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1 Biểu tượng

1.1

Cảnh báo

1.1.1
Các loại cảnh báo
Các cảnh bảo đưa ra các mức độ nguy hiểm khác nhau trong quá trình sử dụng, chú ý các từ khóa sau:
Caution – nguy cơ hỏng thiết bị.

Warning – nguy cơ chấn thương.

Danger – nguy hiểm có thể gây tử vong.

1.1.2

Các dạng thức cảnh báo

SIGNAL WORDS!
Loại và nguồn nguy hiểm!
Các biện pháp tránh nguy hiểm.

1.2

Các biểu tượng khác

1.2.1
Hướng dẫn
Cơ cấu hướng dẫn:

Thực hiện bước này. Kết quả, nếu cần thiết.
1.2.2
Danh sách
Dạng danh sách biểu tượng:
Danh sách mức 1
Danh sách mức 2
Dạng danh sách số :
a. Danh sách mức 1 b.
Danh sách mức 1
1. Danh sách mức 2
2. Danh sách mức 2
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1.3

3

Biểu tượng và các nhãn mác trên sản phẩm
Đọc hướng dẫn sử dụng

Cảnh báo

Thermal protection of transformer

Chỉ phù hợp sử dụng trong nhà

Bảo vệ khỏi các tai nạn do dòng điện – Dụng cụ tương
thích dòng điện loại B

Giữ khoảng cách an toàn với nguồn điện

Chứng chỉ CE phù hợp với quy định của EU

Jack cắm phù hợp với dây dẫn điện

Nhãn seri sản phẩm

Trọng tải an toản

Cảnh báo không dễ bị kẹt

Trọng lượng tối đa của bệnh nhân

Sử dụng đệm phù hợp với nhà sản xuất

Trọng lượng của giường

Tên sản phẩm: Giường Eleganza 2
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Không để vật gì lên đây

Thiết kế phù hợp cho người lớn
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2 An toàn và cảnh báo nguy hiểm

2.1

Chỉ dẫn an toàn

Cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.
Thực hiện theo hướng dẫn cẩn thận.
Sử dụng giường đúng với hiện trạng ban đầu.
Nếu cần thiết, thường xuyên kiểm tra các chức năng vận hành của giường.
Sử dụng với nguồn điện thích hợp.
Kỹ thuật viên có trình độ hoặc đã qua đào tạo được phép vận hành giường.
Thông báo cho bệnh nhân về tình trạng hoạt động của giường và các chỉ dẫn an toàn khác
Di chuyển hoặc định vị giường trên bề mặt cứng
Thay thế ngay lập tức các thiết bị lỗi hỏng và phải khớp như ban đầu.
Việc bảo trì và lắp đặt được thực hiện bởi nhân viên có trình độ được nhà sản xuất đào tạo huấn luyện.
Không được phép vượt quá trọng lượng hoặc trọng tải của giường theo chỉ số trọng tải an toàn
Chỉ bệnh nhân trưởng thành được phép sử dụng giường.
Cẩn thận không để bị thương hoặc kẹt tay/chân khi sử dụng các bộ phận của giường
Chú ý khi sử dụng cọc nâng hoặc cọc truyển, tránh va đạp làm hư hỏng các thiết bị khác.
Đảm bảo khóa các bánh xe khi không di chuyển giường, khi có bệnh nhân nằm trên giường.
Đặt tấm trải nệm ở vị trí thấp nhất mọi lúc khi, đặc biệt khi không có nhân viên ở bên chăm sóc bệnh nhân, để
tránh bệnh nhân bị ngã hoặc bị thương
Chỉ có nhân viên bệnh viện mới được vận hành thành giường
Không sử dụng giường ở khu vực có khả năng nhiễm độc cao.
Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa các chức năng trên thiết bị cầm tay bằng việc sử dụng bảng theo dõi thích hợp để theo dõi
tình trạng sức khỏe và tinh thần bệnh nhân. Kiểm tra các chức năng đã tự động vô hiệu hóa
Không được chạm vào ổ cắm điện khi tay ướt .
Ngắt nguồn điện chính bằng cách rút phích cắm điện.
Trong hộp đặt dây cáp điện, dây cáp không được uốn cong, hộp bảo vệ bởi được làm từ chất liệu chịu sự ăn mòn và
không hoen gỉ.
Xử lý nguồn điện không đúng cách có thể là nguyên nhân gây sốc điện, những hư hỏng nghiêm trọng khác hoặc nguy
cơ bị thương.
Thời gian vận hành không được vượt quá. (xem INT. trên nhãn mác sản phẩm).
Các bộ phận tách rời có thể tháo lắp lại không bị khóa chặt .
Để tránh hỏng hóc, nên sử dụng đúng các phụ kiện và nệm của chính nhà sản xuất .
Không được sử dụng quá tải
Điểu chỉnh chiều cao tối đa của giường thấp xuống khoảng 20cm khi vận chuyển giường để tránh va phải các vật cản.
Kích thước tấm trải đệm không được để quá tải 75 kg
Ensure the bed and its components are exclusively modified with the manufacturer´s approval.
Any non-observance of this manual may lead to injuries or material damage.
Đảm bảo khi điểu chỉnh vị trí các bộ phận giường hoặc gập thành giường không tạo ra các khe hở gây nên kẹt tay hoặc
chân của bệnh nhân (ví du: khe hở giữa giường và tấm trải nệm, giữa các phần…).
Đóng giá đỡ linen trước khi kích hoạt vị trí Trendelenburg đảo chiều hoặc tư thế ngồi hỗ trợ cho tim phổi hoạt động tốt
hơn.
Không đặt bất cứ vật gì (phụ kiện, cọc truyền, cáp) ở giữa giường hoặc trên thành giường hoặc tại các bộ phận khác.
Chú ý tránh bị thương khi gập thành giường xuống.
Sử dụng thành giường dạng tấm nhựa tách rời hoặc thành giường dạng ống lồng cho bệnh nhân mắc bệnh không kiểm
soát được hành động, hoặc gắn thêm hàng rào bảo vệ nếu sử dụng thành giường thanh ray
Không có rò rỉ điện ở bảng điều khiển giám sát hoặc thiết bị điều khiển cầm tay gắn trên thành giường hoặc tấm
chắn chân
Để tránh va đập, không nên đặt giỏ đựng bình oxy trên tấm phản đệm.
Nếu bệnh nhân đang ngủ mà không có sự giám sát của nhân viên y tế thì hạ thấp tấm trải đệm xuống vị trí thấp nhất để
tránh ngã
Nếu bệnh nhân đang nằm trên giường mà không có sự giam sán của nhân viên y tế cần hạ thấp tấm phản trải giường về
vị trí thấp nhất và nghiêng tựa lưng ở góc 30 độ để tránh ngã và làm bệnh nhân bị thương.
Nhân viên y tế phải khóa các chức năng của giường trong trường hợp không có người giám sát, đặc biệt đối với bệnh
nhân ở khoa tâm thần
Tên sản phẩm: Giường Eleganza 2
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Đối với các chức năng định vị bằng cơ điện (tư thế tựa lưng) thì tuyệt đối không được dùng tay để điểu chỉnh. Vì có thể
làm hỏng thiết bị hoặc rỗi loạn bộ truyền động hoặc gián đoạn trong quá trình hoạt động chức năng

2.2

Điều kiện sử dụng

Giường được sử dụng và bảo quản ở môi trường bình thường:
Nhiệt độ xung quanh từ + 10 °C đến + 40 °C
Độ ẩm phù hợp từ 30% đến 75%
Áp suất không khí từ 795 hPa đến 1060 hPa
Giường không được sử dụng và bảo quản với môi trường:
Có nguy cơ bị nhiễm độc.
Chứa các chất có khả năng gây cháy.
Giường được thiết kế sử dụng trong phòng điều trị, do đó việc cài đặt cơ điện phải đúng theo tiêu chuẩn đặt ra và phù hợp với
những điều kiện cài đặt
Ngắt kết nối với nguồn điện chính trong các trường hợp đặc biệt (ví dụ: bão).

Tên sản phẩm: Giường Eleganza 2
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2.3

Cách sử dụng

Cơ sở y tế :
Giường dùng để chăm sóc bệnh nhân theo tiêu chuẩn hoặc chăm sóc trong thời gian dài, hỗ trợ bệnh nhân nhanh chóng
phụ hổi.
Bệnh nhân
Xem chương “Sử dụng đúng cách” để sử dụng giường đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Chú ý cân nặng của bệnh
nhân, đệm, các phụ kiện không được vượt quá mức tải cho phép
Nhân viên bệnh viện:
Nhân viên bệnh viện ( y tá, bác sỹ) cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Giường phù hợp áp dụng trong điêu kiện loại 3 và 5 theo chỉ thị EN 60601-2-52: 2010. Gầm giường thiết kế 4 bánh xe do
đó chỉ cần 1 người cũng có thể đẩy giường. Tuy nhiên, nhà sản xuất khuyên nên có 2 người đẩy giường

3 Các tiêu chuẩn và quy định
Giường hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định sau:
IEC 60601-1:2005 3.ED
IEC 60601-1-2:2007 3.ED
IEC 60601-1-6:2010
IEC 60601-2-52:2009
ISO 10993-5:2009
ISO 10993-10:2010
93/42/EEC
2011/65/EU
Giường trang bị bộ Junior Kit đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
AFSSAPS (Cơ quan quản lý các sản phẩm y tế an toàn cho sức khỏe của Pháp)
Chúng tôi tuyên bố rằng giường Eleganza 2 với thành giường nhựa, trang bị Bộ Junior Kts an toàn với điều kiện sử dụng
theo phương dẫn và phương pháp này đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của AFSSAPS công bố ngày 18.6.2014
Nhà sản xuất được chứng nhận quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn sau:
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
EN ISO 13485:2003
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4 Chức năng vận hành

4.1

Sử dụng đúng cách

Nguy hiểm!
Nguy cơ tử vong do sử dụng sai quy cách
Chú ý các cảnh báo nguy hiểm khi lựa chọn và sử dụng thiết bị phù hợp.
Giường Eleganza 2 là giường chăm sóc bệnh nhân cấp tinh, giường được thiết kế để hỗ trợ các tư thế cho bệnh nhan
như: khi nằm, nghiêng Trendelenburg, Tư thế ngồi cho tim phổi dễ hoạt động.
Giường Eleganza 2 phù hợp cho:
Bệnh nhân
tiêu chuẩn của bênh nhân:
cân nặng ≥ 40 kg
chiều cao ≥ 146 cm
BMI ≥ 17
Giường Junior Kit:
trẻ hơn 4 tuổi với chiều cao 90 cm
Cân nặng (gồm cả đệm và phụ kiện) không vượt quá trọng tải an toàn SWL.
Nhân viên
Nhân viên có trình độ
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
Bệnh nhân (trong điều kiện cho phép)
Use
Chăm sóc cấp tính
Chăm sóc theo điều kiện chuẩn
Nơi sử dụng
Sử dụng cho điều kiện môi trường loại 3 hoặc 5 theo tiêu chuẩn EN 60601-2-52: 2100

4.2

Sử dụng không đúng cách

Giường Praktika 1 không phù hợp sử dụng cho:
Bệnh nhân
Không có các điều kiện không tương thích như trong phần “ Sử dụng đúng cách”
Sử dụng
Sử dụng khác cách mô tả trong bảng hướng dẫn sử dụng
Chú ý: Để biết thêm thông tin về cách sử dụng khác của giường LINET hãy liên lạc với nhà sản xuất.
LINET® luôn nỗ lực nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các loại sản phẩm với chất lượng tốt nhất hướng đến người sử
dụng. Tuy nhiên, LINET không chịu trách nhiệm về những tổn hại, hư hỏng do bệnh nhân, người sử dụng gây ra trong
các trường hợp sau:
(xem phần sử dụng
đúng cách).

