HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
GIƯỜNG ĐIỆN FB-C4DL

I. GIỚI THIỆU CHUNG
LƯU Ý: Pin giường phải được sạc trong 24 giờ trước khi sử dụng lần đầu
The Profile 4DL là một giường chăm sóc cấp tính được kích hoạt bằng điện, có một
loạt các chức năng và chuyển động tư thế để hỗ trợ người chăm sóc và mang lại sự
thoải mái cho bệnh nhân. Dễ sử dụng, chức năng, khả năng sử dụng và tính thực tiễn
trong việc làm sạch là những đặc điểm chính của The Profile 4DL. Giường có kết cấu
thép được chế tạo với lớp sơn tĩnh điện. Các thành phần nhựa được làm từ urethane,
PP và POM nylon, nhựa ABS và HDPE.
Ứng dụng lâm sàng và lĩnh vực sử dụng
Giường này thích hợp cho những bệnh nhân phụ thuộc cao, những người có nguy cơ
di chuyển và xử lý và hoặc những người có tình trạng lâm sàng yêu cầu họ được đặt ở
vị trí mà không phải xử lý thể chất tối thiểu.
Bệnh nhân có mức độ độc lập vừa phải, theo quyết định của người chăm sóc, có thể sử
dụng các nút điều khiển để điều chỉnh vị trí của riêng họ.
Các tính năng chính của The Profile 4DL
 Tổng tải trọng làm việc an toàn (SWL) của giường 250Kg
 Phạm vi chiều cao được điều chỉnh bằng điện - Giường (tùy thuộc vào lựa chọn
bánh xe 150mm) hoạt động trong phạm vi chiều cao từ thấp 385mm đến cao tối
đa 840mm
 Bánh xe đường kính 150mm (đơn hoặc đôi) với chức năng trung tâm để phanh
và lái
 Nền nệm được kích hoạt bằng điện. Tư thế nghiêng Trendelenburg (14 °) và tư
thế nghiêng Trendelenburg ngược (14 °), bao gồm chức năng dừng ngang điện
tử.
 Nền nệm thép định hình bốn phần vận hành bằng điện với khả năng điều chỉnh
độc lập góc tựa lưng (65 °), góc phần đùi (35 °) và điều chỉnh thủ công góc
phần bắp chân (0 ° xuống 25 °).
 Tựa lưng thu vào giúp giảm ép bụng.
 Định vị đường viền tự động - Cung cấp chuyển động đồng bộ của tựa lưng và
vị trí đầu gối trong một thao tác.
 Vận hành bằng tay (định vị bánh cóc) nâng cao bắp chân / chân.
 Tích hợp nền mở rộng
 Tích hợp khăn trải giường
 Cố định đường ray hai bên

 Trọng lượng nhẹ, tấm đầu và chân đúc bằng nhựa có thể hoán đổi cho nhau
mạnh và bền
 Đèn dưới giường (hai vị trí)

II. CÁC CHỨC NĂNG ĐIỆN
Các điều chỉnh giường Profile 4DL được cung cấp bởi bốn bộ truyền động điện:
 Việc điều chỉnh độ cao khung nệm sử dụng hai bộ truyền động hoạt động kết
hợp và tách rời nhau tạo ra lực nâng thẳng đứng và cho phép giường nghiêng
theo các hướng ngược nhau.
 Cơ cấu truyền động điều chỉnh tựa lưng bao gồm chức năng CPR nhả nhanh
thủ công có sẵn cũng như một bộ truyền động tháo lắp sử dụng lực theo hướng
đẩy.
 Thiết bị truyền động nâng đầu gối.
Các bộ truyền động được điều khiển bằng các nút ở cả hai bên của tấm thanh ray phía
đầu cuối. Chúng cũng có thể được điều khiển bởi Bảng điều khiển y tá (ACC) ở chân
giường, điều này cũng cho phép tắt các nút của bảng điều khiển phía đầu khi được yêu
cầu.
Thao tác với nút điều khiển trên thiết bị y tá cầm tay
Điều chỉnh khi nhấn một nút. Điều chỉnh sẽ dừng khi thả nút hoặc lựa chọn chuyển
động đạt đến cuối phạm vi điều chỉnh.

