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1. LỜI MỞ ĐẦU
Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý khách đã mua thiết bị giường điều trị Manumed. Giường
khám và điều trị này được thiết kế đặc biệt dành cho nhu cầu của bác sĩ trị liệu và trị liệu
bằng tay. Bộ phận phía trên đầu được phân chia theo giải phẫu học cùng với một chuỗi
các vị trí điều chỉnh khúc của giường cho phép quý khách đặt bệnh nhân vào vị trí mong
muốn.
Trong quá trình phát triển và sản xuất sản phẩm giường này, chúng tôi đã rất chú trọng
vào mức độ tin cậy, sự an toàn, dễ sử dụng và độ bền của sản phẩm.

Cần đọc các chỉ dẫn sau cẩn thận trước khi sử dụng giường điều trị Manumed
đúng cách và an toàn.
Nếu việc sử dụng thiết bị dẫn đến sự việc không mong muốn như tử vong hoặc
chấn thương nghiêm trọng cho người sử dụng, nhà sản xuất và các bên có thẩm
quyền của Bang thành viên phải được thông báo ngay lập tức!
Hướng dẫn sử dụng này áp dụng cho:
•
•
•
•
•

Manumed Optimal 2- and 3- khúc
Manumed Osteo
Manumed Comfort
Manumed Exercise (Bobath)
Manumed Traction
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2. BIỂU TƯỢNG
Thực hiện theo các chỉ dẫn trong tài liệu Hướng dẫn sử dụng.
Quý khách cần đọc, hiểu, và quan sát nhận biết các chỉ dẫn chú ý và
vận hành.
Cho biết tình thế nguy hiểm, nếu không tránh được, sẽ gây ra hậu quả:
a. Tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng cho bệnh nhân hoặc
người điều khiển (hoặc)
b. Chấn thương nhẹ đến vừa phải cho bệnh nhân hoặc người điều
khiển (hoặc)
c. Hư hỏng thiết bị
Phạm vi nhiệt độ
Cho biết phạm vi nhiệt độ có thể chấp nhận được
Giới hạn độ ẩm
Cho biết độ ẩm tương đối có thể chấp nhận được
Áp suất không khí
Cho biết phạm vi áp suất không khí mà thiết bị y tế có thể chịu trong
mức an toàn.
Rác thải điện có thể tái sử dụng.
Cho biết các thành phần điện và điện tử của thiết bị có thể tái chế và
cần phải tiêu huỷ riêng.
Tên nhà sản xuất và địa chỉ và ngày sản xuất
Số tham chiếu hoặc Số bộ phận linh kiện
Số Serial
Cho biết số Serial của nhà sản xuất để xác định một thiết bị y tế cụ thể.
IP 44

Chỉ số bảo vệ chống thấm, phân loại và đánh giá mức độ bảo vệ chống
lại sự xâm nhập (bộ phận cơ thể như bàn tay và ngón tay), bụi, tiếp xúc
vô ý, và nước bởi vỏ cơ học và chắn điện.
Cách điện gấp đôi
Cho biết tuyên bố của nhà sản xuất rằng thiết bị đáp ứng các
yêu cầu của chỉ dẫn EC
Loại B áp dụng cho bộ phận cơ thể người, tuân theo các yêu cầu cụ
thể đối với việc bảo vệ chống sốc điện, đặc biệt liên quan đến dòng
điện rò rỉ tới bệnh nhân và dòng điện hỗ trợ bệnh nhân.
Nguy cơ bị kẹp tay..
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3. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Giường CHỈ được sử dụng để hỗ trợ các bệnh nhân trong khi thực hiện vật lí trị liệu
và trị liệu bằng tay.
Giường Manumed được thiết kế CHỈ để sử dụng bởi hoặc dưới sự giám sát của
nhân viên y tế có chuyên môn về vật lí trị liệu, phục hồi chức năng, và các lĩnh vực
liên quan.

