt utan måste
bytas ut.

8) Sängen får bara flyttas på ett jämnt och fast underlag.

9) Om sängen är i användning måste hjulbromsen vara på. Annars finns en fara för
att sängen börjar röra sig vid urstigning och patienten faller.

10) Bäddytans höjd skall anpassas till patientens storlek så att fallrisken elimineras.

11) Vid användning av den mekaniska nödnedfällningen av ryggstödet (option) måste
stödet alltid fasthållas vid madrassbegränsningshandtaget eller fäströret, så att
en plötslig nedfällning kan undvikas.

12) När  sängen  flyttas  i  nya  lägen  skall  man  uppmärksamma,  att  inga  barn,
kroppsdelar eller andra föremål står i vägen.

13) Inställning av sidogrinden (sidonät) får endast göras av vårdpersonal. Vid ändring
av bäddytans läge måste personalen övertyga sig om att patienten inte kommer i
beröring med sidogrinden, så att händer, fötter eller andra kroppsdelar kommer i
kläm.

14) Att extremt luta ut överkroppen från sängen ska undvikas.

15) Sidogrinden får inte belastas med över 75 kg lodrätt och över 50 kg vågrätt.

16) I enlighet med patientens kroppsliga och andliga skick kan handkontrollens eller
kontrollboxens  funktioner  vara  spärrade  eller  inkopplade.  Spärrade  funktioner
ska testas med handkontrollen.

17) Eftersom systemet kan drivas med batteri  räcker det  inte till  att  man vid fel  i
motorerna drar ur stickkontakten. Om en felfunktion uppträder ska man stänga av
funktionen  vid  kontrollboxen  och  ta  kontakt  med  vår  kundtjänst  (option
batteridrift).

18) Vid  användning  av  handkontrollen  rekommenderas  att  man  håller  sig  nära
kontrollboxen för att genast kunna stänga av felfunktioner.

19) Varje elektrisk funktion kan någon gång få fel. Om detta sker ska den spärras via
kontrollboxen.

20) Som  strömkälla  skall  användas  stickkontakt  220/230  Volt,  50  Hz  enligt  VDE-
föreskrifter.

21) Stickkontakten  skall  inte  beröras  med  våta  händer.  Ledningen  skall  endast
beröras vid kontakten för att dra ut den.

22) Nätanslutningsledningen ska dras utan slingor, utan brytpunkter eller över skarpa
kanter.

23) Anslutningsledningar ska skyddas mot mekaniska belastningar.

24) Nätanslutningsledningen och handkontrollens ledning ska inte hamna i kläm eller
under föremål.
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25) När  sängen ställs  upp i  sitt  rum skall  säkerhetsavstånden till  närmaste  vägg,
fönsterbräde eller andra föremål respekteras. Säkerhetsavståndet beror på varje
sängs egenskaper och modell, så att minst 25 mm fingerutrymme kan garanteras
vid högsta läge och rörelse i sidled.

26) När  sängläges-  och  höjdinställningsfunktioner  används  ska  man  se  till  att
säkerhetsnyckeln inte är instucken i eller befinner sig nära handkontrollen (där
patienten  kan  komma  åt  den).  Vid  oriktig  tillgång  till  säkerhetsnyckeln  kan
patienten hamna i riskabla ställningar, t.ex. en oriktig trendelenburg-ställning.

27) Handkontrollen skall vara i sin hållare (option) eller så upphängd på sängen att
knapparna  inte inte  av  misstag  kan  aktiveras,  t.ex  mellan  en  sidogrind  och
nattduksbordet.

28) Rengöring av sängen får endast ske med en fuktad trasa.

29) Vid en oriktig användning av sängen kan följande faror uppstå:
 Ovidkommande användning av elektriska funktioner och okontrollerad inställning av

sängen,
 barn under 12 år   i sängen,
 patienten använder sängfunktionerna utan undervisning,
 flera personer använder samtidigt de elektriska funktionerna,
 oplanerade elapparater ansluts till sängen,
 flyttning av sängen genom att någon drar i nätledningen eller sidogrinden,
 stickkontakten dras ur i nätledningen för att koppla ur elströmmen,
 bristfälligt  skydd för  ledningarna  vid  skarpa  kanter  eller  andra  mekaniska  problem

(t.ex. om sängen kör över nätledningen),
 sängen flyttas på osäkert underlag,
 sängen används på sluttande golv med en vinkel på 10º eller mera,
 apparater  som  utsänder  starka  elektromagnetiska  fält  och  kan  ha  inflytande  på

handkontrollen är inte tillåtna nära sängen (t.ex. mobiltelefoner).
 vid rengöring eller service av sängen måste nätkontakten alltid vara utdragen.
 av säkerhetsskäl måste lyftbågen (trapetshandtag) och bälten utbytas efter högst 5 års

användning.
 den madrass som används måste uppfylla gällande säkerhetsnormer och vara högst

120 mm tjock,
 ständigt droppande vätska nära motorerna (t.ex. vid inkontinens),
 oriktig reparation av elektriska anordningar

30) Säkerhetsanvisningar/åtgärder för säker användning av sjukvårdssängar:
 Elektriska komponenter i sjukvårdssängar får endast repareras och iståndsättas av

tillverkaren eller av fackpersonal som utbildats av tillverkaren. Annars finns det risk
för att arbetet inte utförs rätt på grund av okunskap och risken för elektriska stötar
eller eldsvåda ökar.

 Elektriska  komponenter  i  sjukvårdssängar  skall  uteslutande  ersättas  med
originalreservdelar från tillverkaren, eftersom installation av oriktiga komponenter
starkt höjer risken för elektriska stötar eller eldsvåda.