Điều chỉnh tựa lưng
Để di chuyển phần tựa lưng lên hoặc xuống, hãy nhấn và giữ nút thích hợp trên điện
thoại. Tựa lưng có thể được điều chỉnh trong phạm vi từ 0 ° đến 65 °.
Phần tựa lưng có thể thu vào cung cấp thêm sự thoải mái cho bệnh nhân bằng cách
cho phép nệm mở rộng. Khi vận hành tựa lưng hoặc các nút của thiết bị cầm tay định
vị tim, tựa lưng sẽ trượt dần về phía cuối giường. Động tác này giúp mở rộng phần
ghế ngồi của giường và giúp ngăn chặn sự chèn ép lên vùng bụng, giảm nguy cơ bị
xẹp và tổn thương mô.
CẢNH BÁO: Cần cẩn thận trong khi vận hành chức năng tựa lưng để đảm bảo
bàn tay và ngón tay tránh khỏi những nguy cơ có thể xảy ra.
Điều chỉnh độ cao nền nệm
Để di chuyển nền nệm lên hoặc xuống, hãy nhấn và giữ nút thích hợp trên thiết bị cầm
tay. Chiều cao của bệ giường có thể được điều chỉnh thông qua một phạm vi (tùy
thuộc vào sự lựa chọn của bánh xe) từ thấp 385mm đến cao 840mm.
CẢNH BÁO: Nên kê giường ở độ cao thấp nhất khi không có người chăm sóc để
giảm thiểu nguy cơ bệnh nhân bị thương do ngã khi ra vào giường.
Điều chỉnh vị trí đầu gối
Để di chuyển phần định vị đùi lên và xuống, hãy nhấn và giữ nút thích hợp trên điện
thoại. Phần đùi có thể điều chỉnh trong phạm vi từ 0 ° đến 35 °, hỗ trợ điều chỉnh cho
chân của bệnh nhân.
Định vị đường viền tự động
Định vị đường viền tự động cung cấp chuyển động đồng bộ của tựa lưng và định vị
đầu gối trong một thao tác. Vị trí này giúp cung cấp một môi trường nghỉ ngơi tự
nhiên hơn cho bệnh nhân.
Định vị Nghiêng - Trendelenburg /Trendelenburg ngược
Nút nghiêng cho phép giường được định vị ở tư thế nghiêng chân hoặc đầu xuống.
Định vị nghiêng có thể đạt được là từ 0 ° đến 14 ° cho cả đầu và chân xuống nghiêng.
CẨN TRỌNG: Chức năng Trendelenburg chỉ nên được sử dụng dưới sự giám sát
chuyên nghiệp.
 Khi sử dụng, nền nệm ban đầu có thể nâng lên trước khi nghiêng. Giường sẽ tự
động điều chỉnh để đảm bảo có đủ khoảng trống giữa nền nệm và cấu trúc cơ
học của giường trước khi nghiêng.

 Khi đảo ngược góc nghiêng của giường với nút nghiêng còn lại, nền nệm sẽ
tạm dừng ở phương ngang trong hai giây trước khi tiếp tục chuyển động
nghiêng của nó.
Đèn dưới giường
Tính năng chiếu sáng gầm giường cung cấp ánh sáng LED dịu nhẹ cho sàn bên dưới
gầm giường. Tính năng an toàn này cung cấp khả năng chiếu sáng sàn cho bệnh nhân
vào ban đêm khi lên và xuống giường. Trong trường hợp giường đang hoạt động bằng
pin (ví dụ: trong quá trình vận chuyển), đèn sẽ tắt sau khoảng 2-3 phút.
Bảng điều khiển y tá (ACC)