4. THÀNH PHẦN ĐÓNG GÓI
•

Giường Manumed

•

Hướng dẫn sử dụng (file PDF trên đĩa CD)

1400912

•

Sách thông tin

1400913

Việc sử dụng các phụ kiện và dây cáp khác với những gì được chỉ định hoặc
cung cấp bởi nhà sản xuất là không được phép.

5. LẮP ĐẶT
•

Lấy giường Manumed và các bộ phận rời khác ra khỏi thùng đóng gói và kiểm tra
xem có bị hư hỏng do vận chuyển không.

•

Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị.

•

Kết nối điện nguồn phải tuân theo yêu cầu quốc gia về phòng dành cho y tế.

•

Trước khi kết nối thiết bị với nguồn cung cấp điện, kiểm tra xem điện áp và tần
số ghi trên bảng số liệu có tương ứng với nguồn cung cấp điện hiện có không.
Tránh để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, bức xạ tia UV, mưa, bụi quá nhiều,
ẩm, các rung chấn và sốc cơ học.

•

KHÔNG SỬ DỤNG thiết bị nếu quý khách phát hiện có hư hỏng do vận chuyển!
Hãy thông báo với nhà cung cấp ngay lập tức.
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6. CHÚ Ý
Quý khách cần đọc kĩ các chỉ dẫn sử dụng sau trước khi sử dụng thiết bị
giường Manumed đúng cách và an toàn.
Nhà sản xuất không thể chịu trách nhiệm cho các hậu quả gây ra do việc
sử dụng thiết bị không đúng với mục đích sử dụng được chỉ định trong tài
liệu hướng dẫn sử dụng.
Cần kiểm tra xem hàng hoá có bị hư hỏng khi nhận hàng không. Thiết bị
phải được hoàn tất kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng.
Thiết bị giường Manumed chỉ được sử dụng bởi nhân viên có chuyên môn
trong vật lí trị liệu, phục hồi chức năng và các lĩnh vực có liên quan. Tránh
để thiết bị được sử dụng bởi nhân viên không có thẩm quyền.
Luôn giữ trẻ em tránh xa thiết bị khi không có ai giám sát !
Sử dụng cả hai tay để thay đổi các cài đặt của giường: một tay để mở khoá
và tay còn lại để điều chỉnh khúc giường.
Không bao giờ điều chỉnh một khúc giường khi khúc đó đang đỡ toàn
bộ trọng lượng của bệnh nhân!
Mỗi khúc của giường Manumed được gắn lò xo khí. Cũng như để làm giảm
bớt sự vận hành, chúng giúp nâng đỡ hoàn toàn các khúc giường.Tuy
nhiên, các lò xo không đủ mạnh để nâng một khúc giường trong khi nó
đang chịu nâng đỡ toàn bộ trọng lượng của bệnh nhân.
Trọng lượng tối đa của bệnh nhân có thể chấp nhận được là 200 kg (tuỳ
chọn thêm là 250 kg) khi điều chỉnh chiều cao của giường.
Nếu giường được trang bị một mô-tơ điện, thì không được để mô-tơ hoạt
động liên quá 4 phút. Nếu việc này xảy ra, cầu chì nhiệt sẽ ngắt nguồn điện
và đảm bảo mô-tơ không bị quá nóng. Trong trường hợp này, hãy tháo dây
cáp nguồn và để mô-tơ nguội rồi mới cho hoạt động trở lại.
Giường không chống tĩnh điện
Giường Manumed không được chỉ định sử dụng cho “phòng ẩm” (phòng
thuỷ trị liệu).
Luôn sử dụng các phụ kiện chính hãng từ Enraf-Nonius được chỉ định cho
sản phẩm này.
Giường không được sử dụng ở khoảng cách gần (gần hơn 2 mét) với thiết
bị sóng ngắn.
Sử dụng vải phủ giường/ khăn/ vải bông/ giấy bọc sạch cho mỗi cá nhân sử
dụng. Điều này để đảm bảo vệ sinh sử dụng.
Không dùng các chất tẩy rửa có chứa cồn và chất ăn mòn.
Giường Manumed bắt buộc phải kiểm tra hàng năm bởi nhân viên được uỷ
quyền của Enraf-Nonius hoặc bởi nhà phân phối được uỷ quyền.
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Không để toàn bộ trọng lượng cơ thể trên thanh công tắc!
Đảm bảo rằng quý khách không đặt chân lên khung điều khiển all-around.
Đặc biệt, khi ngồi cạnh giường, có thể dẫn đến tình trạng nguy hiểm là chân
quý khách có thể bị kẹt giữa khúc giường và bộ phận điều khiển all-around.
Không ngồi lên khúc đầu và khúc chân của giường (nguy cơ bị nghiêng
nếu trọng lượng ngồi lên khoảng 80 kg).
Khúc đầu: không phù hợp để ngồi lên và chỉ được sử dụng để đỡ phần
đầu.
Phần để tay: không phù hợp để ngồi lên và chỉ được dùng để nâng đỡ
cánh tay.
Khi điều chỉnh giường này, hãy để bàn tay cách xa giường ít nhất 20cm,
đặc biệt là những nơi được đánh dấu biểu tượng cảnh báo kẹp tay.
Lực kéo tối đa đối với giường Manumed Special Traction (loại 004, 916
và 926) là 900 N (90 kg).
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7. VẬN HÀNH
Việc vận hành giường điều trị Manumed đơn giản và an toàn. Các hình minh hoạ sẽ
cho biết cách điều chỉnh giường.
DI CHUYỂN GIƯỜNG
Giường có thể di chuyển bằng cách sử dụng
bàn đạp chân để hạ bánh xe xuống.
CHÚ Ý: Không di chuyển giường khi có người
hoặc vật nặng ở trên. Chỉ di chuyển giường ở trên
mặt bằng phẳng. Giường này không được thiết kế
để di chuyển vượt qua chướng ngại vật.

ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ GẬP
Sử dụng một tay để mở khoá khúc giường
trong khi tay còn lại đưa các khúc phía trên
vào vị trí. Việc điều chỉnh vị trí gập dễ thực
hiện hơn với các lò xo khí.

ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO BẰNG THUỶ LỰC
Quý khách có thể điều chỉnh chiều cao theo ý
muốn bằng cách nhấn và thả bàn đạp chân
lặp lại nhiều lần. Có thể hạ thấp giường
xuống bằng cách nâng bàn đạp bằng chân.

ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO BẰNG ĐIỆN
Bằng cách nhấn bàn đạp chân liên tục, quý
khách sẽ điều chỉnh được tới chiều cao mong
muốn.
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GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ ĐIỀU KHIỂN NGHIÊNG
BẰNG ĐIỆN VÀ TƯ THẾ TRENDELENBURG
Giường này sẽ thay quý khách làm một số tác
vụ nghiêng, thậm chí ngay cả khi bệnh nhân
đang nằm trên đó, ví dụ, trong trường hợp
sau:
Dốc lên: nhấn 1: công tắc giường ▲ Dốc
xuống: nhấn 2: công tắc giường ▼
Tư thế Trendelenburg hướng lên trên:
nhấn 1: công tắc giường ▲, and và kéo 3: sử
dụng một tay để mở khoá khúc chân, trong
khi tay còn lại điều chỉnh khúc này hướng lên
trên.
Tư thế Trendelenburg hướng xuống dưới:
kéo 3: dùng một tay để mở khoá khúc chân,
trong khi tay còn lại điều chỉnh húc này hướng
xuống dưới, và
nhấn 2: công tắc giường ▼
ĐIỀU CHỈNH TRƯỢT KHÚC ĐẦU (LOẠI
916 - 926)
Bằng cách sử dụng tay cầm, khúc đầu trượt
có thể được kéo thả để dành cho việc kéo giãn
và khoá sau khi kéo giãn.