 En  säker  plats  för  handkontrollen  vid  sängen  måste  finnas,  så  att  lek  med
handkontrollen kan förhindras.

 Rengöring  av  sängen  få  bara  ske  enligt  reglerna  i  avsnittet  "Rengöring  och
desinfektion" i denna bruksanvisning, då det annars kan leda till  förhöjda risker
som tillverkaren inte ansvarar för.
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 Om inkontinenta patienter ligger i sängen måste varje gång ett inkontinensskydd
användas på madrassen.

 Vid långvarig liggtid för orörliga patienter/personer utan ytterligare åtgärder (t.ex.
en madrass som motverkar liggsår) och utan särskilda vårdåtgärder mot liggsår
kan det leda till inflammationer och magsår. Tillverkaren tar inte ansvar för detta.

 Produkten  är  uttryckligen  inte  avsedd  för  långvarig  drift.  Om  den  angivna
inkopplingstiden  överskrids,  kan det  leda till  överhettning  av motorerna  och en
automatisk avstängning av dem. Därvid måste utrustningen avkylas i  minst två
timmar och kan först därefter åter tas i drift.

 En  blockering  av  sängens  funktioner  eller  delar  av  sängmekaniken  måste
ovillkorligen undvikas, då detta kan leda till  skador eller totalstopp på grund av
överhettning.

 En överskridning av säker arbetsbelastning skall ovillkorligen undvikas, då detta
kan leda till skador eller totalstopp på grund av överhettning.

31) Underhållsfrågor - Säkerhetsteknisk kontroll - Undvikande av fel:  
 Elektriskt  driva  sjukvårdssängar  är  medicinska  produkter  och  de  är  enligt

medicinproduktsbestämmelser  (MPG)  och  förordningen  om  användning  av
medicinska produkter § 6 (MedProdBetrV) underkastade Säkerhetsteknisk Kontroll
(STK). Denna regelbundna STK skall utföras minst en gång om året. Härvid ska
provning  av  den  funktionella  och  elektriska  säkerheten  enligt  VDE0751  jämte
visuell  provning  (provning  av  funktionen  i  drift)  samt  en  provning  av  olika
mätfunktioner företas.

 Även  tillbehör  och  annan  utrustning  som  kombineras  med  produkten  skall  i
allmänhet  undergå  säkerhetsteknisk  provning.  Härvid  ska  man  säkerställa,  att
endast  av  tillverkaren  tillåtna  tillbehör och  apparaturkombinationer  används.
Denna STK skall utföras av fackmän eller elektrotekniskt utbildade personer med
speciell mät- och provningsutrustning, vilka särskilt utbildats av tillverkaren. Den
person som utför provningen ska inte vara underställd användaren. För STK ska
även  protokoll  föras.  Sängen  ska  märkas  med  en  provningsetikett  som anger
tidpunkten för nästa STK.

 Det  är  fråga  om elektriskt  drivna  sjukvårdssängar  med elektriska  motorer,  där
arbetsgivaren ansvarar för säkerheten. Övervakningen av denna skyldighet hör till
fackorganen  för  hälsa  och  sjukvård  (BGW)  och  handel.  Bestämmelserna  för
fackorganet för säkerhet och hälsa i arbetet (BGV, tidigare VBG) gäller. Särskilt
gäller BGV A3 (tidigare VBG "Elektriska anordningar och drift"  (BGV A2)), som
förutsätter upprepning av provningen av rörliga elektriska anordningar ungefär var
6 månad och minst en gång årligen. Dessa provningar får endast utföras av en
elektrofackman  eller  elektrotekniskt  skolad  person  med  speciell  mät-  och
provutrustning.  Provning  enligt  BGV  A3  kan  genomföras  inom  ramen  för  den
säkerhetstekniska  kontrollen  av  medicinska  produkter  och  av  personal  som
utbildats  av  tillverkaren,  eftersom  dessa  BGV-provningar  ingår  i  den
säkerhetstekniska kontrollen.

 Elektriskt  drivna sjukvårdssängar  är  aktiva medicinska produkter  och ska enligt
förordningen om användning av medicinska produkter  (MedProdBetrV) införas i
inventarieförteckningen på den plats de används. Det rekommenderas att i denna
inventarieförteckning också införs  dokumentering  av genomförd  STK och nästa
datum för STK anges. De behövliga protokollen över redan utförda kontroller skall
fogas till inventarieförteckningen.

 Ett normalt  genomförande och omfattande dokumentation av tekniska kontroller
enligt  tillverkarens  anvisningar  jämte  underhålls-  och  servicearbeten  samt  de
säkerhetstekniska  provningarna  är  en  nödvändig  förutsättning  för  att  köparens
garanti  skall  gälla.  Om användaren av en medicinsk produkt inte uppfyller  sina
skyldigheter,  kan  detta  leda  till  risk  för  skador  och  olyckor  som  tillverkaren
uttryckligen inte tar ansvar för.
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 Servicearbeten  skall  utföras  enligt  VDEO751-1  och  avslutas  med  en
säkerhetsteknisk kontroll.
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19. SERVICE OCH UNDERHÅLL

Wissner-Bosserhoffs sjukvårdssängar är i allmänhet planerade för en livstid om 10-15 år. Härvid
behöver sängarna extremt litet underhåll. När produkten utvecklades gick man in för att ha ett så
lågt underhållsbehov som möjligt och trygga små driftskostnader.

I daglig drift visar dock erfarenheten att oförsiktig användning av produkten och ovarsam drift kan
leda till att produkten åldras fortare och vissa komponenter slits utan att tillverkaren kan inverka på
detta.