Tên sản phẩm: Giường Eleganza 2
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5 Phạm vi giao hàng và nhiều lựa chọn thiết bị đi kèm
5.1

Phạm vi giao hàng

Giao hàng:
Khi nhận hàng, kiểm tra xem các lô hàng còn nguyên vẹn như ghi trong phiếu giao hàng
Thông báo ngay lập tức cho nhà vận chuyển hoặc nhà cung cấp trong trường hợp thiếu hoặc có bất cứ hỏng hóc nào
bằng văn bản hoặc ghi chú lại trên phiếu giao hàng
Giường được giao kèm với pin đang ngừng kích hoạt. Để kích hoạt pin cần xem chương “ Kích hoạt pin”

5.2

Nhiều lựa chọn thiết bị phù tùng cho giường

Đặc điểm – giường Eleganza 2 Model 1GR (số model xem trên nhãn sản phẩm):
s = tiêu chuẩn
o = chọn thêm
Tấm phản trải nệm
tấm trải nệm với các khúc làm bằng nhựa có thể tháo rời(s)
Thành giường
không có thành giường (s)
Thành giường dạng tấm nhựa tách rời có gắn thiết bị điều khiển ở trên đó (o)
Thành giườn dạng tấm nhựa tách rời không có thiết bị điều khiển gắn kèm (o)
Thành giường dạng thanh ray có thể gập xuống, có phủ sơn tĩnh điện ingle (o)
Junior Kit (o)
Tấm chắn hai đầu
Giường Eleganza 2 với các tấm chắn bằng nhựa có màu trang trí (s)
Bánh xe
Bánh xe Tente Motion đường kính 150mm với hệ thống phanh trung tâm (o)
Bánh xe Tente Motion đường kính 150mm có thêm bánh thứ 5 (o)
Bánh xe Tente Motion đường kính 150mm lớp ngoài cùng bằng nhựa (o)
Bánh xe Tente Motion đường kính 150mm lớp ngoài cùng bằng nhựa, có thêm bánh xe thứ 5 (o)
Bánh xe Tente Motion đường kính 150mm, bánh xe kép (o)
Bánh xe Tente Integral đường kính 150mm, bánh xe kép có thêm bánh xe vị trí thứ 5 (o)
Thiết bị điều khiển
ACP - bảng điểu khiển dành cho y tá (bảng điều khiển giám sát) (s)
Thiết bị điều khiển cẩm tay với bàn phím phát sáng (s)
Thiết bị điều khiển cẩm tay không có bàn phím phát sáng (o)
Bàn đạp điều khiển (o)
Bảng điều khiển vệ tinh kèm theo (o)
Bảng điều khiển gắn trên thành giường (o)
MobiLift gắn ở gẫn tấm chắn đầu giường (o)
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Những thiết bị khác
mở rộng tấm trải nệm (s)
Giá Linen (o)
Cặp thanh ray phụ (o)
Giỏ đụng túi chứa nước tiểu tích hợp trên thành giường (s)
Hộp đựng đồ cá nhân (o)
Ốc segufix (o)
Chỗ để cắm thiết bị cẩm tay (o)
Vital Monitor (o)
Linis (o)
Sơn tĩnh điện
RAL 9002 (màu xám) (s)
Sơn tĩnh điện lên các phần bằng kim loại, RAL 9006 (xám sáng) + RAL 7043 (xám tối) (o)

5.3

Các thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn điện loại B

Các phụ kiện của giường đáp ứng tiêu chuẩn loại B về điện
Danh sách các thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn điện loại B:
ACP – Bảng điều khiển dành cho y tá (bảng điều khiển giám sát)
thiết bị cầm tay
thiết bị điều khiển kèm theo
Thành giường
thiết bị điều khiển gắn trên thành giường
Tấm chắn
Tấm phản trải đệm
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6 Cài đặt

6.1

Vận chuyển

Để vận chuyển an toàn, thực hiện theo chỉ dẫn sau:
Đảm bảo ngắt điện khi vận chuyển giường .
Đảm bảo dây cáp nguồn đã được gắn vào một cái móc (treo ở đầu giường)
Đảm bảo đã mở khóa các bánh xe trước khi di chuyển giường trong suốt thời gian bốc/dỡ (xem thông tin ở trang hướng
dẫn về sử dụng bánh xe và vận chuyển giường).
Đảm bảo thành giường được nâng lên và khóa trong quá trình vận chuyển bệnh nhân.
Chỉ di chuyển giường trên nền mặt phù hợp.
Bề mặt phù hợp:
Tile
Sàn linoleum cứng
Sàn nhà
Bề mặt không phù hợp:
Mặt sàn mềm, gồ ghề
Mặt sàn bằng gỗ mềm
Mặt sàn bằng đá gồ ghề
Mặt sàn có đinh
Mặt sàn linoleum mềm
Bề rộng đủ lớn để các bánh xe dễ dàng di chuyển.
Đảm bảo các phanh có thể hoạt động trong quá trình di chuyển

6.2

Cài đặt

Cách cài đặt giường như sau:
Mở bao bì.
Kiểm tra tình trạng giao hàng (Xem trên phiếu giao hàng).
Lấy tấm thiếc cách điện khỏi hộp (Xem phần kích hoạt Pin).
Lắp đặt thiết bị và phụ kiện (xem phần lắp đặt).
Trường hợp các tấm chắn hai đầu tháo dỡ trong quá trình vận chuyển, thì cần lắp ghép lại các tấm chắn (xem phần các
tấm chắn)
Đảm bảo dây cáp điện không va đập hoặc kéo trượt trên sàn khi điều chỉnh giường. Kiểm tra phích cắm đã được cắm
chính xác chưa.
Không để đoạn dây điện thừa nào rơi trên sàn nhà
Đảm bảo luôn có sẵn các thiết bị hỗ trợ xử lý kỹ thuật cơ học hoặc cơ điện ngay tại chỗ
Không để công tắc nguồn điện trên giường, nguồn điện chính phải để ở nơi riêng biệt
Đảm bảo dễ tiếp cận sử dụng dây cáp điện.
Phích cắm, dây cáp chỉ được thay thế hoặc bảo trì bơi kỹ thuật viên có trình độ hoặc được sử ủy quyền của nhà sản xuất,
hoặc đã qu a lớp đào tạo của nhà sản xuất.
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7 Kích hoạt ắc quy

7.1

Đặt bộ điều khiển

7.2

Tháo tấm chắn cách điện

Pull
7.3

Lá chắn cách điện

Kiểm tra lá chắn còn nguyên vẹn và không bị hư hỏng giống hình sau:

Nếu lá chắn hư hỏng, liên hệ ngay với phòng dịch vụ bảo trì của nhà sản xuất
Chú ý: Nên đeo găng tay khi lấy lá chắn cách điện.
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8 Lắp đặt
Cảnh báo!
Nguy cơ bị thương khi giường vận hành!
Phải ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt, tháo rời hoặc bảo trì giường.
Phải khóa các bánh xe trường khi lắp đặt, tháo rời và bảo trì giường.

Cảnh báo!
Chú ý hỏng thiết bị nếu không được cài đặt đúng cách!
Việc lắp đặt chỉ được tiến hành bởi trung tâm dịch vụ khách hàng hoặc nhân viên đã được đào tạo bởi nhà sản xuất.

8.1

Cân bằng điện thế

Giường được trang bị với bộ kết nối dây tiếp đất đạt tiêu chuẩn. Bộ kết nối này được sử dụng để kết nối giường và bất cứ
bộ mạch điện hoặc thiết bị hỗ trợ để bảo vệ bệnh nhân khỏi sốc điện.

Fig. 1 Potential equalisation connector – male

Fig. 2 Potential equalisation connector – female

Sử dụng bộ kết nối dây nối tiếp đất nếu:
Bệnh nhân phải sử dụng bất kỳ thiết bị can thiệp nội mạch hoặc máy hỗ trợ hoạt đông tim
Trước khi sử dụng thiết bị can thiệp nội mạch hoặc máy hỗ trợ hoạt động tim cần:
kết nối dây dẫn tiếp đất của thiết bị với bộ kết nối (hình 1).
Sử dụng bộ kết nối theo tiêu chuẩn của bệnh viện (hình. 2).
Cần đảm bảo nối khớp với nhau.
Chú ý không để xảy ra bất cứ lỗi gì .
Trước khi di chuyển giường:
Ngắt các thiết bị can thiệp mạch hoặc hỗ trợ phục hồi tim khỏi bệnh nhân.
Ngắt kết nối với bộ kết nối dây tiếp đất.
.
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8.2

Tấm phản trải đệm

Tấm phản trải đệm chia thành các khúc làm bằng nhựa.

Fig. 3 Vị trí chính xác của các khúc của tấm phản trải đệm
A. Khúc đỡ lưng / khúc đỡ bắp chân
B. Khúc đỡ vùng thắt lưng / Khúc đỡ đùi
C. Khúc đỡ khi ngồi
NOTE: Khúc A và B có thể thay thế được. Có thể thay thế khúc đỡ lưng A và khúc đỡ bắp chân A cho nhau, các khúc B cũng
tương tự, nhưng Khúc C thì không thể thay thể .
Cách tháo rời/ lắp đặt các khúc trên tấm phản trải đệm:
Kéo các khúc trên tấm phản trải đệm.
Lắp đặt từng khúc trên tấm phản trải đệm.
Nếu nghe 1 tiếng “rắc” khi ghép các khúc tấm trải đệm, tức đã lắp đúng
Đảm bảo các khúc ở tấm phản trải đệm đã được lắp khớp bằng cách thử kéo lên xem có bị lỏng lẻo không.
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8.3

Giường Eleganza 2 (1GR) – Thành giường kiểu các tấm nhựa

Fig. 4 Tổng quan giường Eleganza 2 – thành giường dạng tấm nhựa tách rời
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tấm chắn chân
Khóa cơ học để tháo thành giường với chức năng hạ xuống từ từ Side rail release mechanism with SoftDrop function
Tấm phản trải đệm chia thành các khúc có thể tháo rời
Nút điều chỉnh MobiLift gắn trên thành giường
Bảng điều khiển tích hợp gắn trên thành giường
Thành giường kiểu các tấm nhựa
Tấm chắn đầu
Nút điều chỉnh CPR – điều chỉnh cơ học về tư thế nghiêng tựa lưng CPR control lever – backrest release
Đòn bẩy phanh gắn ở bánh xe
Bánh xe có đường kính 150 mm (Bánh xe Tente Motion với lớp ngoài làm bằng nhựa)
Đo góc - phát sáng
Đo góc – không phát sáng
Bánh xe ở vị trí trung tâm
Bàn đạp điều khiển
Giá Linen/Giá đặt bảng điều khiển giám sát
Cơ chế mở khóa tấm chắn cuối giường
Chắn góc tránh va chạm
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Giường Eleganza 2 (1GR) – Thành giường kiểu thanh ray có thể gập xuống

8.4

Fig. 5 Overview Eleganza 2 – Single Collapsible Side Rails
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tấm chắn chân
Khóa để tháo thành giường
Thành giường dạng thanh ray có thể gập xuống
Tấm phản trải đệm với đệm Efecta
Tấm chắn chân
Nút điều chỉnh CPR – điều chỉnh cơ học về tư thế nghiêng tựa lưng CPR control lever – backrest release
Bánh xe có đường kính 150 mm (Bánh xe Tente Motion với lớp ngoài làm bằng nhựa)
Thanh ray phụ
Bánh xe ở vị trí trung tâm
Bàn đạp điều chỉnh
Đòn bẩy phanh gắn ở bánh xe
Hàng rào bảo vệ
Giá Linen/Giá đặt bảng điều khiển giám sát
Cơ chế mở khóa tấm chắn cuối giường
Chắn góc tránh va chạm
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8.5

Tấm chắn chân

Chú ý: Tấm chắn chân có thể được trang trí với nhiều màu sắc.

Cảnh báo!
Nguy cơ bị thương khi lắp đặt tấm chăn chân!
Cài đặt các tấm chắn vào đúng ổ trục ở góc, giữ chúng cố định insert bed ends into corner posts, hold them by the corner handles
on top with both hands.
Lắp đặt các tấm chắn trước khi sử dụng lần đấu tiên.

Cảnh báo!
Nguy cơ bị thương nếu lắp đặt không đúng cách!
Đảm bảo các tấm chắn phải lắp đặt đúng, đặc biệt khi di chuyển giường!
Đảm bảo các tấm chắn được khóa, đặc biệt khi di chuyển giường!

Cảnh báo!
Nguy cơ bị thương nếu lắp đặt không đúng cách!
Trước khi tháo các tấm chắn, cần gập thành giường xuống, tháo các phụ kiện còn treo ở các tấm chắn.
Nếu khi tháo các tấm chắn mà có bệnh nhân nằm trên thì cần quan sát chú ý.

Cảnh báo!
Nguy cơ hỏng thiết bị do quá tải!
Không ai được ngồi lên các tấm chắn

1

2

Fig. 6 Khóa tấm chắn
1. Khóa
2. Không khóa
Cách tháo rời các tấm chắn:
Ấn vào nút khóa trên tấm chắn theo hình mũi tên. Nút khóa sẽ thụt vào trong để mở khóa như hình (2).
Nhả nút khóa và thả tay ra .
Tháo rời các tấm chắn.
Cách lắp các tấm chắn:
Lắp các tấm chắn vào ổ trục.
Ấn nút khóa để khóa chặt. Nút khóa sẽ có hình như hình (1)
Chú ý: Có thể cài đặt các tấm chắn vào ổ trục có khóa.
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9 Cách vận hành

9.1

Khởi động

Cảnh báo!
Hư hỏng thiết bị do chênh lệch nhiệt độ!
Nếu có sự chênh lệch nhiệt độ đáng kể giữa giường và địa điểm vận hành (sau khi vận chuyển, lưu kho), cần để yên giường
trong 24h để cân bằng nhiệt độ.

Mở hộp :
Mở bao bì đóng gói.
Kết nối nguồn điện cho giường.
Sạc pin.
Nâng tấm trải nệm lên vị trí cao nhất.
Tháo lá chắn cách điện khỏi bảng điều khiển dưới giường.
Nghiêng tấm trải nệm ở vị trí thấp đến vị trí thấp nhất.
Kiểm tra các bánh xe và nguồn điện ở cách phanh xem đã hoạt động đúng chưa.
Kiểm tra thiết bị nới rộng giường hoạt động đúng quy cách chưa.
Kiểm tra xem tấm chắn hai đầu đã được lắp đặt chắc chắn chưa.
Kiểm tra tất cả các chức năng trên các thiết bị điều khiển (bảng điểu khiển giám sát…).
Kiểm tra thành giường được lắp đặt đúng chưa.