Bảng điều khiển dành cho người phục vụ (ACP) được sử dụng để ngăn chặn hoạt
động trái phép của các chức năng chính của giường. ACP nằm ở cuối chân giường.
 Nhấn “BED LEVEL & UP” sẽ nâng sàn xe lên cho đến khi nằm ngang đồng
thời hạ tựa lưng và gối tựa trở lại vị trí sàn phẳng.
Nhấn “BED LEVEL & DOWN” sẽ hạ thấp sàn xuống cho đến khi nó nằm
ngang đồng thời hạ tựa lưng và gối tựa trở lại vị trí sàn phẳng.
 Nhấn “CHAIR POSITION & UP” sẽ nâng đầu và hạ chân giường xuống
đồng thời nâng tựa lưng và bẻ đầu gối để tạo tư thế ngồi.
Nhấn “CHAIR POSITION & DOWN” sẽ hạ đầu xuống và nâng chân giường
xuống đồng thời hạ tựa lưng và gối tựa trở lại vị trí sàn phẳng.
 Nhấn nút “EPP” Định vị Bệnh nhân Điện tử sẽ tự động điều chỉnh tất cả các
chức năng của giường trở lại vị trí sàn phẳng trong khi hạ giường xuống độ cao
làm việc an toàn.
THẬN TRỌNG: Khi chức năng định vị bệnh nhân khẩn cấp (EPP) được kích
hoạt, nên cẩn thận khi có khả năng các bộ phận chuyển động của giường có thể
bẫy hoặc đè bẹp bệnh nhân, người chăm sóc và hoặc các thiết bị khác.

 Nhấn nút “TRENDELENBURG” sẽ hạ thấp đầu và nâng chân giường lên đến
độ nghiêng tối đa là 14 °, đồng thời hạ phần tựa lưng xuống và khuỵu gối trở
lại vị trí sàn phẳng - No tạm dừng nếu đi ngang
Lưu ý: KHÔNG cần nhấn các nút ‘lên / xuống’ khi vận hành các chức năng EPP
hoặc TRENDELENBURG vì chúng được lập trình để hoạt động trực tiếp từ nút
liên quan.
 Chức năng Khóa điện ACP: Tính năng này cho phép người dùng tắt chọn lọc
một số hoặc tất cả các tính năng điện của giường. Trong hoạt động bình
thường, các chức năng chính của giường phải ở trạng thái sử dụng (mở khóa).
Điều này được thể hiện trên bảng điều khiển ACC bằng đèn LED phía trên các
nút chức năng.
Để khóa và mở từng chức năng, giữ nút “key” và đồng thời nhấn nút chức năng
cần khóa hoặc mở khóa. Đèn LED sẽ sáng khi chức năng ở vị trí khóa.
 Đèn báo sạc pin: Đèn LED sáng khi pin ở chế độ sạc.
Chức năng pin dự phòng
Profile 4DL được trang bị hệ thống pin dự phòng cho phép sử dụng các chức năng
hoạt động bằng điện trong thời gian ngắn khi giường bị ngắt kết nối với nguồn điện
chính. Giường tự động chuyển đổi giữa nguồn điện lưới và nguồn pin.
Pin là axit-chì nên được sạc thường xuyên và không được phép xả hết. Việc xả hết pin
sẽ làm giảm tuổi thọ của pin.
Để sạc pin, hãy kết nối dây nguồn với nguồn điện chính. Điều này nên được thực hiện
thường xuyên nhất có thể để tối đa hóa tuổi thọ của pin. Nếu giường không được sử
dụng trong một thời gian dài, bạn nên sạc pin theo phần Vận chuyển và Bảo quản
trong sách hướng dẫn này.
CẢNH BÁO: Không để pin tiếp xúc với lửa hoặc ngâm trong chất lỏng

III. VẬN HÀNH GIƯỜNG
Hạ thanh chắn ở hai bên xuống
Các thanh chắn bên được chia nhỏ thả xuống được trang bị có hai vị trí, hoặc nâng lên
hoàn toàn hoặc hạ xuống hoàn toàn. Khi thanh chắn bên được nâng lên đến vị trí chiều
cao tối đa của nó, nó sẽ tự động khóa về vị trí nâng lên hoàn toàn của nó. Vị trí khóa
có thể nghe thấy rõ ràng.
Các thanh chắn bên thả xuống được cố định (bắt vít) vào vị trí và được nối dây cứng
với hệ thống điều khiển giường và do đó không thể tháo rời. Chúng tôi đặc biệt
khuyến nghị rằng chỉ những kỹ thuật viên được đào tạo mới tiến hành bảo trì thanh
chắn của Profile 4DL.
Vận hành thanh bên
 Nâng cao thanh bên: Nâng đầu thanh ray
cho đến khi cơ cấu khóa có lò xo tự động
kích vào vị trí khóa của nó ở độ cao tối đa.
 Hạ thấp thanh bên: Giữ phần đầu của
thanh ray gần giữa và nhẹ nhàng kéo tay
cầm của thanh ray về phía trước. Khi thanh
ray bắt đầu hạ xuống, tay cầm có thể được
thả ra và thanh ray có thể được hạ xuống vị
trí xuống một cách nhẹ nhàng. Các đường
ray được giảm chấn cơ học để an toàn và
dễ sử dụng.
Bảng điều khiển thanh bên
Cuối đầu các thanh bên có bộ điều khiển điện tử được lắp cả bên trong và bên ngoài
giường để bệnh nhân và y tá sử dụng. Các chuyển động của nút có thể dễ dàng nhận
biết và là một chức năng nhấn để hoạt động dễ dàng và an toàn.