Därför  ska även rutinmässiga servicegenomgångar  göras av användaren,  också i  användarens
eget intresse för att trygga att sängen står till förfogande.

Wissner-Bosserhoffs tekniska kundtjänst erbjuder underhåll och behövlig skolning i samband med
produkten. Överhuvudtaget rekommenderar Wissner-Bosserhoff för kunderna att sköta skolningen,
eftersom endast skolade användare och servicepersonal kan säkerställa en normal användning av
sängen.

Service skall uteslutande utföras av kompetent fackpersonal, som skolats av Wissner-Bosserhoff.

Tillverkaren svarar för produktens säkerhet och tillförlitlighet endast när den regelbundet underhålls
och  när  den  används  i  enlighet  med  drift-,  användnings  och  säkerhetsanvisningarna  i  denna
bruksanvisning.

Om funktionskontroller, inspektion, mätning eller underhåll avslöjar betydande brister, som inte kan
repareras, måste produkten spärras för vidare användning.

Wissner-Bosserhoff GmbH rekommenderar normal mekanisk service ärligen  .   
I  allmänhet  stöder  sig  tillverkaren  på  gällande  regler  enligt  vilka  sjukvårdssängen  är  ett
arbetsredskap som underlyder föreskrifter om undvikande av olyckor (UVV). För säkerhetsprovning
gäller därför BGV A3 i förening med normen VDE 0751.
Vår kundtjänst står till ert förfogande för frågor och anordnande av skolning och checklistor för olika
produkter. 

19.1. FULLSTÄNDIGHET OCH TILLBEHÖR
På basis av leveransdokumenten, bruksanvisningen och optisk provning undersöker man om delar
fattas  och  måste  beställas.  I  allmänhet  ska  man  också  prova  tillbehör  och  utrustning  som
kombineras med produkten. Härvid ska man säkerställa, att endast av tillverkaren tillåtna tillbehör
och apparaturkombinationer används.

19.2. FÖRSLITNING
Sjukvårdssängen  ska  granskas  i  detalj  för  att  man  ska  upptäcka  skrapor  och  förslitning.
Granskningen  görs  under  besiktning  och  funktionskontroll,  orsaken  till  förslitningen  utreds  och
saken åtgärdas med utbyte av enstaka delar. Alla störningar och justeringar måste tas fram i god
ordning. Beakta särskilt säkerhetsrelaterade delar av sjukvårdssängarna.

19.3. FUNKTIONSDUGLIGHET
Kontrollera att alla inställningar fungerar till sina maximala positioner. Genomför en funktionskontroll
enligt  avsnitten  "Funktionskontroll"  och  "Beskrivning  av  sjukvårdssängens  funktioner"  i  denna
bruksanvisning.
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19.4. BGV A3/VDE 0751– PROVNING AV ELEKTRISKA KOMPONENTER OCH HANDKONTROLLEN
 Provning av att komponenterna kan kopplas in och ur och om sängen och handkontrollen är i

skick: 
 Provning av mekaniken (skruvar på plats, bultar m.fl. delar i skick, etiketter, osv.)
 Kablarnas skick, boxar etc. (belastning, klämrisk osv.)
 Funktionsprovning
 Visuell granskning
 Tillräcklig avlastning av belastningar och skydd mot brott
 Undersökning av strömläckage 
 Kontroll av att komponenterna är jordade enligt skyddsklass I
 Vid behov kontroll av elektrisk isolering
Vår kundtjänst står till ert förfogande för frågor och anordnande av skolning och checklistor för olika
produkter.

19.5. HJUL
Provning av hjulens funktion (rullar och kan bromsas) och vid behov avlägsnande av smuts, trådar,
hårstrån mm. Vid behov måste bromsarna justeras. Var god fråga Wissner-Bosserhoffs kundtjänst
om detta.

20. LIVSTID
Med normal användning, rengöring, underhåll och reparationer kan man räkna med att produkten
håller i 10-15 år. Undantag är förslitna delar såsom hjul, kontroller, elkomponenter osv. 

21. AVFALLSHANTERING 
Till sängen hör som option blybatterier, metall-, trä- och plastdelar av ABS, PA, PUR, PE. (Se vad
leveransen omfattar och utförande).

Metall-  och  plastdelar  som  blir  över  vid  underhåll  och  reparationer  måste  hanteras  enligt
förordningar  och  bestämmelser.  Särskilt  elmotorerna  och  den  elektriska  kontrollen  ska  endast
hanteras av fackfirmor.

  Obs! Elskrot!
 Följ bestämmelserna om avfallshantering av slutanvänd utrustning.

22. RESERVDELAR, RESERVDELSLISTOR OCH SERVICE MANUALS
Man ska bara använda originaldelar från Wissner-Bosserhoff.

Kundtjänsten, försäljningen och den tekniska rådgivningen informerar om reservdelar mm. 

Reservdelslistor, prislistor och serviceanvisningar med teckningar får ni när ni meddelar typskyltens
information  eller  respektive  komponentnummer,  beställningsnummer  och  leveransdatum  till
Wissner-Bosserhoffs tekniska kundtjänst.

 Kundtjänst Tfn.: 02377 / 784-456
Fax: 02377 / 784-150
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23. TYPSKYLT OCH ETIKETTER
För snabb behandling av frågor eller reservdelsbeställningar behövs typskyltens uppgifter.

Ett exempel på uppgifterna på typskylten finns i Bilaga B av denna bruksanvisning.

Stor  hjälp  är  även  typskyltar  och  etiketter  på  olika  komponenter  (t.ex.  motor,  kontroll,  hydraulik,
handkontroll).