9.2

Pin

Pin được cung cấp kèm với giường khi giao hàng thì chưa được sạc. Pn được sử dụng như một thiết bị dự phòng khi mất điện
hoặc khi di chuyên bệnh nhân
Chỉ sử dụng pin do nhà sản xuất cung cấp
Nhà sản xuất bảo hành cho cac chức năng của pin trong vòng 6 tháng
Kiểm tra các chức năng của pin 6 tháng một lần theo chỉ dẫn trong sách hướng dẫn sửa dụng, nếu cần thiết thì nên thay
pin
Nhà sản xuất khuyến cáo nên nên thay pin sau 2 năm sủa dụng và được thực hiện bởi kỹ thuật viên có trình độ. Sau
hai năm, tuổi thọ sử dụng của pin sẽ hết, nhà sản xuất sẽ không bảo hành pin sau thời gian đó
Pin mới thay thế phải được sự chấp thuận của nhà sản xuất và có thời hạn sử dụng tối đa là năm năm
Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm với những hư hỏng của giường và pin bởi các lý do sau:
o Không tuân thủ theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trong sách hướng dẫn sử dụng.
o Sử dụng pin không được nhà sản xuất chấp thuận.
o Việc thay pin được thực hiện bởi nhân viên kỹ thuật không có trình độ.
Cách sạc pin:
Kết nối giường với nguồn điện, kierm tra đèn LED màu vào trên bảng điều khiển giám sát theo như bảng 1.
Chú ý: Một vài vị trí định vị giường không hoạt động nếu khoog có pin. Ví dụ: điều chỉnh chiều cao với trọng trải trên
200kg
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Cảnh báo!
Nguy cơ giảm tuổi thọ của pin do sử dụng không đúng cách!
Chỉ sử dụng pin trong trường hợp khẩn cấp (ví dụ: mất điện, di chuyển bệnh nhân bị bệnh nặng…)
Sau khi giường được kết nối lại với nguồn điện, cần sạc đầy pin đầy (xem tình trạng sạc pin)

Cảnh báo!
Nguy cơ bị hỏng hoặc pin bị phá hủy!
Nếu pin bị lỗi có thể sản sinh ra khí. Trong số ít trường hợp, điều này làm biến dạng vỏ pin, dây điện hoặc thiết bị điều
khiển.
Nếu xảy ra trường hợp như vậy, cần ngưng sử dụng giường ngay lập tức (xem phàn tháo giường để bảo trì)
Thông báo với trung tâm dịch vụ bảo hành của nhà sản xuất ngay lập tức.

Tình trạng dung lượng và tình trạng pin sẽ hiện thị trên đèn LED vàng trên thiết bị điều khiển ACP
Tình trạng sạc pin hiển thị thông báo qua đèn LED vàng:
Đèn LED vàng
Không sáng
Nhấp nháy ngắn (đèn nhấp nháy gián đoạn)
(khoảng 1.8 giây)

Tình trạng sạc pin
Dung lượng Pin đầy (sạc xong)
Pin đang sạc – tiếp tục sạc cho đến khi đèn Led màu vàng
tắt. Trong trường hợp khẩn cấp, có thể sử dụng pin như là
một nguồn điện dự phòng trong khoảng thời gian ngắn.
Nếu đèn Led vẫn nháy sau 12h sạc hoặc khi đã ngừng sạc
thì pin đã bị hỏng, liên hệ ngay với nhà sản xuất.

Nhấp nháy dài (ánh sáng chiếu dài) (khoảng 0.2 giây)

Pin yếu – không thể sử dụng pin như một nguồn điện dự
phòng thậm chí kể cả trong thời gian ngắn, lúc này pin đã
hết cần phải sạc (nếu tình trạng này xảy ra liên tục, cần
phải thay thế pin mới)

Ánh sáng dài, nhấp nháy không liên tục trong vài giờ
(khoảng 10h), khi giường đã kết nối điện.

Không có pin hoặc tình trạng pin hỏng ( sử dụng pin
chưa đúng cách, dây nối nguồn điện hoặc pin bị hỏng
hoặc cầu chì bị lỗi);
Liên hệ với phòng bảo trì của nhà sản xuất nếu xuất hiện
biểu tượng này .

Bảng 1 Bảng điều khiển ACP – ký hiệu pin
Duy trì chức năng tối đa của pin:
Rút phích cắm điện càng ít càng tốt.
Trường hợp vỏ pin hoặc thiết bị điều khiển bị nhiệt làm biến dạng
Rút phích cắm điện.
Không sử dụng giường (xem phần Tháo lắp giường để bảo trì).
Liên hệ với đội bảo trì của nhà sản xuất
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9.3

Tình trạng Pin bị lỗi

Pin sẽ bị lỗi nếu gặp ít nhất một trong các tình trạng sau:
Pin sạc liên tục
Điện áp trên pin thấp
Nguồn điện để sạc pin yếu
Khi pin bị lỗi sẽ có các tín hiệu sau:
Đèn báo tình trạng pin nháy liên tục
Lỗi pin có thể tạm xử lý bằng cách ấn nút STOP
Dữ liệu về tình trạng pin sẽ được lưu lại trên hệ thống Linis và được thể hiện ra ở Hộp đen “Blackbox”

9.4 Loại bỏ pin
Pin sẽ bị loại bỏ nếu có các tình trạng dưới đây
Giảm điện áp do hiện tượng phóng điện
Tình trạng thải loại pin:
Đèn báo tình trạng pin nhấp nháy nhanh.
Vị trí CPR cơ điện có thể là vị trí duy nhất.
Tình trạng này sẽ tự động dừng lại khi giường chuyển sang chế độ không hoạt động

9.5

Tháo giường để bảo trì

Cách tháo giường để bảo trì:
Ngắt giường với nguồn điện.
Ngắt giường khỏi dây nối tiếp đất.
Ngừng kích hoạt pin (xem phần ngừng kích hoạt pin)
Tháo rời các phụ kiện.
Tránh hỏng hóc trong thời gian lưu kho:
Bọc giường và các phụ kiện.
Điều kiện bảo quản lưu kho cũng phải giống như điều kiện sử dụng giường

9.6

Tháo pin

Để tránh hỏng giường và ảnh hưởng đến môi trường khi lưu kho, bảo quản:
Tháo pin ra khỏi bảng điểu khiển giám sát
Cách tháo pin trên bảng điều khiển giám sát:
Ngắt nguồn điện khỏi giường.
Ngắt dây nối tiếp đất.
Kích hoạt bàn pím bằng cách ấn nút Go trên bảng điều khiển giám sát
Ấn nút điều chỉnh đỡ đùi lên/xuống, Trendelenbourg cùng lúc và giữ trong 3 giấy
Pin đã ngừng hoạt động
Chú ý: Thử một vài chức năng để đảm bảo đã ngừng hoạt động pin.
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10 Thao tác vận hành
Cảnh báo!
Nguy cơ bị thương khi điều chỉnh giường!
Cần đảm bảo không có vật gì hoặc bộ phận cơ thể nào mắc kẹt giữa tấm trải nệm và khung giường khi điều chỉnh giường
Cần đảm bảo không vật gì dưới tấm trải nệm khi điều chỉnh giường
Đảm bảo an toàn và tháo rời các vật còn sót lại trên giường
.

Sử dụng các thiết bị điều khiển khác nhau để vận hành giường
Các thiết bị điều khiển:
ACP – Thiết bị điều khiển dành cho y tá (bảng điều khiển giám sát)
Thiết bị cầm tay
Bàn đạp điều khiển
Bảng điều khiển vệ tinh
Bảng điều khiển gắn trên thành giường
Tay nắm MobiLift®
Vô hiệu hóa các chức năng trên bảng điều khiển trung tâm sẽ ảnh hưởng đến tất cả các thiết bị điều khiển
Nếu giường không phù hợp với vị trí cài đặt thì:
Kiểm tra xem có chức năng nào trên bảng điều khiển giám sát bị vô hiệu hóa không.
Chú ý: Nếu giường có thêm chức năng tự động dừng ở góc 30 độ khi nghiêng tựa lưng thì chức năng này được điều chỉnh trên các
thiết bị điều khiển
.
Chú ý: Để kiểm tra xem giường có chức năng tự động dừng ở góc 30 độ hay không thì hãy xem trên bảng điều khiển, nơi có
ký hiệu “30° STOP” tại nút điều chỉnh nghiêng tựa lưng. Trong trường hợp giường không có chức năng này thì trên nút điều
chỉnh điểm tựa lưng sẽ không có ký hiệu ““30° STOP”
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10.1 ACP – bảng điều khiển giám sát (dành cho y tá điều khiển)
Bảng điều khiển giám sát ACP là bảng điều khiển chính của giường, được đặt ở trên giá đỡ. Nhà sản xuất khuyến
cáo nên gắn bảng điều khiển trên tấm chắn chân và cầm trên tay khi điều khiển.

Fig. 7 bảng điều khiển ACP

1. Nút "STOP" trung tâm
2. Nút “GO” trung tâm
3. Nút điều chỉnh vị trí nâng đùi
4. Đèn báo hiệu đã khóa
5. Nút khóa cho từng chức năng
6. Nút điều chỉnh tư thế nghiêng tựa lưng ( biểu tượng “30° STOP“ thể hiện chức năng tự động dừng ở góc 30 độ)
7. Nút điều chỉnh chiều cao
8. Nút Auto-Contour (đồng thời điều chỉnh nghiêng tựa lưng và tựa gối)
9. Nút khóa bàn đạp điều khiển
10. Nút Trendelenburg đảo chiều (chỉ nghiêng đệm)
11. Nút Trendelenburg (chỉ nghiêng đệm)
12. Nút điều chỉnh vị trí để khám
13. Nút điều chỉnh CPR (Resuscitation)
14. Nút điều chỉnh Trendelenburg trong trường hợp khẩn cấp
15. Nút điều chỉnh tư thế ngồi giúp bệnh nhân dễ thở
16.Đèn LED báo tình trạng pin
17. Đèn LED báo nguồn điện
18. Nút điều chỉnh đèn giường (Tắt/bật)

Để cài đặt vị trí:
Ấn nút GO để kích hoạt bàn phím.
Ấn và giữ nút tương ứng cho đến khi đạt đến vị trí mong muốn
10.1.1 Nút STOP
Ấn nút STOP 1 ngay lập tức dừng mọi chuyển động của giường..

Tên sản phẩm: Giường Eleganza 2
Phiên bản: 06

25/75

Ấn nút STOP và giữ ít nhất 0.3 giây ngay lập tức dừng mọi chuyển động điện của giường
Chú ý: Giường có thể dừng lại nếu ấn hai nút khác nhau trên hai thiết bị điều khiển khác nhau. Nếu giữ một trong các nút
trong vòng 0.5 giây, các chuyển động giường sẽ dừng ngay lập tức.
10.1.2 Nút GO
Nút GO 2 kích hoạt bàn phím của mọi thiết bị điều khiển ngoại trừ bàn đạp điều khiển.
Nút GO trên các thiết bị điều khiển có chức năng như nhau.
Sau khi ấn nút GO, bàn phím sẽ duy trì kích hoạt trong 3 phút. Có thể điều khiển mọi chức năng của giường trừ các chức
năng khóa.
Ấn một nút chức năng và giữ bàn phím kích hoạt trong 3 phút
Cần kích hoạt lại bàn phím một lần nữa nêu trong vòng 3 phút mà không có chức năng nào hoạt động.
10.1.3 Các nút chức năng
Các nút chức năng 3, 6, 7 và 8 cho phép cài đặt các chức năng khác nhau, ví dụ điều chỉnh chiều cao giường,
nghiêng tấm trải đệm, …
Để cài đặt một ví trí:
Ấn nút GO để kích hoạt bàn phím.
Ấn và giữ nút tương ứng cho đến khi đạt đến vị trí mong muốn.
Nếu giường có chức nang tự động dừng ở góc 30 độ khi nghiêng tựa lưng thì thì khi nghiêng tựa lưng đạt góc 30 độ,
giường sẽ tự động dừng lại. Để tiếp tục định vị thì cần ấn và giữ nút cho đến khi đạt đến vị trí mong muốn.
Chú ý: Nếu giường có thêm chức năng tự động dừng ở góc 30 độ khi nghiêng tựa lưng thì chức năng này được điều chỉnh trên các
thiết bị điều khiển
10.1.4 Nút khóa
Nút khóa 5 cho phép vô hiệu hóa các chức năng trên bảng điều khiển giám sát
Để vô hiệu hóa các chức năng:
Ấn nút Go 2 để kích hoạt bàn phím
Ấn nút khóa 5.
Đèn LED 4 nhấp nháy báo hiệu đã khóa chức năng.
Chú ý: các chức năng riêng biệt được khóa trên bàng điểu khiển trung tâm, bảng điều khiển vệ tinh gắn kèm, thiết bị cầm
tay, và thiết bị gắn trên thành giường. Bàn đạp điều khiển được khóa theo cách riêng
Để bật lại các chức năng đã khóa:
Ấn nút GO 2 để kích hoạt bàn phìm
Án nút khóa 5.
Đèn LED (4) tắt, các chức năng đã được bật lại .