ĐIỀU CHỈNH KHÚC LƯNG
Kéo tay cầm bên dưới khúc lưng và điều
chỉnh khúc này bằng tay còn lại tới vị trí mong
muốn.
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ĐIỀU CHỈNH KHÚC ĐẦU VÀ CHÂN
Kéo tay cầm bên dưới khúc chân và điều
chỉnh khúc này bằng tay còn lại tới vị trí mong
muốn.
Khúc đầu: kéo tay cầm bên dưới khúc đầu và
điều chỉnh khúc này bằng tay
còn lại tới vị trí mong muốn.
Khúc chân: kéo tay cầm bên dưới khúc chân
và điều chỉnh khúc này bằng tay
còn lại tới vị trí mong muốn.

Manumed type 400

Dùng một tay để mở khoá khúc giường trong
khi tay còn lại điều chỉnh khúc giường đó.
Tay cầm để mở khoá khúc đầu nằm ở ngay
dưới khúc đầu của giường.
Manumed type 200
Đảm bảo rằng phần để tay (tuỳ chọn thêm)
được trượt lên trên trong trường hợp khúc
đầu xoay xuống dưới nhiều hơn 40 độ.
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ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ NẰM NGANG CỦA
GIƯỜNG MANUMED OSTEO
Giường Manumed Osteo có chức năng điều
chỉnh các khúc bằng điện được trang bị các
nút bấm điều khiển có thể lập trình.
A = khúc lưng điều khiển bằng
A. Sử dụng nút điều khiển A và B để điều
điện - B = khúc ngồi điều khiển
chỉnh các khúc lên và xuống riêng biệt.
Các vị trí của khúc lưng và khúc ngồi có
bằng điện
thể lập trình được. Nhấn nút 3 và 4 (cả hai
nút từ vị trí B) để điều khiển tới vị trí đã cài
đặt.
B. Cài đặt lại các vị trí của khúc lưng và khúc
ngồi
a. Điều chỉnh các khúc tới vị trí mong
muốn.
b. Nhấn nút 1 và 2 đồng thời
c. Xác nhận cài đặt bằng cách nhấn nút 3 1 = khúc lưng lên
và 4 trong 2 giây. Cài đặt mới sẽ được 2 = khúc lưng xuống
3 = khúc ngồi lên
ghi nhận bằng một tiếng bíp.
4 = khúc ngồi xuống

ĐIỀU CHỈNH PHẦN ĐỂ TAY
Các phần đỡ tay có thể điều chỉnh chiều cao
bằng cách nới lỏng núm và trượt phần để tay
dọc theo con trượt.
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THÁO NÚT MỞ KHOÁ CỦA GIƯỜNG
MANUMED OSTEO
Giường Manumed Osteo được cung cấp
kèm theo một nút mở khoá ở khúc đầu, nó
có thể tháo bỏ như sau:
• Điều chỉnh khúc đầu tới một vị trí nằm
ngang
• Tháo nút mở khoá bằng cách kéo nó ra
• Bây giờ, nút mở khoá có thể tháo bỏ
hoàn toàn khỏi giường.
Vì lí do an toàn, nút mở khoá chỉ có thể
tháo bỏ khi khúc đầu đang ở vị trí nằm
ngang.

ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO BẰNG CÔNG
TẮC XUNG QUANH (ALL-AROUND)
Bằng cách nhấn thanh công tắc all-around
được đặt ở ngay dưới khung giường lên
hoặc xuống bằng bàn chân, từ từ độ cao
của giường được thay đổi theo ý muốn.
Không bao giờ đặt hoàn toàn trọng
lượng cơ thể lên thanh công tắc!