24. GARANTI OCH SERVICE
Sjukvårdssängen "movita" är en kvalitetsprodukt från Wissner-Bosserhoff. Sängen är omsorgsfullt
tillverkad med användning av högklassiga material och modern produktionsteknik.

Sjukvårdssängen "movita" har en 36 månaders garanti

räknat från inköpsdatum. Garantin gäller alla störningar och fel som beror på material och tillverkning.
Undantagna är störningar och fel, som uppkommit av oriktig hantering och yttre inverkan. Om det dock
under  garantitiden  finns  orsak  att  be  om rättelse  utförs  denna  utan  kostnader.  Inköpskvittot  med
inköpsdatum bringar denna garanti i kraft. Våra affärs- och leveransvillkor gäller.

25. LEVERANSFIRMA

Tillverkare: 
Wissner-Bosserhoff GmbH
Hauptstr. 4-6
58739 Wickede (Ruhr)

Man kan nå oss på följande nummer:

 Kundrådgivare Tfn.: 02377 / 784-0
Fax: 02377 / 784-163

 Kundtjänst Tfn.: 02377 / 784-456
Fax: 02377 / 784-150

 Internet http://www.wi-bo.de  E-post info@wi-bo.de

Vi ber att  ni  förbereder  er för telefonkonsultationen,  så att  ni  ur leveranspappren och  typskylt (se
bilaga  B  i  denna  bruksanvisning)  tar  fram  uppgifter  som  ni  sedan  kan  ge  Wissner-Bosserhoffs
kundrådgivaren. Om ni inte lägger fram dessa data kan er garanti  inte utan vidare behandlas utan
kostnader.

Servicefirma: 
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    (Plats för servicefirmans uppgifter.)
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26. EG-KONFORMITETSFÖRKLARING

EG-konformitetsförklaring

            enligt EG-direktiv för medicinska produkter 93/42/EEG, Bilaga VII

Härmed förklarar vi

Tillverkare: Wissner-Bosserhoff GmbH 

Adress: Hauptstraße 4-6
D-58739 Wickede (Ruhr)

Tfn.: 02377 / 784-0
Fax: 02377 / 784-199
E-post: Zentrale@wi-bo.de
Web: www.wi-bo.de 

på vårt eget ansvar, att produkten:

Produktbeskrivning: Sjukvårdssäng "movita"
Modell nr.: 10-0540

Medicinsk produkt av Klass I
överstämmer med dispositiva bestämmelserna av direktiv 93/42/EEG för medicinska produkter.

Särskilt överstämmer produkten med "grundliga bestämmelser" enligt Bilaga I i direktiv 93/42/EEG för medicinska
produkter.

Härmed överstämmer produkten med bestämmelser av  Medicinproduktsstadgan (MPG) och är därför 

CE  märkt.

Produkten har utvecklat, tillverkat och testat enligt kvalitetsmanagementsystem
DIN EN ISO 9001:2000 och DIN EN ISO 13485:2003 för medicinska produkter.

Kvalitetsmanagementsystemet har certifierats av:
TÜV CERT-Zertifizierungsstelle der TÜV Rheinland Industrieservice GmbH

Certifikat-register nr. 01 100 3177

Detta förklaring  blir ogiltig om produkten ändras utan överenskommelse med oss.

Wickede, 03.06.2009

Ort, datum: Bernd W. Weber
(Verkställande direktör)

                  Sid. 41 av 55



BILAGA A: RESERVDELAR FÖR "MOVITA" 09/10

Huvud- och fotända
Design-varianter:

"S"

"K"

"G"

"T"

                                "W"

                                "D"

Exempel: Sidogrindar:

 

                      Modell "10"                                                                          Modell "09"
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Typskylt 
(elmotor)
- Artikel nr.: ………….
- Serie nr.: ………….

1

8

3

5

17

3

18

2

12

10

11

13

15

16

14

9

 Obs! 
Viktig Information!
(Typskylt)
Finns på insidan av liggytan
- Artikel nr.……………
- Serie nr.……………

19

3

4
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Anteckna här data från typskylten i sängen!
Artikel nr.
Serie nr.
Anteckna här data från typskylten på motorn!
Artikel nr.
Serie nr.
Pos. Namn Art. nr.