Tên sản phẩm: Giường Eleganza 2
Phiên bản: 06

26/75

10.1.5 Nút điều chỉnh các vị trí

Cảnh báo!
Nguy cơ bị thương khi tháo rời các bộ phận!
Đảm bảo không có bộ phận cơ thể nào mắc kẹt giữa các bộ phận của giường và tấm trải nệm
Đảm bảo không còn ai ở gần giường hoặc các phụ kiện (cọc truyền, cọc nâng…) khi đang tháo rời tấm trải nệm

Thận trọng!
Thiết bị có thể hư hỏng khi tháo rời các bộ phận!
Đảm bảo rằng không còn vật gì (ví dụ: cáp) bị mắc kẹt giữa bộ phận tháo rời và bệ trải nệm.
Đảm bảo không vật gì ở gần giường hoặc các phụ kiện (cọc truyền, cọc nâng…) khi đang tháo rời tấm trải nệm
Vị trí điều trị và khoảng cách an toàn luôn được cài đặt sẵn. Khi một vị trí được cài đặt, các bộ phận của giường và tấm trải nệm
sẽ chuyển động đồng thời.
Các tư thế được cài đặt:
Tư thế ngồi giúp bệnh nhân dễ thở 15
Tư thế Trendelenburg 14
Tư thế CPR (resuscitation) 13
Tư thế khám bệnh 12
Cách cài đặt các vị trí:
Ấn nút GO để kích hoạt bàn phím.
Ấn và giữ nút tương ứng cho đến khi đạt đến vị trí mong muốn
Tư thế ngồi giúp bệnh nhân dễ thở (nút 15)
Tư thế ngồi này phù hợp với bệnh nhân gặp các biến loạn nhịp tim và khó thở
Việc cài đặt sau khi ấn và giữ nút Cardiac (15):
Nghiêng điểm nâng bắp về vị trí thấp nhất, điểm nâng đùi di chuyển lên vị trí 34 độ
6giây sau khi điều chỉnh nâng bắp và nâng đùi, điều chỉnh nghiêng tựa lưng về vị trí 62 độ
Vị trí Trendelenburg (14)
Tư thếTrendelenburg là tư thế chống shock. Tất cả các phần của mặt phản trải đệm trải phẳng, sau đó từ từ nghiêng phần
đầu xuống.
Vị trí CPR (Resuscitation)
Tư thế CPR phù hợp cho quá trình bình phục của bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp
Các cài đặt sau khi ấn và giữ nút CPR (13):
Tấm phản trải đệm di chuyển về vị trí ngang.
Chú ý: Để định vị cơ học một cách nhanh chóng, hãy xem phần điều chỉnh tựa lưng CPR
Tư thế để khám
Tư thế này được thiết kế để việc thăm khám được tiến hành nhanh chóng, tiện lợi hơn.
Cách cài đặt sau khi ấn và giữ nút điểu chỉnh vị trí khám bệnh (12):
Giường sẽ di chuyển về vị trí phù hợp nhất cho bệnh nhân để bác sỹ dễ khám
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10.2 Handset
Thiết bị điều khiển cầm tay là một thiết bị theo tiêu chuẩn. Thiết bị điều khiển cầm tay có nút phát sáng hoặc không phát sáng.
Việc phát sáng nút bấm trên thiết bị cầm tay sẽ kích hoạt khi giường được cắm điện. chức năng này trên thiết bị cầm tay là độc
đáo. Việc sử dụng hay không sử dụng thiets bị cầm tay phụ thuộc vào điều kiện của bệnh
.

Fig. 8 Thiết bị điều khiển cầm tay
1. Nút điều chỉnh nghiêng tựa lưng
2. Đèn báo khóa tư thế nghiêng tựa lưng/tựa đùi
3. Nút điều chỉnh tựa đùi
4. Nút GO
5. Nút điều chỉnh đồng thời tựa lưng/nâng đùi
6. Nút điều chỉnh chiều cao
7. Đèn LED báo khóa chiều cao
8. Nút bật đèn Flash
9. Đèn Flash
Cách bật đèn Flash:
Ấn và giữ nút bật đèn Flash 8, đèn ở vị trí số 9 ở phần đầu thiết bị cầm tay sẽ sáng lên.
Các cài đặt các vị trí như sau:
Ấn nút GO để kích hoạt bàn phím.
Ấn và giữ nút tương ứng cho đến khi đạt đến vị trí mong muốn
Chú ý: Tùy thuộc từng điều kiện của bệnh nhân, nhân viên chăm sóc quyết định điều chỉnh các vị trí giường phù hợp.
Nếu cần thiết, tránh để bệnh nhân tự điều chỉnh bằng cách
Vô hiệu hóa các chức năng.
Rút phích cấm điện khỏi điều khiển cầm tay
Chú ý: Thiết bị điều khiển cầm tay có thể được cắm vào giường bênh nhân của Linet với bộ ổ cắm và phích cắm phù hợp
Chú ý: : Nếu giường có thêm chức năng tự động dừng ở góc 30 độ khi nghiêng tựa lưng thì chức năng này được điều chỉnh trên
các thiết bị điều khiển
.
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10.3 Thiết bị điều khiển tiện dụng (chọn thêm)
Đây là một loại thiết bị điều khiển cho khách hàng lựa chọn thêm. Thiết bị điều khiển này được gắn với một cánh tay di
động..

Fig. 9 Satellite control panel
1. Nút GO
2. NÚt điều chỉnh nâng đùi
3. Nút điều chỉnh nghiêng tựa lưng
4. Nút điều chỉnh chiều cao
Cách cài đặt:
Ấn nút GO để kích hoạt bàn phím.
Ân và giữ nút tương ứng cho đến khi đạt đến vị trí mong muốn.
hú ý: Tùy thuộc từng tình trạng bệnh nhân mà nhân viên chăm sóc điều chỉnh vị trí giường hợp lý.
Nếu cần thiết, ngăn không cho bệnh nhân tự điều chỉnh giường bằng cách:
Chuyển bảng điều khiển kèm theo ra khỏi tầm với của bệnh nhân.
Vô hiệu hóa các chức năng.
.
Chú ý: Bảng điều khiển này có thể gắn bên trái hoặc bên phải mép giường
NOTE: Nếu giường có chức năng tự động dừng khi điểm nghiêng tựa lưng đạt góc 30độ thì chức năng này sẽ có trên các
thiết bị điều khiển.
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10.4 Bàn đạp điều khiển (tùy chọn)

Cảnh báo!
Nguy cơ bị thương nếu không khóa bàn đạp điều khiển!
Cần chú ý khóa bàn đạp điều khiển nếu không sử dụng.
Cần chú ý tránh để bộ phận cơ thể bị kẹt khi tháo rời các bộ phận giường và tấm trải đệm.
Đảm bảo không còn vật gì ở gần giường hoặc các phụ kiện (cọ truyền, cọc nâng) khi tháo rời tấm tải nệm
.
Bàn đạp điều khiển có thể được thiết kế thêm cho giường, bàn đạp điều khiển giúp điều chỉnh độ cao của giường và vị trí
khám bệnh.
.

Fig. 10 bàn đạp điều khiển
1. Nút hạ thấp tấm trải nệm
2. Nút điều chỉnh vị trí khám bệnh
3. Khung bảo vệ tránh các tác động vô thức
4. Nút nâng tấm trải nệm
Cách cài đặt vị trí như sau:
Ấn nút nguồn để kích hoạt (nút GO mini)
Ấn và giữ nút tương thích cho đến khi đạt đến vị trí mong muốn.
.
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10.5 Thiết bị điều khiển gắn trên thành giường (tùy chọn)
Có thể chọn thêm thiết bị điều khiển có bàn phím dạ quang tích hợp trên thành giường cho giường Elegaza2. Thiết bị
điều khiển này có thể gắn được cả hai bên thành giường

Fig. 11 Thiết bị điều khiển gắn trên thành giường
1. Nút điều chỉnh nâng tựa gối
2. Nút điều chỉnh nghiêng tựa lưng
3. Nút Go
4. Nút Auto-Contour (đồng thời điều chỉnh nghiêng tựa lưng và tựa gối)
5. Nút điều chỉnh chiều cao
Cách cài đặt:
Ấn nút Go để kích hoạt bàn phím
Ấn và giữ nút tương ứng cho đến khi đạt về vị trí mong muốn.
Chú ý: Tùy thuộc từng tình trạng bệnh nhân mà nhân viên chăm sóc điều chỉnh vị trí giường hợp lý.
NOTE: Nếu giường có chức năng tự động dừng khi điểm nghiêng tựa lưng đạt góc 30độ thì chức năng này sẽ có trên các
thiết bị điều khiển.
Nếu cần thiết, ngăn không cho bệnh nhân tự điều chỉnh giường bằng cách:
Vô hiệu hóa các chức năng trên bảng điều khiển gắn trên thành giường bằng cách khóa các chức năng
trên bảng điều khiển giám sát ACP (Xem thêm phần 10.1.4 - bảng điều khiển giám sát ACP).
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10.6 Thiết bị chiếu sáng của giường Eleganza 2
Giường được trang bị với chức năng chiếu sáng 3 pha:
1. Cường độ chiếu sáng mạnh
2. Cường độ chiếu sáng yếu hơn
3. Tắt chiếu sáng
Cường độ chiếu sáng yếu hơn được cài đặt khi giường hoạt động
Sau khi ấn nút GO:
Đèn phát sáng ở thiết bị điều khiển gắn trên thành giường, thiết bị cầm tay, báo chỉ số đo góc sẽ có cường độ ánh
sáng mạnh
Một lúc sau khi ấn nút GO:
Đèn phát sáng ở thiết bị điều khiển gắn trên thành giường, thiết bị cầm tay, báo chỉ số đo góc sẽ có cường độ ánh
sáng yêu hơn
7 phút sau khi ấn nút GO:
Cường độ đèn phát sáng sẽ yếu
Nếu bấm bất cứ nút nào trên bảng điều khiển (điều khiển giám sát, cầm tày, găn thành giường) sau khoảng thời gian kích
hoạt nút GO:
Đèn phát sáng sẽ sáng lên trong vòng 10 phút với cường độ mạnh, rồi sau đó giảm dần cường độ ánh sáng.
Đồng thời, điều khiển cầm tay, điều khiển gắn trên thành giường và bảng đo góc sẽ sáng với cường độ
mạnh trong 7 giây, sau đó sẽ yếu dần.
Sau khi kích hoạt giường thông qua bàn đạp điều khiển (Chức năng mini GO):
Đèn sáng với cường độ mạnh trong vòng 9 phút 40 giây
Trong trường hợp ấn vào bàn đạp điều khiển một lần sau thời gian kích hoạt mini GO:
Tất cả các thiết bị điều khiển (thiết bị cầm tay, gắn thành giường, đo góc) sẽ phát sáng với cường độ mạnh
trong 7 giây và sau đó sẽ yếu dần.
Đèn sáng sẽ kích hoạt ánh sáng với cường độ mạnh trong vòng 10 phút sau đó sẽ yếu dần.
Tắt tất các các đèn sáng:
Ấn nút (20) và tất cả các đèn sáng trên bảng điều khiển thiết bị cầm tay, thành giường, bảng đo góc đều
sẽ tắt. Nút GO sẽ không khóa được các chức năng này
Bảng đo góc phát sáng:
Khi giường ở vị trí thấp nhất thì đèn báo góc sẽ phát ra ánh sáng màu xanh
Khi giường ở các vị trí khác mà k phải là thấp nhất thì đèn báo chỉ số góc phát ra ánh sáng màu trắng.
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10.7 Điều chỉnh nghiêng tựa lưng bằng tay quay cơ học CPR
Cảnh báo!
Nguy cơ bị thương khi hạ thấp điểm tựa lưng quá nhanh!
Thành giường dạng thanh ray có thể gập xuống ở vị trí thấp nhất
Thành giường dạng tấm nhựa tách rời ở vị trí cao nhất
Không có bộ phận cơ thể nào mắc kẹt giữa thành giường và điểm tựa lưng.
Nắm vào chỗ tay chắn đệm hoặc thành giường để ấn hạ phần tựa lưng xuống.
Có thể hạ thấp điểm tựa lưng bằng phương pháp cơ học trong trường hợp khẩn cấp

Fig. 12 Điều chỉnh nghiêng tựa lưng CPR
1. Tay nắm chắn đệm
2. Tay quay cơ học CPR
Cài đặt vị trí như sau:
Để kẹp và giữ điểm nghiêng tựa lưng bằng cách sử dụng:
Tay nắm chắn đệm (1).
Phần phía trên của thành giường (trong trường hợp thành giường dạng tấm nhựa tách rời thì ở phía trên)
Đẩy và giữ tay quay 2.
Ấn hạ điểm tựa lưng bằng cách sử dụng:
Tay nắm chắn đệm (1).
Phần phía trên của thành giường (trong trường hợp thành giường dạng tấm nhựa tách rời thì ở phía trên)
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10.8 Tấm phản trải đệm
10.8.1 Cơ chế tự động lùi về phia sau
Để giảm áp lực lên vùng khung xương chậu của bệnh nhân khi nâng lên, điểm nghiêng tựa lưng dịch chuyển về phía đối
diện khi điều chỉnh giường
Lợi ích của cơ chế tự động lùi về phía sau:
Hạn chế bệnh nhân nằm.
Tăng diện tích khi ngồi thêm 11cm khi ở vị trí tựa lưng cao nhất.
10.8.2 Điểm chỉnh cơ học điểm nâng bắp chân
Có thể điều chỉnh điểm nâng bắp chân bằng cơ chế cơ học. Cơ chế khóa đặc biệt giúp điều chỉnh vị trí.
Cách nâng điểm nâng bắp:
Kéo tây cầm nâng bắp cho đến khi đạt đến vị trí mong muốn.
Cách hạ điểm nâng bắp:
Giữ tay cầm và kéo phần điểm nâng bắp lên vị trí trên cùng
10.8.3 Mở rộng/thu gọn tấm phản trải mặt giường

Cảnh báo!
Nguy cơ bệnh nhân bị kẹt khi mở rộng/thu gọn giường không đúng cách!
Nếu giường trang bị thành giường kiểu tấm nhựa tách rồi, hạ thấp thành giường ở phía chân trước khi mở rộng tấm phản
trải mặt giường thêm 15cm (xem hình 13a)
Khi mở rộng giường thêm 15cm, không nên để bệnh nhân nằm một mình mà không có người giám sát.
Giường cũng có thể được mở rộng đến 32 cm.