 Điều chỉnh tựa lưng
 Điều chỉnh độ cao nền nệm
 Điều chỉnh vị trí đầu gối

 Đèn báo góc tựa lưng: Cung cấp số liệu chính xác
về góc tựa lưng của giường. Khi phần tựa lưng ở vị
trí bằng phẳng, đèn báo góc cũng cung cấp chỉ báo
mức độ nghiêng gần đúng.
Chức năng hồi sức tim phổi bằng tay (CPR)
Tay cầm giải phóng CPR khẩn cấp được đánh dấu rõ ràng có sẵn ở cả hai bên giường.
Chức năng nhả bằng tay đưa phần tựa lưng của giường về vị trí ngang bằng trong
trường hợp cần hồi sức khẩn cấp.
Hạ thấp khẩn cấp: Để hạ tựa lưng trong trường hợp khẩn cấp, hãy kéo tay cầm nhả
CPR màu đỏ (1) lên. Tay cầm được bố trí ở bên cạnh và hướng về phía đầu giường.
Chuyển động hạ thấp được hỗ trợ bởi van điều tiết khí, nhưng cần THẬN TRỌNG vì
tựa lưng có thể hạ xuống nhanh chóng dưới trọng lượng của bệnh nhân.
Ngoài cần CPR, còn có nút Định vị Bệnh nhân Điện tử (EPP) trên Bảng Điều khiển Y
tá (ACC). Nút này sẽ tự động điều khiển boong giường sang vị trí nằm ngang bằng
phẳng thấp, bất kể cấu hình giường như thế nào trước khi bắt đầu di chuyển.

CẢNH BÁO: Phần tựa lưng có thể rơi nhanh chóng - giữ cho tay tránh bị mắc kẹt.
Hệ thống bánh xe - Phanh & lái
Hệ thống bánh xe khóa trung tâm của giường Profile 4DL được vận hành bằng cách
sử dụng bàn đạp chân ở cuối chân giường.

 Với bàn đạp ở vị trí Red - Down Brake, phanh được áp dụng đồng thời cho cả
bốn bánh xe của giường và giường được cố định.
 Với bàn đạp ở vị trí Horizontal Free, phanh được nhả ra và giường có thể
được di chuyển theo bất kỳ hướng nào.
 Với bàn đạp ở vị trí Green - Down Steer / Track, một bánh xe lái đơn ở đầu
giường được lắp vào để giúp kiểm soát tốt hơn khi đẩy giường theo đường
thẳng.
 Khi di chuyển giường, đẩy từ đầu chân giữ thanh ray đẩy trên cùng của tấm.

Tấm chắn đầu và chân
Tấm đầu và chân của Profile 4DL dễ dàng tháo rời khỏi giường cho phép tiếp cận
bệnh nhân nhanh chóng. Không có kẹp hoặc vít cần được điều chỉnh trước khi tháo.
Lắp đăt và Tháo bỏ
Để lắp đặt: Sử dụng hai tay căn chỉnh các ống dưới cùng của tấm với các ổ cắm ở góc
giường như thể hiện trong sơ đồ dưới đây. Nhẹ nhàng hạ tấm xuống cho đến khi nó
nằm ở dưới cùng của các ổ cắm ở góc bằng nhựa của giường.
Để tháo bỏ: Đảo ngược quy trình trên