THAY ĐỔI CHIỀU CAO CỦA THANH
CÔNG TẮC ALL-AROUND.
Thanh công tắc all-around có thể đặt ở 2
mức chiều cao khác nhau. Nếu quý khách
muốn thay đổi chiều cao của thanh công
tắc, hãy tháo cả hai thanh ra (bằng lục lăng
6 mm). Bây giờ, gắn thanh bên trái lộn
ngược lại trên xuống dưới ở phía bên phải
và thanh bên phải lộn ngược lại trên xuống
dưới ở phía bên trái.
Xem hình dưới đây
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Thay đổi chiều cao của thanh công tắc all-around:
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8. CHỈ DẪN AN TOÀN
ĐIỀU CHỈNH CHIỀU
CHUNG)

CAO

(NÓI

Đảm bảo rằng bệnh nhân hay bác sĩ
không để bất cứ bộ phận cơ thể hoặc
quần áo gần hoặc ở giữa các bộ
phận di chuyển của giường khi
giường đang được nâng lên hay hạ
xuống.
Đặc biệt cẩn thận trong các trường
hợp sau (giường được cài đặt ở vị trí
gập kết hợp với vị trí thấp nhất có
thể):
a) Bên dưới khúc đầu, giữa khúc
đầu và mặt đất.
b) Bên dưới khúc chân, giữa khúc
chân và khung giường.
c) Dưới các thanh điều chỉnh
giường (chân của bác sĩ trị liệu).
Những trường hợp này chỉ xảy ra
khi giường được điều chỉnh ở vị
trí thấp nhất.
ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO
Đảm bảo rằng quý khách
không đặt chân lên bộ phận
điều khiển all-around. Đặc biệt
là khi ngồi ngay cạnh giường,
có thể dẫn tới tình huống nguy
hiểm mà chân của quý khách
có thể kẹt giữa khúc của
giường và thanh điều khiển allaround.
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ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO (KHÚC
ĐẦU CÓ PHẦN ĐỂ TAY)
Nếu giường được trang bị một khúc
đầu có phần để tay, ta không thể hạ
thấp hoàn toàn khúc lưng (vị trí gập).

NGUY HIỂM BỊ NGHIÊNG GIƯỜNG
Không ngồi trên khúc đầu và
khúc chân của giường (nguy
hiểm bị nghiêng khi mức trọng
lượng khoảng 80 kg).
TẢI TRỌNG
Khúc đầu: không phù hợp để ngồi lên và chỉ được sử dụng để đỡ phần đầu.
Phần để tay: không phù hợp để ngồi lên và chỉ sử dụng để đỡ cánh tay.

NGUY CƠ BỊ KẸP TAY
Miếng dán này được dán ở trên giường.
Khi điều chỉnh giường, hãy để
tay tránh xa khỏi giường ít
nhất 20 cm, đặc biệt là ở vị trí
được đánh dấu bởi biểu tượng
cảnh báo kẹp tay.
CỐ ĐỊNH KHÚC ĐẦU TRƯỢT
Cố định khúc đầu trượt của giường kéo giãn Manumed Special Traction (loại 004,
916 và 926) khi giường không được dùng cho mục đích kéo giãn (ví dụ, trong
trường hợp khách chỉ lên giường và xuống).
CHỈ KÉO GIÃN Ở VỊ TRÍ NẰM NGANG
Việc kéo giãn chỉ thực hiện ở toàn bộ khúc đầu của giường Manumed Special
Traction (loại 004, 916 và 926) ở vị trí nằm ngang.
LỰC KÉO GIÃN TỐI ĐA 900 N
Lực kéo giãn tối đa với giường Manumed Special Traction (loại 004, 916 và
926) là 900 N.
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9. BẢO DƯỠNG
!!! QUAN TRỌNG!!!
Trong suốt thời gian sử dụng lớp vỏ bọc giường, điều cần thiết là phải vệ sinh đúng cách.
Dầu bôi da, mồ hôi, các sản phẩm make-up, gel xịt tóc, … và các hoá chất và chất tẩy rửa
ăn mòn nặng có thể gây ra các tác dụng có hại cho tuổi thọ của lớp vỏ bọc.