Cảnh báo!
Nguy cơ hư hỏng thiết bị nếu giường quá tải!
Đảm bảo không có ai ngồi lên trên phần tấm chắn chân khi mở rộng giường.

Fig. 13a Giường mở rộng thêm 15 cm.
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Fig. 14 Khóa an toàn khi mở rộng tấm phản nệm
1. Khóa
2. Không khóa (có thể cài đặt phần mở rộng)

Fig. 15 Vị trí của chốt định vị đệm khi mở rộng giường
1.
0 cm
2. +15 cm
3. + 32 cm
Cách mở rộng/thu gọn giường:
Kéo chốt an toàn 1 phần chân giường, ở hai bên mép giường
Quay chốt an toàn 1 1 góc 90° (2).
Tháo rời chốt an toàn.
Kéo tấm chắn chân ra xa.
Điều chỉnh chốt định vị đệm để mở rộng giường (xem Hình. 16a, 16b or
16c).
Quay chốt an toàn một góc 90 độ và đẩy vào cho khớp
Cần đảm bảo cả hai chốt an toàn đều được khóa đúng cách
Chú ý: Nếu trong trường hợp chốt khóa an toàn bị lệch, cần tháo rời tấm chắn chân và định vị lại cho đúng.
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Vị trí của chốt cố định đệm:

Hình 16a Vị trí chốt cố định đệm khi không mở rộng giường. (vị trí mặc định)

Hình 16b Chốt cố định đệm ở vị trí khi mở rộng giường thêm 15 cm.

Hình 16c Chốt cố định đệm ở vị trí khi mở rộng giường thêm 32 cm.
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10.9 Thành giường

Cảnh báo!
Nguy cơ bị kẹt!
Chú ý không để vật gì hoặc bộ phận cơ thể kẹt giữa thành giường và tấm trải nệm khi gập giường lên xuống
Không đặt bất cứ vật gì hoặc bộ phận cơ thể trên thành giường khi gập thành giường xuống
Đa dạng mẫu mã:
Không có thành giường
Thành giường dạng thanh ray có thể gập xuống
Thành giường dạng tấm nhựa tách rời
10.9.1 Thành giường dạng thanh ray có thể gập xuống
Thành giường dạng thanh ray có thể gập xuống là một bộ phận của giường. Thành giường không thể tháo rời. Nhân viên
bệnh viện có trách nhiemj khóa thành giường khi ở vị trí cao nhất và khi có bệnh nhân nằm trên giường.

Fig. 17 Cơ chế tháo thành giường dạng thanh ray có thể gập xuống
Cách gập thành giường xuống:
Giữ nút khóa và đẩy thành giường về hướng tấm chắn đầu giường để mở khóa 1.
Ấn nút vị trí 2 để mở khóa.
Gập thành giường xuống theo hướng mũi tên 3.
Đẩy thành giường hướng lên để gập giường xuống. Thành giường sẽ khớp vào vị trí và tự động khóa lại

Tên sản phẩm: Giường Eleganza 2
Phiên bản: 06

37/75

10.9.2 Thành giường dạng tấm nhựa tách rời

Cảnh báo!
Nguy cơ bị kẹt!
Chú ý không để vật gì hoặc bộ phận cơ thể kẹt giữa thành giường và tấm trải nệm khi gập giường lên xuống.
Không đặt bất cứ vật gì hoặc bộ phận cơ thể trên thành giường khi gập thành giường xuống.

Cảnh báo!
Nguy cơ bị thương khi bệnh nhân rời khỏi giường!
Đảm bảo thành giường gập xuống theo đúng cách Ensure that folded-up side rails are securely anchored.
Đung đưa thành giường từ trong ra để kiểm tra độ chắc chắn.
Nhân viên bệnh viện đảm bảo độ an toàn cho bệnh nhân khi gập thành giường xuống.

Cẩn trọng!
Nguy cơ hỏng giường nếu sử dụng không đúng cách!
Không treo bất cứ vật gì trên cọc chống ở thành giường nếu giường được trang bị với Junior Kit.
Thành giường dạng tấm nhựa tách rời là bộ phận của giường. chức năng SoftDrop giúp thành giường được hạ xuống từ từ
một cách nhẹ nhàng.

Fig. 18 Eleganza 2 với thành giường dạng tấm nhựa tách rời.

Tên sản phẩm: Giường Eleganza 2
Phiên bản: 06

38/75

Fig. 19 Gập thành giường dạng tấm nhựa.
Cách gập thành giường xuống:
Kéo tay cầm 1 để mở khóa.
Thành giường được hạ xuống một cách nhẹ nhàng nhờ chức năng SoftDrop (2).
Chú ý: Nếu có áp lực trên thành giường từ phía trong giường (kể cả đệm hay bệnh nhân) và không thể gập thành giường
xuống, cần nằm chặt phần phía trên thành giường và đẩy thành giường về phía giữa giường sau đó lặp lại bước 1 và
2
Cách nâng thành giường lên:
Nắm phần trên của thành giường.
Kéo thành giường lên cho đến khi nó được khóa
Chốt khóa ở mỗi bên thành giường khớp vào vị trí khi khóa đúng quy cách, sẽ nghe được tiếng “rắc”
Kiểm tra thành giường đã được khóa đúng.
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10.10 Các chức năng gắn trên thành giường (tùy chọn thêm)
10.10.1 Tay nắm MobiLift®
Giường Eleganza 2 được thiết kế thêm bộ điều khiển MobiLift ở hai bên thành giường. Mobilift hỗ trợ bệnh nhân đứng dậy
dễ dàng.

Fig. 20 MobiLift® gắn ở phần đầu thành giường
Hỗ trợ bệnh nhân đứng dậy:
Ấn nút GO trên bất kỳ bảng điều khiển nào để kích hoạt.
Giữ chặt phần đầu thành giường nơi đặt bảng điều khiển Mobilift
Ấn và giữ nút vị trí 1 để điều chỉnh chiều cao của giường khi bệnh nhân đứng lên
10.10.2 Báo chỉ số đo góc
Giường Eleganza 2 có thể được trang bị thêm bộ báo chỉ số đo góc gắn ở hai bên thành giường. Bộ báo chỉ số đo góc ở
cuối thành giường (hình 21a) không phát sáng và được sử dụng để đo góc khi giường ở vị trí Trendelenburg hoặc
Trendelenburg đảo chiều.
Bộ báo chỉ số đo góc ở đầu thành giường (Hình 21b) có khả năng phát sáng và báo vị trí thấp nhất. Bộ báo chỉ số góc hiển thị
màu xanh báo giường ở vị trí thấp nhất (ví trí an toàn). Khi ở các vị trí khác, bộ báo chỉ số đo góc có màu trắng. góc nghiêng
được thể hiện ở vòng ngoài của bộ chỉ báo.

Hình 21a Bộ báo chỉ số đo góc ở cuối thành giường

Tên sản phẩm: Giường Eleganza 2
Phiên bản: 06
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10.11 Điều khiển bánh xe và di chuyển giường
Cảnh báo!
Các bộ phận có thể bị hư hỏng do vận chuyển không đúng cách hoặc giường tự động di chuyển
Điều đầu tiên khi tháo lắp hoặc bảo trì là cần đảm bảo các bánh xe phải được khóa
Phải khóa các bánh xe khi sử dụng giường hoặc khi không di chuyển.
Khi vận chuyển, cần đảm bảo giường đã ngắt điện.
Treo dây cáp điện trên các móc khi di chuyển.
Chỉ có y tá hoặc nhân viên đã qua đào tạo mới có thể vận chuyển giường.

Cẩn trọng!
Nếu đặt các vật ở gầm giường có thể làm hỏng giường trong quá trình di chuyển!
Không nên đặt bất cứ vật gì ở gầm giường hoặc khoảng trống phía dưới tấm trải nệm.
Đòn bẩy phanh:
1
2

3

Hình 22 đòn bẩy hệ thống phanh trung tâm
Hệ thống phanh trung tâm dễ dàng di chuyển giường mà chỉ cần 1 người đẩy. Giường có một đòn bẩy điều khiển chính cho cả
4 bánh xe. Các bánh xe nằm ở chân giường, phía dưới gầm giường
Điều khiển bánh xe:
1. Điều chỉnh hướng di chuyển: bánh xe phía trước, bên trái được khóa. Giường sẽ đi thẳng về phía trước. Nếu giường được trang
bị thêm bánh xe ở vị trí trung tâm, bánh xe này sẽ giúp xác định đúng hướng di chuyển.
2. Di chuyển không hạn chế tốc độ: Nếu tất cả các bánh xe không được khóa
3. Hãm phanh: Tất cả các phanh đều được khóa.
Cách di chuyển giường
Điều chỉnh giường về độ cao thấp nhất 20 cm
Nắm tay vào tấm chắn đầu hoặc cuối giường để đẩy giường di chuyển

Tên sản phẩm: Giường Eleganza 2
Phiên bản: 06
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10.12 EMR Ready (chọn thêm)

Cảnh báo!
Nguy cơ hỏng thiết bị đường truyền hoặc hỏng giường do chuẩn bị không tốt trước khi di chuyển!
Luôn ngắt kết nối mạng Internet trước khi di chuyển giường
Tùy theo yêu cầu mà có thể trang bị thêm chức năng EMR Ready, chức năng này phát hiện các thông tin về độ an toàn
của giường (ví dụ: tính trạng thành giường nâng lên/hạ xuống, góc nghiêng 30 độ, vị trí tấm trải nệm thấp nhất,…), tất
các các thông tin đều được chuyển đến nhân viên chăm sóc
EMR có đầy đủ chức năng sau khi sản xuất, tức là không cần bật EMR. Ready EMR chứa mô đun đường truyền đến hộp
điều khiển.
Mô đun đường truyền gồm:
LAN - Ethernet
Wi-Fi
Mô đun đường truyền đang phát sóng được nhận dạng qua mạng WIFI:
ID của mô đun đường truyền có một số seri riêng
Cổng mô đun đường truyền:
1. RJ45 Ethernet
2. RJ11 Control unit
3. RJ11 LinetCAN peripherals
4. RJ11 LinetCAN peripherals
5. RJ11 LinetCAN peripherals
6. DIN13 Service port
Fig. 23 Communication module connectors
Cách cài đặt mô đun truyền tin như sau:
Kết nối Internet từ mạng cục bộ đến bộ kết nối RJ45 đặt ở tấm chắn đầu giường
.
Chức năng EMR dễ dàng sử dụng với mọi loại cáp Internet

HÌnh 24 Ví trí đặt mô đun truyền tin

HÌnh 25 Mô ta chi tiết mô đun truyền tin

NOTE: Việc kết nối và sử dụng giường/giám sát an toàn/ giám sát chức năng sống được mô ta cụ thể trong từng phần trong sách
hướng dẫn sử dụng

Tên sản phẩm: Giường Eleganza 2
Phiên bản: 06
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11 Các phụ kiện
Cảnh bảo!
Nguy cơ bị thương nếu sử dụng phụ kiện không tương thích!
Chỉ sử dụng các phụ kiện do chính nhà sản xuất cung cấp.

Chú ý:
Chú ý:

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm nếu sử dụng các phụ kiện khác mà không được sự chấp thuận của nhà sản
xuất.
Mọi phụ kiện đều đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60601-2-52:2010.