Mở rộng giường

Phần mở rộng giường tích hợp nằm ở chân giường và có thể mở rộng đến 19,5 cm so
với vị trí đóng bình thường của nó.
Để mở rộng: Áp dụng phanh khóa trung tâm. Kéo Tay cầm thả lên và tác động lực
trung tâm kéo ra khỏi nền nệm. Phần mở rộng Giường sẽ tự động khóa khi được mở
rộng hoàn toàn và chốt chốt được nhả ra.
Để đóng: Đảo ngược quy trình trên
Điều chỉnh tấm đặt bắp chân và đùi
Có thể điều chỉnh góc của tấm đặt bắp bằng tay bất cứ
khi nào phần đùi của nền nệm được nâng lên.
Phần đùi có thể điều chỉnh thông qua một phạm vi từ 0 °
(vị trí bằng phẳng) đến 35 ° nâng cao hoàn toàn. Điều
này có thể đạt được bằng cách sử dụng thiết bị cầm tay
trên giường, bảng điều khiển trên đầu hoặc bộ ACC ở
chân giường.
Tấm đặt bắp chân có thể điều chỉnh thông qua một phạm
vi 0 ° (theo ví dụ dưới đây xuống đến 25 °)
Để nâng: Sử dụng tay cầm của tấm đệm để kéo tấm đệm từ từ lên đến vị trí hơi qua vị
trí mong muốn. Thanh chống của bảng điều khiển bê tông sẽ tạo ra âm thanh lách cách
khi các cơ cấu khóa có lò xo di chuyển qua phạm vi các vị trí khóa có sẵn. Khi đã đạt
được vị trí mong muốn, nhẹ nhàng cho phép hạ thấp tấm bê tông. Các cơ chế khóa sẽ
tự động tìm vị trí khả dụng đầu tiên.
Để hạ: Một lần nữa, sử dụng tay cầm của tấm đệm để kéo tấm đệm lên trên để nhả cơ
cấu khóa lò xo. Thao tác này bây giờ sẽ cho phép hạ nhẹ bảng điều khiển xuống mức
mong muốn.

IV. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA GIƯỜNG PROFILE 4DL
Thông số
Tổng chiều dài
Chiều dài tổng thể mở rộng (19,5cm)
Chiều dài mở rộng giường
Giá đựng vải ga (mở rộng)
Chiều dài bề mặt nệm - Giữa các mặt tấm
Chiều dài bề mặt nệm - Mở rộng
Tổng chiều rộng
Dải chiều cao sàn - Bánh xe Tente Twin 150mm
Độ nghiêng Trendelenburg
Độ nghiêng Trendelenburg ngược
Điều chỉnh góc tựa lưng
Điều chỉnh góc gãy đầu gối
Điều chỉnh góc định vị bắp chân

218.5cm
238cm
19.5cm
30cm
203cm
222.5cm
101cm
38.5cm đến 84.0cm
0 đến 140
0 đến 140
0 đến 650
0 đến 350
0 xuống đến 25 0

Kích thước đệm: Tối đa W=87cm, L=200cm, H=15cm
Trọng lượng sản phẩm
 Không có thanh chắn 2 bên: 130kg
 Có thanh chắn 2 bên: 160kg
 Tải trọng làm việc an toàn 2x S.W.L: 250kg
Thông số điện (230V)






Nguồn điện vào: 2.5A tối đa, 220VAC 50Hz
Hiệu suất: Ngắt quãng 10%, tối đa 2 phút/18 phút
Bảo vệ sốc điện: Cấp độ 1 loại B
Bảo vệ sự xâm nhập của chất lỏng: IPX4
Tích hợp nguồn cấp bên trong (pin dự phòng): 2 x 12V, ắc quy chì-axit, 1,2 Ah

Tiêu chuẩn
Giường chăm sóc cấp tính Profile 4DL tuân thủ Tiêu chuẩn quốc tế IEC 60601-1
Section 9 và IEC 60601-2-52 Section 9 (Phiên bản 3.1 2012-08)