VỆ SINH
•
•
•
•

Giường phải được vệ sinh trước khi sử dụng lần đầu tiên và trước khi được diệt
khuẩn.
Vệ sinh giường bằng vải ẩm.
Sử dụng hoạt chất nhẹ để vệ sinh bề mặt.
Loại bỏ phần xà bông còn lại bằng vải ẩm và nước sạch.
Không sử dụng hoạt chất chứa cồn hoặc các chất tẩy rửa ăn mòn khác.

DIỆT KHUẨN
•
•
•
•
•

•

Vệ sinh giường như đã miêu tả ở trên trước khi tiến hành diệt khuẩn giường.
Hãy theo các chỉ dẫn diệt khuẩn.
Không bao giờ dùng hỗn hợp các chất diệt khuẩn hoặc một chất diệt khoản và hỗn
hợp xà phòng.
Nên sử dụng một tấm vải có tẩm chất diệt khuẩn dành cho chất liệu giả da.
Tránh để nước đọng ở các điểm khớp nối của khung kim loại. (Trong trường
hợp tệ nhất, các khớp nối bị đọng nước trong một thời gian dài có thể gây ra sự
hình thành rỉ sét).
Các chất diệt khuẩn được liệt kê trong bản thông tin, được kiểm tra và an toàn
cho việc sử dụng trên chất liệu giả da của giường điều trị. Để có bản thông tin
mới nhất, hãy truy cập: http://www.enraf-nonius.com/downloads

Chú ý:
• Vì chúng tôi không kiểm soát việc sản xuất và nguyên liệu thô được sử dụng
làm chất diệt khuẩn, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các chất này không làm
hư hại lớp vỏ bọc giường.
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XỬ LÍ SỰ CỐ
Nếu quý khách gặp sự cố với giường Manumed, hãy dừng sử dụng giường và liên
hệ với nhà cung cấp.
BẢO TRÌ
• Kiểm tra hoạt động điều chỉnh của mỗi khúc thường xuyên (ít nhất mỗi tháng
một lần). Để duy trì hoạt động chính xác, các thanh của bộ máy cần được giữ
sạch và không dính dầu mỡ.
• Kiểm tra ít nhất mỗi 6 tháng một lần về chức năng điều chỉnh chiều cao nếu
không sử dụng giường trong một thời gian dài.
• Ngắt kết nối cáp nguồn khỏi nguồn cung cấp điện nếu không sử dụng giường
trong một thời gian dài.
Cần thự hiện việc kiểm định giường hàng năm bởi nhân viên được uỷ quyền
của Enraf-Nonius hoặc bởi nhà phân phối được uỷ quyền.

TUỔI THỌ SẢN PHẨM MONG MUỐN
Nếu việc bảo trì hàng năm được thực hiện bởi kĩ thuật viên được chứng nhận bởi
Enraf-Nonius hoặc bởi nhà phân phối chính hãng như đã miêu tả trong tài liệu kĩ
thuật, và giường được sử dụng theo đúng đặc điểm kĩ thuật, giường Manumed sẽ
duy trì được đúng mục đích sử dụng lâu dài.

KẾT THÚC TUỔI THỌ CỦA THIẾT BỊ
Giường Manumed có chứa các vật liệu có thể tái sử dụng và/hoặc có hại cho môi trường.
Đảm bảo rằng quý khách nắm được các quy định liên quan đến việc tiêu
huỷ thiết bị và phụ kiện.
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10.