 Elektriska komponenter  
9.1 Motor Quadromat 7 care 32 V 01-004644
9.2 Motor Quadromat 7 care 32 V m. nödutl. RL och OL 01-004766
9.3 Motor Quadromat 7 care 24 V m. batteriladdare 01-003274
9.4 Motor Quadromat 7 care 24 V m. nödutl. RL och OL 01-004765
9.5 Motor Quadromat 7 care 32 V m. nödutl. version Schweiz 01-006057
9.6 Batteri för 24 V motor 01-002582
8 Handkontroll med 5 knappar 01-005203
10 Megamat 2 (motorn för underredet) 01-007656
 Träramen  
 "movita" (uppdelade sidogrindar)  
1 Huvudända W10 uppdelade sidogrindar 04-0833
2 Fotända W10 uppdelade sidogrindar 04-0818
1 Huvudända K10 uppdelade sidogrindar 04-0666
2 Fotända K10 uppdelade sidogrindar 04-0668
1 Huvudända T10 uppdelade sidogrindar 04-0669
2 Fotända T10 uppdelade sidogrindar 04-0670
1 Huvudända S10 uppdelade sidogrindar 04-0675
2 Fotända S10 uppdelade sidogrindar 04-0676
1 Huvudända G10 uppdelade sidogrindar 04-0685
2 Fotända G10 uppdelade sidogrindar 04-0686
1 Huvudända D10 uppdelade sidogrindar 04-0950
2 Fotända D10 uppdelade sidogrindar 04-0951
 "movita" (genomgående sidogrindar)  
1 Huvudända W 06/09 genomgående sidogrindar 04-0834
2 Fotända W 06/09 genomgående sidogrindar 04-0816
1 Huvudända K 06/09 genomgående sidogrindar 04-0651
2 Fotända K 06/09 genomgående sidogrindar 04-0652
1 Huvudända T 06/09 genomgående sidogrindar 04-0635
2 Fotända T 06/09 genomgående sidogrindar 04-0636
1 Huvudända S 06/09 genomgående sidogrindar 04-0671
2 Fotända S 06/09 genomgående sidogrindar 04-0672
1 Huvudända G 06/09 genomgående sidogrindar 04-0680
2 Fotända G 06/09 genomgående sidogrindar 04-0681
1 Huvudända D 06/09 genomgående sidogrindar 04-0944
2 Fotända D 06/09 genomgående sidogrindar 04-0945
 Uppdelade sidogrindar  
3 Handtaget på uppdelade sidogrinden 04-0565
5 Sidotvärslån på uppdelade sidogrinden 04-0769
 Sidogrinden 06  
3 Sidogrind 06 övre 04-0508
4 Sidogrind 06 lägre 04-0509
 Sidogrind 09  
3 Sidogrind 09 övre 04-0637
4 Sidogrind 09 lägre 04-0509
 Andra komponenter  

11 Fjäderelement 72 Shore kompl. 02-000316
12 Fjäderelement 68 Shore kompl. 02-000315

13.1 Galler för ryggstöd contempora 05-0389
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13.2 Plastupplag för ryggstöd contempora 01-005658
14 Sittdel contempora 05-0385

15.1 Galler för benstöd contempora 05-0390
15.2 Plastupplag för benstöd contempora 01-005659
16.1 Galler för fotstöd contempora 05-0391
16.2 Plastupplag för fotstöd contempora 01-005660
17 Sidogrind SD 10 utan handtaget, vänster-huvuds./höger-fots. 01-000447

18.1 Bromsspak höger 30° 01-007709
18.2 Bromsspak vänster 30° 01-007710
19.1 Hjul Ø100 Decora med RF 01-007657
19.2 Hjul Ø100 Decora utan RF 01-007658
19.1 Hjul Ø125 Cover-Design med RF 01-007659
19.2 Hjul Ø125 Cover-Design utan RF 01-007660
19.1 Hjul Ø150 Cover-Design med RF 01-007783
19.2 Hjul Ø150 Cover-Design utan RF 01-007784
19 Hjul Ø100 enskild bromsbar 01-003742
 ET-smådelar  
 5 st. handkontrollnycklar 10-0392
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BILAGA B: TYPSKYLT – EXEMPEL PÅ UPPGIFTER

 

Symbolerklärung für Beispiel Typenschild = Exempel på symboler och teckenförklaringar i typskylt

Gerät des Typs B = Produkt av typ B
(Klassifikation nach dem Grad des Schutzes gegen elektrischen Schlag) = (skydd mot elchock enligt
skyddsklassen)

nur für Anwendung innen = endast för inomhusbruk
Sicherheitstransformator, geschlossen = skyddstransformator, sluten
Logo und Herstelleranschrift = Logo och ja tillverkares adress
Achtung! Elektroschrott. Gesetzliche Altgerätentsorgung befolgen = Obs! Elskrot! Följ bestämmelserna om
avfallshantering av slutanvänd utrustning.
Kennbuchstaben für Schutzarten nach DIN 40 050 = Bokstaver till IP-skydd enligt standard DIN 40 050. 

1. Kennziffer: Schutzgrade f. Berührungs- u. Fremdkörperschutz = 1. siffra: Skyddsgrad för beröringsskydd
och skydd mot främmande föremål
0=Kein Schutz = Inget skydd
1= Schutz gegen grosse  (>50 mm Ø ) Fremdkörper = Skydd mot stora (>50 mm Ø) främmande föremål
2= Schutz gegen mittelgrosse  (>12 mm Ø) Fremdkörper = Skydd mot medelstora (>12 mm Ø) främmande
föremål
3= Schutz gegen kleine  (>2,5 mm Ø)  Fremdkörper = Skydd mot små (>2,5 mm Ø) främmande föremål
4= Schutz gegen kornförmige (>1 mm Ø)  Fremdkörper = Skydd mot kornformiga (>1 mm Ø) främmande
föremål
5= Schutz gegen Staubablegerungen = Skydd mot dammlager
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6= Schutz gegen Staubeintritt = Skydd mot dammintrång

2. Kennziffer: Schutzgrade für Wasserschutz = 2. siffra: Skyddsgrad för vattenskydd
0=Kein Schutz = Inget skydd
1= Schutz gegen senkreht fallendes Tropfwasser = Skydd mot lodrätt fallande vattendroppar
2= Schutz gegen schrägfallendes Tropfwasser (bis 15˚zur Senkrechten) = Skydd mot snett fallande
vattendroppar (till 15º från det lodräta)
3= Schutz gegen Sprühwasser (bis 60˚zur Senkrechten) = Skydd mot sprutande vatten (till 60º från det
lodräta)
4= Schutz gegen Spritzwasser = Skydd mot sprutande vatten 
5= Schutz gegen Strahlwasser = Skydd mot vattenstrålar
6= Schutz gegen starkes Strahlwasser = Skydd mot starka vattenstrålar
7= Schutz beim Eintauchen = Skydd vid tidvis neddoppning i vatten
8= Schutz beim Untertauchen = Skydd vid neddoppning i vatten