Các phụ kiện sau phù hợp với giường Eleganza 2:
Cọc nâng
Tay nắm hình tam giác gắn trên cọc nâng
Cọc đỡ thiết bị và phụ kiện
Chỗ cắm cọc truyền
Chỗ cắm cọc truyền ở bên ngoài
giỏ đựng túi nước tiểu
Giỏ đựng chai chứa nước tiểu
Giỏ đựng chai chứa khí Randon
Chỗ cắm tấm chắn cuôi giường
Giỏ đựng bình oxy
Giỏ đựng máy nén
giỏ đựng ống thông dò
Giá giữ bảng tên
Bảng giữ biểu đồ theo dõi tình trạng bệnh nhân
Extension holder
Giá treo khăn
kệ đặt monitor
Bàn viết
Giá đặt thiết bị cầm tay
Hộp tiện dụng – gắn trên thành giường
Rào chắn bảo vệ
Thiết bị nới rộng giường
Vỏ bọc thành giường

Tên sản phẩm: Giường Eleganza 2
Phiên bản: 06
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11.1 Cọc nâng

Cảnh báo!
Nguy cơ bệnh nhân bị thương hoặc hư hỏng giường do sử dụng không đúng cách!
Không treo quá tải trên cọc nâng – 75 kg.
Không sử dụng cọc nâng khi bệnh nhân thực hiện các bài tập hồi phục
Tránh không để giường bị lật ngược, đảm bảo các cọc nâng không hướng ra ngoài giường
Cần thay các tay vịn nhựa 4 năm một lần
.

Hình 26 Ổ trục để cắm cọc nâng hoặc cọc truyền

Hình 27 Cọc nâng

Vị trí:
Ổ trục để gắn cọc nâng hoặc cọc truyền ở góc phần tấm chắn đầu giường.
Trọng tải tối đa:
trọng tải tối đa treo trên cọc nâng là 75 kg.
Các loại cọc nâng:
Cọc nâng cố định phần cuối giường – phủ sơn tĩnh điện
Cọc nâng cố định phần cuối giường – phủ crome
Vị trí cọc nâng:
trên điểm nghiêng tựa lưng (vị trí khi sử dụng)
song song với tấm chắn đầu ( khi không sử dụng)
Cách cài đặt cọc nâng:
Cắm cóc nâng vào ổ trục ở góc của tấm chắn đầu giường..
Ghim chặt cọc nâng.
Treo tay nắm nhựa lên cọc nâng
Chú ý: Cần đặt hàng thêm phụ kiện này
Chú ý: ngày sản xuất được đánh dấu trên tay nắm nhựa. Nên thay tay nắm nhựa 4 năm/1 lần

Product: Eleganza 2
Version: 06
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11.2 Cọc truyền

Cảnh báo!
Nguy cơ bị thương hoặc xảy ra va đập với các thiết bị khi thay thế phụ kiện khác mà không theo các chỉ dẫn trong
sách hướng dẫn.
Chỉ sử dụng cọc truyền phù hợp với danh sách phụ kiện của sách hướng dẫn
Không sử dụng cọc truyền để treo bơm truyền dịch, thiết bị chứa phóng xạ,…các thiết bị này có thể va đập vào các bộ phận
khác của giường.
Nếu không thực hiện theo chỉ dẫn có thể sẽ gây nên va đập với các phụ kiện khác của giường hoặc làm bệnh nhân bị thương.
Vị trí:
Ổ trục để gắn cọc nâng hoặc cọc truyền ở góc phần tấm chắn đầu
giường.
Sử dụng:
Sử dụng cọc truyền với 4 móc để treo ống truyền dịch, ống chứa thuốc
tiêm tĩnh mạch
Trọng tải tối đa:
Mỗi móc treo tải được: 2 kg.
Sức tải tối đa của cọc truyền và mỗi móc treo không bị quá tải
Sức tải tối đa của cọc truyền: 20 kg.

Fig. 28 Cọc truyền

11.3 Chỗ cắm cọc truyền/bơm ở phía ngoài

Cảnh báo!
Nguy cơ bệnh nhân vị thương hoặc hư hỏng do sử dụng không đúng cách!
Không được gắn cọc nâng ở chỗ cắm phía ngoài dùng để gắn cọc truyền/bơm
Chỗ cắm ngoài dành cho cọc truyền hoặc bơm trên thanh ngang phía dưới tấm chắn đầu giường
Vị trí:
Trên thanh ngang phía dưới tấm chắn đầu giường
Trọng tải tối đa:
Trọng tải tối đa là 25 kg.

Fig. 29 chỗ cắm phía ngoài dùng để gắn cọc truyền/bơm

Product:
Version:

Eleganza 2
06

45/75

1.4 Thanh ray phụ

Cảnh báo!
Nguy cơ bị thương hoặc hỏng thiết bị do sử dụng sai cách các thiết bị phụ tùng!
Luôn đảm bảo đặt các phụ kiện lên đúng thanh ray phụ để không va chạm vào giường và bệnh nhân
Không được đặt các giỏ đựng phụ kiện trực tiếp lên bàn đạp điều khiển
Trọng tải tối đa:
Trọng tải tối đa mỗi móc là 5 kg.
trọng trải tối đa mỗi thanh ray là 10 kg.
Các phụ kiện phù hợp treo lên thanh ray phụ:
Giỏ đựng túi nước tiểu
Giỏ đựng bình chưa nước tiểu
Giỏ đựng ống thống dò
Giỏ đựng bình chứa khí radon
Thanh DIN để treo phụ kiện

Fig. 30 Thanh ray phụ
11.4.1 Giỏ đựng bình chứa nước tiểu
Giỏ đựng bình chứa nước tiểu được thiết kế để đặt ống chưa nước
tiểu.
Vị trí:
Trên thanh ray phụ
Trọng tải:
trọng tải tối đa 10 kg.

Fig. 31 Giỏ đựng bình chứa nước tiểu
11.4.2 Giở đựng bình chứa khí Radom

Cảnh báo!
Nguy cơ bị thương hoặc hỏng thiết bị do sử dụng sai cách các thiết bị phụ tùng!
Đảm bảo chiều dài của ống đủ dài để tránh rò rỉ khi thực hiện thao tác với bệnh nhân. Giỏ đựng bình chứa Randon được
thiết kế để đặt hai ống chứa
.
Vị trí:
Trên thanh ray phụ
Trọng tải:
trọng tải tối đa 10 kg.

Fig. 32 Giỏ đựng bình chứa Random

Product:
Version:

Eleganza 2
06

46/75

11.5 Giỏ đựng bình oxy

Cảnh báo!
Nguy cơ bị thương do sử dụng không đúng cách hoặc do di chuyển không cẩn thận
Chú ý đặt giỏ đựng bình oxy đúng vị trí trí.
Chú ý cẩn thận khi di chuyển giường hoặc thực hiện thao tác vận hành với giường có trang bị giỏ đựng bình oxy.
Van bình oxy không bị hỏng khi di chuyển giường hoặc khi thực hiện thao tác vận hành giường.
Giỏ đựng bình oxy được thiết kế để đặt bình oxy 15kg với thể tích 5 lít
Nhiều loại bình và vị trí đặt bình oxy đúng:
Giỏ đựng bình oxy nằm ngang (Hình 33a)
Giỏ đựng bình oxy thẳng đứng (Hình 33b)
Vị trí:
Trên thanh ở phần đầu giường, phía dưới tấm chắn đầu
Trọng tải:
Trọng tải tối đa là 15 kg.

Fig. 33a Giỏ nằm ngang

Fig. 33b Giỏ thẳng đứng

11.6 Hộp tiện lợi gắn trên thành giường
Hộp tiện lợi dùng để đặt các thiết bị cá nhân như kính,
điện thoại di động, chìa khóa …
Vị trí:
Mép trên thành giường
Trọng tải:
Trọng tải tối đa 2 kg.

Fig. 34 Hộp tiện lợi
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11.7 Giá đỡ gắn ở tấm chắn chân
Giá đỡ ở cuối chân giường được thiết kế dùng để treo một số vật
dụng.
Vị trí:
gắn ở mép trên tấm chắn cuối giường

Fig. 35 Giá đỡ gắn ở tấm chắn chân

11.8 Bảng tên
Bảng tên được thiết kế để treo tên bảng tên của bệnh nhân
Vị trí:
Ở giữa trên mép của tấm chắn cuối chân giường

Fig. 36 Bảng tên

11.9 Giá kẹp bảng theo dõi tình
trạng bệnh nhân
Giá kẹp này được thiết kế để đặt biểu đồ theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân condition of the
patient.
Vị trí:
treo ở mép trên giữa tấm chắn cuối giường

Fig. 37 Chart holder
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11.10 Chỗ đặt thiết bị điều khiển cầm tay
Cảnh báo!
Nguy cơ bệnh nhân bị thương hoặc hỏng giường nếu đặt sai vị trí!
Không đặt chỗ cắm điều khiển cẩm tay ở giữa tấm chắn chân
Không đặt chỗ cắm điều khiển cẩm tay ở gần bộ điều khiển Mobilift
Đặt chỗ cắm điều khiển cầm tay ở bên thành giường .
Tránh để chỗ cắm thiết bị điều khiển cầm tay va chạm vào các bộ phận khác hoặc va chạm vào giường
Chỗ cắm này được thiết kế kể đặt điều khiển trên thành giường
vị trí:
Mép trên thành giường
Các lắp đặt:
Gắn chỗ cắm điều khiển lên thành giường.
Đặt điều khiển cầm tay vào chỗ cắm.

Fig. 37 Chỗ cắm thiết bị điều khiển cầm tay đúng vị trí

11.11 Kệ đặt Monitor
Cảnh báo!
nguy cơ bị thương do sử dụng không đúng cách!
Không đặt bơm truyền dịch trên kệ.
Không được đặt kệ trên giường chỗ có thể tháo rời tấm chắn đầu giường
Kệ chỉ được đặt ở tấm chắn cuối giường.
Kệ đặt Monitor được thiết kế đặt ở tấm chắn cuối giường. Kệ
phải hướng vào phía trong giường sau khi đặt
Điều khiển Kệ:
Vị trí hoạt động:
Đặt kệ vào ổ trục ở cuối chân giường. Phần còn lại của giá hướng về
phía giường.
Đẩy các đòn bẩy để mở khóa
Đẩy nhẹ kệ về phía trong của giường.
Vị trí đặt:
Đẩy đòn bẩy để mở khóa.
Đẩy nhẹ kệ theo phương ngang về phía tấm chắn chân

Fig. 38 kệ đặt monitor
Vị trí:
Gắn vào ổ trục ở góc tấm chắn chân
Trọng tải:
Trọng tải tối đa là 35 kg.
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11.12 Kẹp chặt
Kẹp chặt được thiết kế để nén compressor holder is designed for handing
compressor on the foot end of the bed.
Vị trí:
ở tấm chắn cuối giường, giữ hai tay vịn
Trọng tải:
Trọng tải tối đa là 10 kg.

Fig. 39 Compressor holder

11.13 Giá treo khăn
Giá treo khăn dùng để treo khăn
Vị trí:
trên tấm chắn cuối giường, giữa hai tay vịn
Trọng tải:
Trọng tải tối đa là 2 kg.

Fig. 40 Giá treo khăn

11.14 Giá đặt thiết bị nới rộng
Cảnh báo!
Nguy cơ bệnh nhân bị thương do sử dụng sai cách!
Không được đặt giá đặt thiết bị mở rộng trên giường
Giá giữ này được thiết kế để đặt thiết bị mở rộng giường
Vị trí:
Gắn vào ổ trục ở góc tấm chắn cuối/đầu giường
Trọng tải:
Trọng tải tối đa 75 kg.
Cách lắp đặt:
Lắp giá vào ổ trục ở góc tấm chắn cuối/đàu giường
o
Ống tube nằm ngang nằn phía ngoài giường
Ghim chặt giá bằng cách chốt khóa vào ổ trục

Fig. 41 Giá để thiết bị mở rộng giường
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11.15 Vải bọc thành giường
WARNING!
Nguy cơ hỏng vỏ bọc nếu sử dụng đúng cách
Luôn tháo vỏ bọc trước khi di chuyển giường.
Luôn tháo mút khỏi vỏ bóc trước khi giặt
Các tâm lưới trong suốt để lộ các phần thiết bị điều khiển giường. Chú ý vỏ bọc có thể bị hỏng khi thay thế
Vỏ bọc thành giường được thiết kế để tăng độ an toàn cho bệnh nhân khi nằm trên giường. Vỏ bọc giúp bệnh nhân
không bị bầm tím khi va vào thành giường
Các lắp vỏ bọc:
Mở khóa zip trên vỏ bọc
Ghép vỏ bọc vào thành giường sao cho các phần lưới trong suốt đặt đúng vị trí thiết bị điều khiển hoặc thiết bị báo thông
tin (bảng báo số đo góc, Mobilift)
o Phần đầu thành giường – 2 tấm lưới: một cho Mobilift + bảng báo số đo góc, cái còn lại để lộ thiết bị điều khiển
o Phần cuối thành giường - 1 tấm lưới: cho bảng báo số đo góc
Kéo khóa zip trên vỏ bọc thành giường.
Cách mở:
Mở khóa zip trên vỏ bọc.
Tháo vỏ bọc ra một cách cẩn thần khỏi thành giường mà không làm hỏng giường cũng như vỏ bọc
Kéo khóa zip trên vỏ bọc thành giường.
Cất vỏ bọc ở nơi thích hợp, phải là nơi khô ráo

Fig. 41 Giường với thành giường được lắp vỏ bọc
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11.16 Rào chắn bảo vệ®
Cảnh báo!
Nguy cơ bệnh nhân bị ngã khi rời khỏi giường!
Đảm bảo rào chắn bảo vệ được lắp đúng ổ trục
Kiểm tra độ chắc chắn băng cách đẩy rào chắn hương lên trên mà không cần sử dụng nút chốt mở
Luôn kiểm tra thành giường xem đã khóa chắc chắn chưa.