V. VỆ SINH
CẢNH BÁO: Trước khi vệ sinh luôn ngắt kết nối giường khỏi nguồn điện chính
Lưu ý: Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị mang quần áo bảo hộ khi thực hiện các quy
trình làm sạch trên giường Profile 4DL
Lưu ý: Quy trình sau đây cũng áp dụng cho các phụ kiện giường, nhưng không bao
gồm nệm:
 Lau bề mặt giường bằng khăn mềm thấm nước nóng và chất tẩy rửa nhẹ (hoặc
dung dịch vệ sinh được khuyến nghị của bệnh viện). Bạn nên chọn vải là chất
liệu màu trắng để tránh chảy máu màu ra giường. Cẩn thận hơn ở những khu
vực có thể chứa bụi bẩn.
 Rửa lại bằng nước sạch và khăn sạch khô.
 Để loại bỏ các vật liệu có khả năng lây nhiễm như dịch cơ thể hoặc khi giường
đã được sử dụng bởi người đã nhiễm trùng. Làm sạch bằng NaDCC (VD như
Presept, Actichlor) ở 10.000 ppm clo có sẵn. Rửa sạch và lau khô.
 Để khô các bộ phận đã làm sạch trước khi thay đệm.
THẬN TRỌNG: Không sử dụng các hợp chất hoặc miếng đệm Hypocarbonate
hoặc Phenolic có tính mài mòn.

VI. BẢO DƯỠNG
Các quy trình bảo dưỡng phòng ngừa sau đây nên được thực hiện 12 tháng một lần.
Lưu ý: Ngoài các hoạt động bảo trì chung, tất cả các công việc sửa chữa hoặc bảo
dưỡng khác phải được thực hiện bởi những người có trình độ và được đào tạo đã
được FranceBed chấp thuận.
CẢNH BÁO: Giường phải được ngắt kết nối khỏi nguồn điện chính trước khi
bắt đầu bất kỳ hoạt động bảo dưỡng nào.
CHUNG
 Đặt khóa chuyển của Attendant Control Panel (ACC) thành khóa. Tham khảo
hướng dẫn ACP trong sách hướng dẫn này.
 Kiểm tra giường để tìm các dấu hiệu hư hỏng rõ ràng. Tất cả các khía cạnh của
thiết bị phải hoạt động như dự định. Kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các đai ốc,
bu lông và các ốc vít khác đều chặt chẽ và không bị thiếu.
 Kiểm tra cáp và ống dẫn mềm để tìm vết cắt, vết nứt, mài mòn hoặc hư hỏng
khác.

 Kiểm tra xem phích cắm của nguồn điện không bị hỏng. Nếu cáp nguồn hoặc
phích cắm bị hỏng thì cả cáp và phích cắm phải được thay thế như một bộ phận
lắp ráp hoàn chỉnh bởi một đại lý dịch vụ đã được phê duyệt.
HỆ THỐNG KHOÁ TRUNG TÂM
 Phanh và đẩy giường về phía trước. Nếu bất kỳ bánh xe nào trong số bốn bánh
phanh quay, phanh sẽ không hoạt động hiệu quả.
 Kiểm tra hai bánh xe khóa lái để hoạt động chính xác.
 Nếu phanh hoặc khóa lái không hoạt động chính xác, hãy liên hệ với đại lý dịch
vụ đã được phê duyệt.
PIN
 Âm thanh bíp phát ra trong quá trình vận hành giường bình thường có nghĩa là
pin đang ở mức thấp. Kết nối lại giường với nguồn điện chính trong tối thiểu
24 giờ. Nếu sự cố tái diễn, hãy sử dụng bước 2 bên dưới để xác minh.
 Kiểm tra tình trạng pin sáu tháng một lần theo quy trình sau:
 Đảm bảo rằng giường đã được kết nối với nguồn điện chính trong
khoảng thời gian 24 giờ không bị gián đoạn.
 Ngắt kết nối giường khỏi nguồn điện chính.
 Đặt một tải trọng khoảng 80Kg lên nền nệm.
 Nâng và hạ bệ nệm từ chiều cao thấp tối thiểu đến tối đa ba lần.
 Nếu giường hoạt động không chính xác ở bước 4, hãy thực hiện lại các
bước từ 1 đến 4. Nếu giường tiếp tục hoạt động không chính xác, pin có
thể cần thay thế. Trong tình huống này, hãy tham khảo ý kiến của một
đại lý dịch vụ đã được phê duyệt.
THANH RAY CHẮN HAI BÊN
 Kiểm tra các thanh ray bên cạnh xem có hao mòn chung trên các phụ kiện và
khớp trục sáu tháng hay không.
Kiểm tra rỉ sét, tính toàn vẹn cấu trúc của các mối hàn và sơn hoàn thiện sau
mỗi mười hai tháng.
 Nâng thanh ray bên đến vị trí thẳng đứng cho đến khi cơ cấu khóa khớp vào vị
trí. Tham khảo quy trình vận hành trên sách hướng dẫn này để được hướng dẫn
thêm. Đảm bảo rằng thanh ray không thể được kéo ra khỏi vị trí khóa mà
không có lực bất hợp lý được tác động.