ĐẶC ĐIỂM KĨ THUẬT

SỐ LIỆU KĨ THUẬT

hoạt động trong thời gian ngắn, tối đa 4
phút.
theo tiêu chuẩn IP 44

21
2
22
2
21
3
24
3
21
4
22
4
21
5
24
5
31
1
31
2
32
1
32
2
31
3

Optimal 3-khúc

x
x

Optimal 3- khúc
Optimal 3- khúc

x
x

x

Optimal 3- khúc
Optimal 3- khúc

x
x

Optimal 2- khúc

x

Optimal 2- khúc

x

Optimal 2- khúc

x

Optimal 2- khúc

x
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x

x
x

x

Optimal 3- khúc

Optimal 2- khúc

khúc tay riêng biệt

x

Optimal 3- khúc
Optimal 3- khúc

chiều cao cố định

Loại

nâng hạ bằng thuỷ
lực
nâng hạ bằng điện

Chống nước, chống ẩm

x
x

x

x

x

204 x
67/57/80
204 x
67/57/80
204 x
67/57/80
204 x
67/57/80
204 x
67/57/80
204 x
67/57/80
204 x
67/57/80
204 x
67/57/80

47 97
47 100
47 97
47 100
47 97
47 100
47 97
47 100

200
kg
200
kg
200
kg
200
kg
200
kg
200
kg
200
kg
200
kg

201 x
67/57/80
201x67

47 97
45 –
95
47 –
100
45 –
98
47 97

200
kg
200
kg
200
kg
200
kg
200
kg

201 x
67/57/80
201x67
x

201 x
67/57/80

mức tiêu thụ dòng
điện tối đa

Thời lượng hoạt động liên tục

khả năng nâng

50/60 Hz

điều chỉnh chiều
cao (cm)

Tần số:

kích thước mặt
giường (cm)

230V ˜

khúc chân riêng
biệt
vị trí gập

Điện áp nguồn:

2,0
A
2,0
A
2,0
A
2,0
A

2,0
A
2,0
A
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32
3

Optimal 2- khúc
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x

x

201 x
67/57/80

47 100

200
kg

2,0
A
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x

x

214 x 67

x

214 x 67

200 x 67

4696
46 99
46 99
46 96
46 99

200
kg
200
kg
200
kg
200
kg
200
kg

100 x 200

44 94
44 97
55

100/120 x
200
100/120 x
200

44 94
44 97

200
kg
250
kg
135
kg
200
kg
250
kg

195 x 67

83

203 x 67

45 95
45 95

Comfort 3- khúc

x

200 x 67

Comfort 3- khúc

x

200 x 67

Comfort 3- khúc

x

Comfort 3- khúc

Exercise 2- khúc

x

Exercise chiều
cao cố định
Exercise 1- khúc x
Exercise 1- khúc

200 x 67

x

200 x 67

203 x 120
x

x

00 Traction chiều
x
4 cao cố định
91 Traction 4- khúc x
6
92 Traction 4- khúc
x
6
Các thay đổi về kĩ thuật đều hạn chế!
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x

203 x 120
x

200
kg
200
kg
200
kg

203 x 67

135
kg
200
kg
200
kg

mức tiêu thụ dòng
điện tối đa

Exercise 2- khúc x

x

x

51 103
51 103
51 103

khả năng nâng

51
1
52
1
50
0
51
0
52
0

x

214 x 67

điều chỉnh chiều
cao (cm)

Comfort 3- khúc

x

x

kích thước mặt
giường (cm)

61
2
62
2
63
2
61
3
62
3

Osteo 7- khúc
3 mô-tơ

x

khúc chân riêng
biệt
vị trí gập

x

khúc tay riêng biệt

Osteo 4- khúc
3 mô-tơ
Osteo 6- khúc
3 mô-tơ

chiều cao cố định

nâng hạ bằng thuỷ
lực
nâng hạ bằng điện

Loại

44
6
44
8
44
9

2,0
A
2,0
A
2,0
A

2,0
A
2,0
A
2,0
A

2,0
A

2,0
A

2,0
A
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TIÊU CHUẨN AN TOÀN VÀ HOẠT ĐỘNG
Phân loại thiết bị y tế