Serien-Nr.: = Fabrikationsnummer
Herstelldatum = Tillverkningsdatum
Fert.-Auftr.-Nr. = Kommissionsnummer
fortl.Nummer = löpande nummer
Artikel-Nr. nach Produktmatrix = Produktnummer enligt produktmatrisen
CE-Kennzeichen = CE-märkning
Höchste Last, die für das Bett bei bestimmungsgemässem Gebrauch zugelassen ist = Sängens högsta tillåten
belastning

Gebrauchsanweisung beachten! = Notera bruksanvisningen!
Einschaltdauer: maximal 6 Minuten verfahren, danach 54 Minuten Pause = Drifttid max. 6 min, sedan 54 min
paus

Ausgangsspannung = Utgångsspänning

Eingangsstrom = Ingångsström

Eingangsspannung = Ingångsspänning

Gerät der Schutzklasse II = Produkt av skyddsklass II
(Klassifikation nach der Art des Schutzes gegen elektrischen Schlag) = (skydd mot elchock enligt
skyddsklassen) 

Thermosicherung, im Trafo eingebaut = överhettningsskydd integrerat i transformatorn
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BILAGA C:  VIKTIGA UPPGIFTER OM SÄKERHET OCH ANVÄNDNING AV

SJUKVÅRDSSÄNGAR

ÄNDAMÅLSENLIG ANVÄNDNING AV SJUKVÅRDSSÄNGAR
En sjukvårdssäng kan tas i bruk och användas endast för sitt bestämda ändamål enligt
föreskrifter i medicinproduktsstadgan (MPG), motsvarande förordningar, allmänt erkända
regler  för  teknik,  arbetarskydd  och  undvikande  olycksfall.  En  sjukvårdssäng  får  inte
användas i bristfälligt skick då den kan bli farlig för patienter, vårdspersonal eller tredje
partier.

Reglerna i relevanta produktbruksanvisningar gäller.

Följande punkter måste beaktas:

o Wissner-Bosserhoffs sjukvårdssängar är uteslutande avsedda för minst 12 år gamla
personer. Detta måste kontrolleras eftersom personer med avvikande kroppsstorlek
eller vikt möjligen utsätts för större risker. För att placera en patient i sängen utan
ytterligare risker eller aktivitetsbegränsningar är de rekommenderade måtten minst
146  cm  för  en  kvinnlig  patient  och  högst  185  cm  för  en  manlig  patient  (vilka
kroppsligt och mentalt inte är i ett kritiskt hälsotillstånd och minst är på gränsen att
handla självständigt, enligt normen EN 60601-2-38:1996 + A1:2000). Vid undantag
från dessa mått ska vid behov ytterligare tillbehör användas för att användning av
sängen ska vara möjlig. Sålunda kan t.ex. bäddförlängningar (tillbehör) användas för
större  personer  och  extra  skyddsåtgärder  skall  ovillkorligen  användas  för  magra
personer  såsom  t.ex.  grindförstärkare  (tillbehör).  Om  individuella  ovanliga
användarfall måste överenskommas med Wissner-Bosserhoff GmbH.

o I  allmänhet  är  professionell  omdömesförmåga  hos  närvarande  vårdpersonal
(medicinsk uppsikt) nödvändig för att trygga att sängen används på ett säkert sätt.
Patienternas kroppsliga, psykologiska och medicinska behov ska beaktas. Sålunda
måste bäddfunktionerna för varje patient individuellt vara tillgängliga eller spärrade.
Detta  gäller  i  synnerhet  produkter  med  speciella  lutningsinställningar och  vid
användning av sidoskydd.

o Sjukvårdssängens maximala arbetsbelastning  är 205 kg.  Högre belastningar  är
möjliga och kan utnyttjas enligt bruksanvisningen för ifrågavarande produkt! Sängen
får  inte  användas  för  patienter  som  väger  över  155  kg.  I  den  säkra
arbetsbelastningen 205 kg  ingår patientens vikt, madrass och tillbehör på sängen
(lyftbåge, sängkläder etc.!

o Användning  av  sjukvårdssängen  kan  uteslutande  ske  med  el  från  normala
elkontakter  med  modern  teknik  enligt  normal  funktion  av  säkerhetsanordningar
(strömskydd, spänningsskydd, detektering av isolationsfel, säkringar etc.) som kan
kontrolleras.

o Sjukvårdssängarna  är  inte  skyddade  mot  explosioner  och  får  inte  användas  i
utrymmen  där  det  kan  finnas  brännbar  anestetiska,  brännbara  rengörings-  eller
lösningsmedel  eller  antändbara  blandningar  av  luft  och  material.  Härvid  ska
fackorganisationernas föreskrifter beaktas.

o Varje  användning  som avviker  från  ändamålet  är  en  användning  som inte  följer
bestämmelserna och för detta ansvaras inte.
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GRUNDFUNKTIONER OCH UTNYTTJANDE AV SJUKVÅRDSSÄNGAR 
Moderna  sjukvårdssängar  förfogar  över  talrika  användningsmöjligheter  som  beskrivs  i
bruksanvisningarna. En sjukvårdssäng kan endast användas tillfullo genom att vårdpersonalen skolas
noggrant så att vårdens avsikt förverkligas. Skolningen ska upprepas så regelbundet som möjligt med
särskild betoning av nödvändiga säkerhetsregler.