Cảnh báo!
Nguy cơ hư hỏng giường hoặc bệnh nhân bị thương!
Không gắn tấm chắn cuối giường vào ổ trục ở vị trí số 3 (xem hình)
Không gắn cọc nâng vào ổ trục ở vị trí số 3 (xem hình)
Không sử dụng hàng rào bảo vệ với phần mở rộng giường.
Hàng rào bảo vệ Eleganza Protector® không phải làm một bộ phận của giường, mà là thiết bị chọn thêm theo nhu cầu khách hàng

Fig. 42a

Rào chắn đang đóng lại

Fig. 42b Rào chắn đang mở ra

1. Nút bấm để tháo
2. Ống tube của hàng rào
3. Ổ trục cắm hàng rào

Fig. 43 Chốt an toàn ở ổ trục
Cách gắn hàng rào bảo vệ khi ở vị trí đóng như sau:
Gắn phần ống tube (2) của hàng rào vào ổ trục (3) gần tấm chắn chân, một mép hàng rào hướng về phía thành
giường
Khóa chặt chốt an toàn ở ổ trục. (Fig. 43).
Gắn hàng rào bảo vệ khi ở vị trí mở như sau:
Gắn ống tube của hàng rào (2) vào ổ trục (3) gần tấm chắn chân, một mép hàng rào hướng về phía thành giường.
Tháo hàng rào bảo vệ như sau:
Ấn và giữ nút bấm ở vị trí 1.
Kéo hàng rào theo hướng lên trên.
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11.17 Thiết bị kéo cao giường Extender®“ (SR55)
Cảnh báo!
Nguy cơ gây chấn thương hoặc va chạm vào thiết bị khác nếu không sử dụng đúng cách!
®

Thiết bị kéo cao giường Extender chỉ sử dụng cho thành giường dạng thanh ray có thể gập lại được. Nhà sản xuất không
chịu trách nhiệm bất cứ hậu quả gì nếu sử dụng thiết bị nới rộng giường với loại thành giường khác.
Nếu sử dụng thiết bị kéo cao thì cần cẩn trọng chú ý khi di chuyển giường
Khi sử dụng thiết bị kéo cao giường cần xem kỹ sách hướng dẫn sử dụng, hoặc tham khảo ý kiến của người có chuyên môn.
Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm nếu sử dụng sai quy cách!
Khuyến cáo dùng thiết bị kéo cao Extender (model số SR55) nếu đệm cao hơn so với chiều cao thiết kế của phần tấm trải
nệm. Thiết bị kéo cao giường được sử dụng để nâng chiều cao của thành giường lên giúp bệnh nhân an toàn hơn. Thiết bị
kéo cao giường chỉ thiết kế phù hợp với thành giường kiểu thanh ray có thể gập lại
Nên dùng thiết bị kéo cao giường với các loại đệm sau:
Đệm passive:
cao hơn 14cm với chiều cao tối đa 24 cm
Đệm active:
chiều cao tối đa 24 cm
o Đ ệ m Virtuoso II

Fig. 44a Cách cài đặt thiết bị kéo cao®

Fig. 44b Securing Extender®
®

Cài đặt thiết bị kéo cao giường Extender như sau:
®
Đặt thiết bị nới kéo cao Extender lên trên thành giường (mà không cần đinh vít) xem hình 44a, chú ý đặt đúng
vị trí. Hai mép hai đầu quay hướng xuống dưới.
Cài chốt thông qua lỗ hổng trên thiết bị.
Dùng một đai ốc nhựa để chốt lại và vặn chặt ốc vít xem hình 44b. Đai ốc nhựa nằm phía bên ngoài giường
Kiểm tra lại thiết bị nới rộng giường xem đã đặt đúng quy cách và đảm bảo an toàn chưa.
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11.18 Có thể chụp Xquang trên tâm nghiêng tựa lưng (tùy chọn thêm)

Fig. 45 tấm nghiêng tựa lưng có thể chụp Xquang
Tùy theo từng yêu cầu, giường Eleganza 2 có thể được trang bị thêm tấm tựa lưng trong suốt làm từ nhựa HPL, có thể đặt
khay cassette chụp Xquang ngay phía dưới. Thiết kế này giúp việc chụp Xquang phổi và phần trên của cơ thể ngày trên
giường mà không cần di chuyển bệnh nhân
NOTE :Tấm nghiêng tựa lưng có thể chụp Xquang không có đối với giường Junior Kit.
Các bước cần thiết trước khi chụp Xquang:
Bệnh nhân nằm đúng vị trí trung tâm.
Điều chỉnh nâng điểm tựa lưng.
Đặt cassette chụp Xquang vào vị trí như hình số 1.
Vị trí cassette phải tương thích với vị trí thanh trượt 2.
Khóa thanh trượt 2.
Khóa chốt ghim 3.

Fig. 46 Giá đỡ
1.
2.
3.
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11.19 Đệm
Gường Eleganza 2 được thiết kế phù hợp với loại đệm có kích thước:
200 cm x 90 cm x 14 cm – Thành giường thanh ray có thể gập xuống
200 cm x 90 cm x 24 cm – Thành giường thanh ray có thể gập xuống có thêm phần kéo cao Extender
200 cm x 90 cm x 14 cm – Thành giường dạng tấm nhựa tách rời
Nhà sản xuất khuyến cáo sử dụng loại đệm Eleganza 2:
Efecta
Chú ý: Loại đệm phù hợp với thành giường dạng tấm nhựa tách rời và thành giường dạng thanh ray có thể gập xuống cao là
loại đệm cao 14cm. Các loại đệm cao hơn không phù hợp với thông số kỹ thuật của giường và tiêu chuẩn EN 60601-252:2010, nhà sản xuất LINET® khuyến cáo không nên sử dụng loại đệm đó
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12 Vệ sinh và tiệt trùng giường, các thiết bị phụ kiện
Cảnh báo!
Nguy cơ gặp chấn thương nếu vệ sinh khi giường đang hoạt động!
Trước khi tháo lắp, vệ sinh, bảo trì giường và các thiết bị cần phải khóa các chức năng điều chỉnh.
Cần ngắt nguồn điện trong suốt quá trình vệ sinh
Cần cẩn trọng khi vệ sinh các bộ phận có thể tháo rời hoặc dễ kích hoạt vì các động tác có thể vô tình làm khởi động các chức
năng, bộ phận đó.
Nên để một người đã được đào tạo về các chức năng, nguyên tắc hoạt đông vệ sinh giường.

Cảnh báo!
Nguy cơ làm hỏng giường nếu sử dụng chất tẩy rửa không đúng!
Giường không phù hợp để sử dụng cho máy giặt.
Giường không phù hợp với việc vệ sinh bằng cách bơm phun nước trực tiếp hoặc chất tấy rửa.
Việc sử dụng chất tẩy rửa/chất khử trùng phải chọn lựa kỹ càng và phù hợp với giường, nồng độ chất tẩy rửa phải phù hợp với
những thông tin đã được cung cấp ở sách hướng dẫn sử dụng này.
Không được sử dụng chất sát trùng hoặc tia bức xạ để khử trùng giường nếu không các tia bức xạ đó gây nguy hại cho giường.
Chú ý đọc kỹ phẩn thông tin về hóa chất sử dụng và liều lượng hợp lý trong sách hướng dẫn của nhà sản xuất khi sử dụng hóa
chất để vệ sinh giường
Nếu không làm theo các khuyến cáo của nhà sản xuất trong quá trình vệ sinh thì nguy cơ sẽ làm hỏng hoặc phá hủy giường hoặc
các thiết bị phụ kiện của giường.

12.1 Những chỉ dẫn an toàn trong quá trình vệ sinh và khử trùng giường.
Chuẩn bị trước khi vệ sinh:
Đẩy giường về vị trí nơi sẽ tiến hành vệ sinh và sau đó khóa các bánh xe lại tránh không cho giường di chuyển.
Điêu chỉnh tấm phản trải giường về vị trí cao nhất, tư thế nghiêng tựa lưng, đỡ đùi cũng như vậy, điều này giúp dễ làm
sạch mặc sau của các bộ phận này.
Chú ý các nút điều chỉnh chức năng trên giường, tránh không vô tình kích hoạt chúng, gây nguy hiểm trong
suốt quá trình vệ sinh.
Ngắt nguồn điện.
Kiểm tra lại xem các đầu dây nối đã được lắp đặt đúng chưa (đầu dây nối, bộ dẫn động, thiết bị điều khiển).
Lời khuyên khi vệ sinh:
Chỉ sử dụng chất tẩy dành riêng cho kỹ thuật y tế.
Pha loãng chất tẩy rửa theo chi dẫn cách sử dụng hóa chất.
Không được sử dụng bất cứ loại axit hay bazo mạnh, độ PH tối ưu từ 6-8 .
Không được sử dụng vật liệu bào mòn hoặc các vật liệu khác có nguy cơ làm hỏng bề mặt của giường
Không được sử dụng các hóa chất có dung môi gây nguy hại cho cấu trúc của các bộ phận làm bằng nhựa
(benzene, toluene, acetone etc.).
Quá trình vệ sinh:
Dùng vải mềm ẩm để lau chùi giường
Các hóa chất tẩy rửa phải phù hợp với giường và chất liệu làm nên giường.
Thực hiện vệ sinh và khử trùng ở phạm vi thích hợp. Cần phân biệt phạm vi vệ sinh và khử trùng theo mức độ nhiễm
bẩn của giường và chế độ vệ sinh (hàng ngày, khi đổi bệnh nhân)
Các thiết bị điện cần được vệ sinh cẩn thận và chỉ vệ sinh bên ngoài. Không được mở các dây nối để lau chùi
hoặc khử trùng. Không để các thiết bị đó lâu trong môi trường có độ ẩm lớn
Để giường khô hoàn toàn sau khi chùi rửa hoặc khử trùng.
Sau khi làm khô giường hãy đặt đệm lên tấm trải đệm.
Kiểm tra lại các chức năng sau khi giường đã khô.

Product:
Version:

Eleganza 2
06

56/75

12.2. Các chỉ dẫn trong quá trình vệ sinh và khử trùng.
12.2.1 Vệ sinh hằng ngày
Nên vệ sinh tất cả các bộ phận mà bệnh nhân thường xuyên chạm vào (thành giường, tấm chắn hai đầu, thiết bị điều
khiển cầm tay, cọc nâng) và tất cả các tay vịn, thiết bị điều khiển và phụ kiện.
12.2.2 Cleaning before Changing Patients
Nên vệ sinh và khử trùng các bộ phận của giường mà bệnh nhân hoặc ai đó thường xuyên chạm vào, vệ sinh thêm
tấm phản trải đệm, các cột, gầm giường, và cả đệm.
12.2.3 Vệ sinh trước khi sử dụng lần đầu tiên.
Nên vệ sinh toàn bộ giường trước khi sử dụng lần đầu tiên, sau đó vệ sinh 4-8 tuần/1 lần.
12.2.4 Lau chùi các chất lỏng tràn ra giường
Cần lau chùi các chất lỏng tràn ra giường ngay lập tức. Luôn ngắt điện trước khi lau chùi chất lỏng. Một số chất lỏng dùng
trong y tế để lại vết ố bẩn không thể lau sạch.
12.2.5 Đệm có thể bị hỏng
Cần kiểm tra đệm định kỳ xem có các vết nứt, các lỗ hổng nào không. Các vết nứt có thể là nguyên nhân ảnh hưởng đến khả
năng chống thấm nước và chống nhiễm trùng. Liên hệ ngay với phòng dịch vụ của nhà sản xuất nếu đệm bị hư hỏng
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12.3 Chọn hóa chât để vệ sinh và khử trùng.