I

Mức độ an toàn tuân theo tiêu chuẩn IEC II, Cách điện gấp đôi, Loại B áp dụng
cho bộ phận cơ thể
60601-1
Thiết bị này tuân theo tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn Medical Device Directive
(93/42/EEC).
THÔNG TIN ĐẶT HÀNG
Để có thông tin đặt hàng giường Manumed, các phụ kiện tiêu chuẩn và các phụ kiện
tuỳ chọn, hãy truy cập: http://www.enraf-nonius.com

ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG
Điều kiện môi trường dành cho vận chuyển và lưu trữ
Nhiệt độ môi trường:
-10 tới +50 °C
Độ ẩm tương đối:
20 tới 90%
Áp suất không khí:
800 tới 1060 hPa
Điều kiện môi trường dành cho sử dụng bình thường
10° tới 40° C
Nhiệt độ môi trường:
Độ ẩm tương đối:
30 tới 70 %
Áp suất không khí:
700 tới 1060 hPa
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11.

LIÊN HỆ

Để được hỗ trợ, hãy truy cập website của chúng tôi: www.enraf-nonius.com
Phiên bản mới nhất của những chỉ dẫn sử dụng (bản điện tử và bản giấy) có thể lấy
miễn phí thông qua website của chúng tôi www.enraf-nonius.com, bằng cách liên hệ
với nhà phân phối của chúng tôi hoặc gọi số +31 (0)10 2030600. Bản chỉ dẫn sử
dụng sẽ được gửi (miễn phí) tới quý khách trong vòng 7 ngày làm việc.

12.

TÍNH PHÁP LÍ CỦA SẢN PHẨM

Luật về tính pháp lí của sản phẩm đã có hiệu lực tại nhiều quốc gia. Luật về tính pháp lí
của sản phẩm này tuân theo quy định, trong sự liên quan với nhiều điều khác, rằng sau 10
năm kể từ khi sản phẩm được đưa ra thị trường, nhà sản xuất không còn chịu trách nhiệm
về việc thiếu thiết bị/ linh phụ kiện có thể xảy ra..
Trong phạm vi mở rộng được pháp luật công nhận, Enraf-Nonius hoặc các nhà cung cấp
hoặc các nhà bán lẻ không phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, vô
ý hoặc là hệ quả được gây ra từ việc sử dụng không đúng cách hoặc không có khả năng
sử dụng sản phẩm, bao gồm và không chỉ giới hạn trong, các thiệt hại về mất mát sự tín
nhiệm, công việc và năng suất, lỗi máy tính, hoặc bất cứ và tất cả các thiệt hại về mặt
thương mại khác. Trong bất cứ trường hợp nào, toàn bộ trách nhiệm của Enraf-Nonius
trong thoả thuận không vượt quá tổng chi phí phải trả cho sản phẩm này và chi phí hỗ trợ
cho các sản phẩm được nhận bởi Enraf-Nonius được quy định trong một thoả thuận riêng
(nếu có), ngoại trừ việc gây ra thương vong hoặc chấn thương cá nhân do sự bất cẩn của
Enraf-Nonius.
Enraf-Nonius không thể chịu trách nhiệm cho bất cứ hậu quả nào được gây ra do việc
cung cấp thông tin thiếu chính xác của các nhân viên, hoặc các thiếu sót trong tài liệu
hướng dẫn sử dụng này và/hoặc các tài liệu khác có liên quan (bao gồm cả các tài liệu
thương mại).
Bên còn lại (người dùng sản phẩm hoặc đại diện) sẽ không có quyền khiếu nại EnrafNonius đối với các khiếu nại phát sinh từ bên thứ ba, dù là tự nhiên hay có bất cứ mối
quan hệ nào với bên còn lại.
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