KIỂM TRA THIẾT BỊ CẦM TAY BỆNH NHÂN/Y TÁ
Bệnh nhân: Giữa mỗi bệnh nhân, FranceBed đặc biệt khuyên rằng việc kiểm tra Bảo
dưỡng Phòng ngừa được tiến hành trên bảng điều khiển bệnh nhân ở bên trong thanh
ray chắn.
Y tá: FranceBed đặc biệt khuyên rằng Thiết bị cầm tay y tá được kiểm tra bằng mắt
thường để phát hiện hư hỏng rõ ràng trước mỗi lần sử dụng nếu có thể. Khi sử dụng
một chức năng cụ thể, nhân viên nên biết và kiểm tra bất kỳ triệu chứng nào được liệt
kê dưới đây:
Kiểm tra Bảo dưỡng Phòng ngừa: FranceBed khuyến nghị rằng chế độ kiểm tra và
thử nghiệm đầy đủ được tiến hành giữa mỗi lần sử dụng giường, hoặc trường hợp xấu
nhất là trong quá trình bảo trì phòng ngừa hàng năm. Quá trình này sẽ không mất quá
một phút để hoàn thành.
 Kiểm tra trực quan bảng điều khiển & bên ngoài thiết bị cầm tay:
 Kiểm tra vỏ nhựa bên ngoài xem có vết nứt hoặc hư hỏng rõ ràng nào
không.
 Kiểm tra hư hỏng của nắp trước (nhãn bên ngoài), đặc biệt là trên các
nút mà nhãn có thể bị rách hoặc bị lõm vào.
Nếu có bất kỳ hư hỏng nào được xác định trong khi tiến hành kiểm tra 1.1 và
1.2, hãy khóa thiết bị ngay lập tức bằng ACP và báo cáo hư hỏng cho nhân viên
bảo trì hoặc thay thế thiết bị cầm tay.
 Kiểm tra trực quan cáp và cách điện của cáp:
 Kiểm tra cáp xem có vết nứt hoặc vết cắt nào trên lớp cách điện không.
 Kiểm tra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cáp có thể đã bị bẹp / dẹt.
Cáp bẹp hoặc dẹt có thể cho thấy có khả năng đứt dây dẫn bên trong hoặc lớp
cách điện khiến các dây dẫn ngắn lại với nhau có thể gây ra chuyển động
không mong muốn của giường. Bất kỳ thiết bị cầm tay nào được phát hiện có
hư hỏng rõ ràng đối với lớp cách điện của cáp, ngay lập tức khóa thiết bị bằng
ACP và báo cáo hư hỏng cho nhân viên bảo trì hoặc thay thế thiết bị cầm tay.
 Kiểm tra độ nhạy các nút:
Tất cả các nút phải được vận hành và thử nghiệm phản hồi. Nhấn từng nút trên
thiết bị cầm tay. Mỗi nút phải có một âm thanh nhấp tích cực cũng được cảm
nhận. Chức năng đang được nhấn cũng sẽ hoạt động. Nếu nút nhấn:
 không có cảm giác nhấp
 không có âm thanh nhấp nghe được
 không hoạt động ngay lập tức chức năng

 cảm thấy mềm không có sức cản
 cảm thấy khác với phần còn lại của các nút
 nhấn sâu hơn
Khóa thiết bị ngay lập tức bằng ACP và báo cáo hư hỏng cho nhân viên bảo trì
hoặc thay thế thiết bị cầm tay. Cách ly giường và liên hệ với Kỹ thuật viên
được FranceBed phê duyệt.