 I  allmänhet  finns alltid  en fara för oavsiktlig  eller  oriktig inställning av sängen.
Oavsedd  användning  av  handkontrollen  eller  oavsedd  frikoppling  av  någon
funktion kan innebära fara för patienten!  För att  trygga ett  ordentligt  skydd av
patienten, är det ovillkorligen nödvändigt att använda spärrinställningar och/eller
frikopplingsinställningar  på  ett  riktigt  sätt.  Spärrnyckeln  får  aldrig  lämnas  vid
handkontrollen eller i sängen! Nyckeln skall endast användas av vårdpersonalen.

 Användningen av spärrfunktioner och vid behov avsiktlig frikoppling av sängen
från  elnätet  –  som en absolut  spärråtgärd  för  maximalt  skydd av  en möjligen
hotad patient  – beror uteslutande på vårdpersonalens omdöme och ansvar  för
medicinsk  uppsikt  över  patienten.  Vårdpersonalens  åtgärder  skall  antecknas  i
skiftrapporten, så att nästa skift får veta om vad som inträffat.

 Användande av speciella  ställningar  t.ex.  trendelenburg eller  antitrendelenburg,
trappsteg i bäddytan eller nedsänkande av huvudändan vid chock får uttryckligen
endast användas under medicinsk uppsikt.  Dessa funktioner måste spärras för
patienten, eftersom de kan vara farliga.

 Säkerhetsanvisningarna  i  särskilda  produktbruksanvisningar  ska  följas  så  att
ingen fara uppstår.

 Särskild noggrannhet och försiktighet behövs när sidoskydd installeras:
- Sidoskydden är ett viktigt patientskydd eftersom de hindrar patienten att rulla ut

ur sängen. Sidoskydden får aldrig användas för att spänna fast patienten.

- Installation av sidoskydd kräver rättsligt  tillstånd,  eftersom patientens rörlighet
blir  inskränkt.  Ett  undantag  är  endast  delade  sidogrindar  eller  individuellt
nedfällbara sidoskydd, där skydden endast installeras i huvudändan och där de
kan användas som instignings- och uppstigningshjälp för rörliga patienter.

- En överbelastning vid inställning av sidogrind, eller när man skjuter eller drar i
sidogrinden kan leda till svåra skador på sidoskyddet vilket utlöser olika risker.
Dylik belastning måste ovillkorligen undvikas.

- Vid insättning av sidoskydd ska deras lämplighet med tanke på respektive patient
noga övervägas. Särskilt ska avståndet mellan sidoslåar och galler i förhållande
till  patientens  kropp  beaktas,  så  att  patienten  inte  kan  råka  i  kläm  eller  falla
igenom. Vid behov kan extra sidoskydd insättas, som minskar eller helt tillsluter
springorna.  Om detta besluter  uteslutande närvarande medicinsk vårdpersonal.
Som vägledning tjänar begränsningen av avsedd användning i dessa anvisningar
och i sängens och sidogrindarnas speciella bruksanvisning.

- Man får uteslutande använda sidoskydd som är tillåtna för respektive sängtyp,
eftersom det annars kan uppstå en olycksrisk.
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- Sidoskydden/sidosäkringarna skall före varje användning granskas att de inte är
skadade utan säkert fästade vid sängen och deras reglar fungerar. Anvisningar
om korrekt hantering av sidosäkringen finns i respektive produkt bruksanvisning.

 Patienten får själv använda handfjärrkontrollen uteslutande i enlighet med
närvarande medicinsk personals och vårdpersonals omdöme och på personalens
ansvar. Dessa åtgärder skall antecknas i skiftrapporten och/eller vårddokumentationen,
så att ett normalt skiftbyte och dokumentation av rätten att själv använda handkontrollen
finns att tillgå. 

 Om handfjärrkontrollen inte får användas av patienten själv, skall kontrollen vara
utom patientens räckhåll och skyddad mot att komma i kläm, t.ex. vid sängens fotända.

 Handfjärrkontrollen får varken falla i golvet, överlastas eller överljutas med vätskor.
Rengöringen skall ske med rengöringsdukar för datortangentbord. Vid mekaniska skador
och fuktskador ska kontrollen omgående bytas ut. Handkontrollens ledning skall också
regelbundet granskas.

 Nätanslutningskabeln måste skyddas för skador vid användning och
transport/förflyttning av sängen:
- Det måste på et säkert sätt förhindras att kabeln vid användningen snurras, dras ut,

böjs, avbryts eller till och med hamnar i kläm. Vid inställning av sängens höjdnivå ska
ni uppmärksamma att anslutningskabeln är fri och kan följa med sängens rörelser.
Kabeln får inte spännas. Kabeln får inte dras t.ex. under eller bakom andra möbler
eller  hamna  i  kläm  under  sängens  ben  eller  hjul.  Annars  kan  nätkabeln  eller
vägguttaget skadas. Därför skall en onödigt lång kabel samlas till en slinga som ser
ut som en åtta nära stickkontakten och som säkras med ett gummiband på mitten.
Alternativt  kan  man använda  Wissner-Bosserhoffs  nätkabelhake  (se  följande  fig.).
Man skall absolut inte använda hårda kabelhållare, eftersom de kan skada kabeln om
någon drar i den.

-
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              Fig. 25

 Man måste på ett säkert sätt förhindra att kabeln vid flyttning eller transport av sängen släpar på
golvet eller till och med blir inklämd eller överkörd av sängens hjul. Härvid kan man använda Wissner-
Bosserhoffs nätkabelskrok (se följande fig.).

                                             Fig. 26

- Med korta intervaller t.ex. efter inträffad mekanisk belastning, vid flyttning eller varje
månad ska nätkabeln inspekteras visuellt så att risker undviks. Härvid kan
checklistan i bilaga A användas som rättesnöre. Man skall särskilt beakta kritiska
punkter som stickkontakt, vägguttag och spänningsavlastare på kabeln samt punkten
där kabeln går in i sängen.

ANVÄNDNING AV ORIGINALTILLBEHÖR OCH TILLÅTNA PRODUKTKOMBINATIONER

 Användning  av  tillbehör  som  inte  tillåts  för  produkten  och  inte  tillåna
kombinationsprodukter  kan  utlösa  svårartade  risker.  Därför  ska  ni  uteslutande  använda  av
Wissner-Bosserhoff  GmbH  godkända  tillbehör  och  produkter  tillåtna  för
kombinationsanvändning.
Exempel: 

♦ Användning av lyftbågar med alltför klen diameter kan leda till att lyftet misslyckas.
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♦ Användning av mycket tunga vattenmadrasser överskrider tillåten arbetsbelastning,  vilket
kan leda till att delar av sängen inklusive motorerna ger efter. Detta kan orsaka olycksfall.

UPPSTÄLLNING AV SJUKVÅRDSSÄNGEN (SÄKERHETSAVSTÅND)

 Sängen skall ställas upp så, att den vid genomförande av sängens alla inställningar
omöjligen kan kollidera med föremål i rummet (t.ex. nätkabel, fönsterbräden, snedtak,
rör,  vägginstallationer,  vägghyllor  etc.).  Härvid  ska  även  ett  säkerhetsavstånd  till
väggar och föremål om minst 2,5 cm gälla i alla möjliga sänglägen. Observera: Även
vid lutning och höjdinställning får inga kollisioner inträffa!

RENGÖRING OCH DESINFEKTION AV SÄNGEN 
Sjukvårdssängen ska regelbundet rengöras och desinficeras, dock minst varje gång
patienten byts. Sjukvårdssängen får inte rengöras eller desinficeras i vattengator, inte med
högtrycksvattenstrålar, tryckvatten eller vattensprutning. Den skall uteslutande behandlas
med spray och avtorkningstrasa.

För desinfektion av sjukvårdssängen rekommenderas följande medel, som bara får ersättas av
likvärdiga medel:

Terralin, Perform och Sagrotan Med (Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt).
Dessa medel ska endast användas enligt tillverkarens föreskrift! Detta gäller framför allt
dosering och eventuella risker om de kombineras med andra medel.

Träramen får inte komma i beröring med dessa medel.
Vid  särskilt  motståndskraftiga  smutsfläckar  kan  naturligtvis  användas  normala  miljövänliga
allrengöringsmedel.

Man ska dock inte använda rengöringsmedel som innehåller mekaniskt abrasiva
beståndsdelar och fungerar som skurpulver.

Man ska se upp med att ingen fukt eller vätskefläckar kvarblir på ädelträ och fanerytor vid
användning eller rengöring. Trä är en naturprodukt som har den egenskapen att det tar till sig
fukt och sväller. Detta kan leda till ytskador. Skador på lackeringen skall efter rengöring
elimineras med reparationslack. Var god fråga Wissner-Bosserhoffs kundtjänst om detta.

Handfjärrkontrollen får endast rengöras med rengöringsdukar för datortangentbord. När fukt
trängt in, vid stark nedsmutsning eller knappar som klämts fast av smuts måste handkontrollen
bytas ut.

BILAGA D: BATTERIDRIFT (OPTION) - KOMPLETTERANDE INSTRUKTIONER

Som specialutrustning kan sängen drivas med batteri, som gör sängen möjlig att använda utan
förbindelse med elnätet.

Möjligheten att göra detta är beroende av batteriets laddning. För att undvika att batterier helt
urladdas bör sängen så mycket som möjligt vara ansluten till nätet.

Batterier laddas då helautomatiskt via en inbyggd laddningsautomatik.
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I regel levereras batterierna färdigt laddad och monterad. En montering som utförs av
oskolade användare är inte planerad.

Viktiga egenskaper:

 Batteriet är underhållsfri,
 fast inbyggd i anslutningsboxen,
 bly-gel-batteri - fungerar i alla lägen,
 märkvärden: 24 V, 1,2 Ah,
 livstid: minst 5 år,
 avfallshantering bara på speciella avfallsstationer.

 Av säkerhetsskäl får batteriboxen inte öppnas.

Om ni senare vill ändra på batteriet måste ni kontakta den tekniska kundtjänsten eftersom varje
apparat inte kan kombineras med batteriet. För att undvika skador ska utbyte av batteribox bara utföras
av skolad personal.

Batteriets livstid beror starkt av hur de används och främst på att den aldrig blivit totalt urladdad.

Det finns en möjlighet att använda en yttre laddningsenhet för parallell uppladdning av fyra
batteriboxar. Den kan beställas separat. Var god beakta i så fall noga laddningsstationens
bruksanvisning.

PRODUKTANTECKNINGAR

Allmän varning!

Beakta bruksanvisningen! 

Observera eventuella klämningsrisk av kabel!

Observera eventuella klämningsrisk – fot!

Observera eventuella klämningsrisk – hand!

Observera elskrot!
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ANTECKNINGAR  
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Eftertryck också i utdrag endast med utgivarens
tillstånd.

Alla rättigheter förbehålls.
Ändringar på grund av tekniska framsteg är möjliga.

Alla tekniska data är nominella data och underkastade
konstruktions- och tillverkningstoleranser.

wissner-bosserhoff
GmbH 
Hauptstr. 4-6
D- 58739 Wickede (Ruhr)
Tfn.: 02377 / 784-0
Fax: 02377 / 784-163
E-post: info@wi-bo.de

www.wi-bo.de
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