Cảnh báo!
Nguy cơ hỏng giường nếu sử dụng sai hóa chất!
Khi chọn hóa chất và pha lỏng hóa chất cần chú ý tham khảo bảng sau:

Các bộ phận của giường –
Eleganza 1

Chất liệu (*)

Vệ sinh và khử
trùng hàng
ngày

Vệ sinh và khử
trùng khi đổi
bệnh nhân

Vệ sinh và khử
trùng toàn bộ
giường

Thành giường (stickers)
Dạng tấm nhựa ghép

PP, S, (ABS)

dạng thanh ray

S, ABS (ABS)

Side rails mechanism
Tấm chắn hai đầu (stickers)
Dây dẫn (cáp)
Lớp phủ ngoài tấm trải đệm
Lớp phủ ngoài gầm giường
Cột dạng ống lồng
Bộ phận chắn góc chống va
Cap điện
Khung gầm giường
Bánh xe
Bộ dẫn động

S, ABS
PP, S, (ABS)
ABS, (PU)
PP
ABS
ALU
EP, ABS
PU
S
ABS, S, PU
ABS, ALU

Bộ phận của đệm - Efecta

Material (*)

Lõi đệm
Vỏ đệm

PU
P, PU, PA, PES

Chất liệu (*)
Akrylonitrilbutadienstyren
Aluminium
Ethylene propylene
High-pressure laminate
Polyester
Polyamide
Polycarbonate
Polyethersulfone
Polyoxymethylene
Polypropylene
Polyurethane
Polyvinyl chloride
Iron (powder coated)
Anti-corrosive iron – chrome plated
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13 Cách khắc phục
Nguy hiểm!
Nguy hiểm đến tính mạng nếu bị shock điện!
Nếu xảy ra lỗi với động cơ điện, hộp điện hoặc các thiết bị điện thì phải có một nhân viên có trình độ xử lý.
Không mở hộp bảo vệ điện của động cơ hoặc hộp điện

Error/Fault

Cause

Solution

Adjusting with position buttons not
possible

GO button was not pressed

Press the GO button.

Function disabled on supervisor
control panel
Drive motors have no power
Defective drive motors
Defective battery
Plug inserted incorrectly

Enable disabled function.

Faulty power box

Notify the service department.

Faulty control element

Notify the service department.

There is an object on the
undercarriage cover

Remove the object.

Function disabled on supervisor
panel
Drive motors have no power
Defective drive motors
Defective battery
Plug inserted incorrectly

Enable disabled function.

Faulty power box

Notify the service department.

Faulty control element

Notify the service department.

Object under the backrest or in the
drive mechanism
Locking handle is defective

Remove the object.

The side rail lock is dirty

Clean the locking mechanism.

Locking handle is defective

Notify the service department.

The brakes are blocked by dirt

Clean the brake system.

The brake mechanism is defective

Notify the service department.

Faulty mattress platform height/tilt
adjustment

Lowering backrest from the upright
position not possible
Adjusting side rails not possible
Faulty brakes

Check the mains connection.
Notify the service department.
Insert the mains plug correctly.

Check the mains connection.
Notify the service department.
Insert the mains plug correctly.

Notify the service department.

13.1 Sound signals of the bed
Function locked on Supervisor control panel (signal 0,2s)
Unbraked bed (signal 2,5s, pause 0,5s)
Engine overload
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14 Bảo trì
Cảnh báo!
Nguy cơ bị thương khi giường đang hoạt động!
Cần ngắt nguồn điện trước khi tháo lắp, bảo trì giường.
Cần khóa các bánh xe trước khi tháo lắp và bảo trì
Chú ý khóa các chức năng điều chỉnh trên thiết bị điều khiển bằng tay trước khi tháo lắp, vệ sinh, bảo trì

Cảnh báo!
Giường xảy ra lỗi có thể là nguy cơ gây chấn thương cho bệnh nhân và người sử dụng!
Cần kiểm tra và khắc phục ngay nếu có bất kỳ lỗi nào.
Nếu chưa sửa chữa các lỗi thì không nên sử dụng giường.

Cận trọng!
Bảo trì không đúng cách có thể làm hỏng giường!
Việc bảo trì giường được thực hiện bởi kỹ sư của hãng hoặc kỹ thuật viên của bệnh viện đã qua đào tạo.

14.1 Việc bảo trì
Chỉ các kỹ thuật viên có trình độ đã qua đào tạo bởi nhà sản xuất mới được phép tiến hành thay thế bộ
kết nối, phải đọc kỹ chỉ dẫn và yêu cầu cung cấp tài liệu nếu cần.
Việc bảo trì được thực hiện 12 tháng một lần bởi các nhân viên của hãng hoặc kỹ sư đã được đào tạo và
chứng nhận bởi hãng sản xuất. Quy cách bảo trì và sơ đồ mạch điện luôn có sẵn cho các kỹ sư tham khảo và
thực hiện.
Nhà sản xuất có một phòng dịch vụ bảo hành với đội ngũ các kỹ sư được đào tạo bài bản để tiến hành xử lý
khi có sự cố.
Không sử dụng giường nếu chức năng xảy ra lỗi và cần thông báo ngay cho nhà sản xuất hoặc phòng dịch vụ
bảo hành.
.
14.1.1 Bảo trì từng bộ phận và phụ tùng
Nhãn sản phầm được dán trên dọc bên mép của khung tấm trải đệm. nhãn sản phảm chứa thông tin cần thiết để truy
vấn sản phẩm và đặt hàng thêm các thiết bị phụ tùng thay thế.
Thông tin về:
Dịch vụ khách hàng
Bán hàng
Phòng hỗ trợ kỹ thuật
14.1.2 Bảo trì toàn bộ giường
Tiến hành kiểm tra toàn bộ giường (gồm cả phiếu giao hàng nếu cần thiết) .
Thay các thiết bị hỏng
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14.1.3 Sự hao mòn
Kiểm tra lại các chốt và vít chặt nếu cần thiết
Kiểm tra các chốt khóa.
Kiểm tra xem giường có bị xước, xiêu méo gì không.
Xác định nguyên nhân nếu cần.
Thay các thiết bị hỏng.

14.2 Bảo trì các thiết bị chức năng
Kiểm tra xem có thể điều chỉnh tối đa các vị trí được không.
Nếu cần, chùi rửa, tra dâu và thay thế các thiết bị bị lỗi.
14.2.1 Electric Control
14.2.1 Thiết bị điện
Phích cắm
Thay giăng trên dây tiếp nối.
Kiểm tra phích cắm có bị bám bụi và bị hỏng không.
Chùi rửa và thay thế nếu cần.
Kiểm tra phích cắm đã được lắp đúng chưa.
Động cơ
Kiểm tra chuyển động của động cơ (điều chỉnh các tư thế của giường). Kiểm tra xem các chuyển động có đúng không, có
bị gián đoạn không.
Thay thế các động cơ bị hỏng nếu cần thiết.
Kiểm tra cáp điện có dấu hiệu bị hao mòn và bị rối hay không.
Thay cáp mới nếu thấy cần thiết.
Pin
Kiểm tra pin đã hoạt động đúng chưa (ngắt nguồn điện).
Thay pin mới nếu cần
14.2.2 Bánh xe
Lau chùi toàn bộ bánh xe.
Tra dầu bôi trơn cho bánh xe nếu cần. Sử dụng Caro EP 2 by DEA hoặc dầu bôi trơn thích hợp
Kiểm tra bánh xe được lắp đặt đúng chưa.
o chuyển động về phía trước
o chuyển động không giới hạn tốc độ
o Phanh hãm
Chỉnh lại phanh hãm nếu cần thiết.
Thay phanh mới nếu cần thiết.
14.2.3

Phụ kiện
Kiểm tra các phụ kiện (gồm: cọc nâng, thành giường, cọc truyền..) có đang hoạt động đúng không.
Thay thế nếu cần thiết.
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14.2.4 Kiểm tra độ an toàn

Cảnh báo!
Việc kiểm tra không đúng quy cách có thể là nguyên nhân gây chấn thương!
Đảm bảo rằng việc kiểm tra tính năng an toàn được thực hiện bởi nhân viên có trình độ hoặc được nhà sản xuất đào tạo.
Việc kiểm tra độ an toàn cần được ghi lại trong nhật ký bảo hành bảo trì.

Cảnh báo!
Nguy cơ chấn thương do giường bị lỗi!
Cần kiểm tra và sữa chữa các lỗi của giường ngay lập tức.
Nếu các lỗi chưa được sửa chữa thì ngưng việc sử dụng giường.
Theo chỉ thị của tổ chức quản lý thiết bị y tế, nên tiến hành bảo trì, bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ 1 năm 1 lần.
Quá trình kiểm tra phải theo quy đinh EN62353:2008.
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15 Thải loại
15.1 Chú ý bảo vệ môi trường
LINET

®

nhận thức được việc bảo vệ môi trường đóng vai trò quan trọng cho thế hệ tương lai

Các chất liệu sử dụng tương thích với điều kiện môi trường. Không chứa các chất nguy hiểm như:c admium, thủy ngân,
asbestos, PCB or CFC. Độ ồn và độ rung đáp ứng theo các quy định trong các cơ sở y tế. Linet cam kết các loại gỗ dùng
để sản xuất giường đều có nguồn góc xuất xứ rõ ràng, được lấy từ các khu rừng Mahagony, Jacaranda, Ebony, Teak hoặc
Amazonian, gỗ từ các rừng mưa thì không được sử dụng
Vật liệu đóng gói được sản xuất đúng theo các quy định. Hãy kiểm tra vật liệu đóng gói được xử lý theo biểu tượng ghi trên
sản phẩm hoặc đưa đến các cơ quan xử lý phù hợp.
Sản phẩm bao gồm sắt, nhựa và thiết bị điện có thể tái chế.

15.2 Xử lý
15.2.1 Trong khu vực châu Âu
Loại bỏ thiết bị:
Khi bỏ thiết bị không để cùng với rác sinh hoạt.
Nên mang các thiết bị đến địa điểm xử lý tái chế các thiết bị điện tử.

Có thể tái sử dụng lại các chất liệu của thiết bị. việc tái chế và sử dụng lại góp phần bảo vệ môi trường.
15.2.2

Ngoài khu vực châu Âu
Việc thảo bỏ giường và các bộ phận của giường phải phù hợp với pháp luật và quy định của địa phương.
sau khi sử dụng giường
sau khi bảo trì và lắp đặt giường
thuê các công ty xử lý rác thải.

.
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16 Bảo hành
LINET® sẽ chịu trách nhiện về độ an toàn và độ bền chắc những sản phẩm thường xuyên được bảo trì và sử dụng hợp với những
tiêu chuẩn an toàn.
Trong quá trình bào trì, nếu phát hiện có lỗi nghiêm trọng mà không thể sửa chữa thì ngừng sử dụng giường
Thiết bị được bảo hành 24 tháng kể từ ngày mua sản phẩm, nhà sản xuất sẽ bảo hành tất cả các thiết bị và các lỗi do nhà sản
xuất. Lỗi do sử dụng không đúng cách hoặc những yếu tố tác động bên ngoài sẽ không được bảo hành. Nếu cung cấp được
đầy đủ giấy tờ mua bán hàng hóa thì các điều kiện bảo hành sẽ được chấp chận
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17 AFSSAPS Declaration
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18 EC Declaration of Conformity
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18 Thông số kỹ thuật

19.1 Mechanical Specification
Dimensions (without bed extension)
With split plastic side rails and standard bumpers
Mattress Platform Dimensions (Mattress)
Standard
Maximum Height of Mattress
with split plastic side rails
with single collapsible side rails
with single collapsible side rails + Extender
Side rails dimensions
Split plastic side rail (middle/head)
Maximal clearance underneath the bed
Side rail Height above Mattress Platform (without
Mattress)
with split plastic side rails
with single collapsible side rails
with single collapsible side rails + Extender
Mattress Platform Extension
Mattress Platform Height Adjustment
Maximum Back rest Angle
Maximum Calf rest Angle
Automatic stop of backrest
Maximum Thigh rest adjustment
Auto-regression
Trendelenburg/Reverse Trendelenburg Position
Weight (Depending on Equipment)
Safe Working Load (including Mattress and
Accessories) 150 mm castors
The maximum patient weight and safe working load
(SWL: 185 Kg/200 Kg/250 Kg). The Safe Working
Load is the sum of:
The patient
The mattress
The accessories on the medical bed (only the
adequate accessories);
and the load supported by those accessories
(excluding patients weight)
Max. Lifting Pole Load
Environmental Conditions
Temperature
Humidity
Atmospheric Pressure
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223 cm x 99,4 cm x 94,1 cm (± 3 cm)
200 cm x 90 cm
14 cm
14 cm
24 cm
95,9 cm x 35,2 cm/104,7 cm x 35,2 cm
15 cm

40 cm
40 cm
50 cm
32 cm (± 1 cm)
39,5 cm – 77,5 cm (± 2 cm)
64° (± 5°)
22° (± 3)
30° (tolerance of backrest stopping is 6°)
32° (± 3°)
11 cm
16° - 16° (± 1°)
156 Kg
250 Kg

185 Kg
215 Kg
20 Kg
45 Kg (application environment 1, 2 a 5)
15 Kg (application environment 3)

75 Kg
+15 °C — +40 °C
30 — 75 %
795 — 1060 hPa
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19.2 Electrical Specification

DANGER!
Danger to life due to electric shock!
Ensure that maintenance and service of electrical parts are performed only by qualified personnel if the bed is
connected.
Input Voltage
Maximum Power Input
EN 60529 Safety Protection
Safety Class
Electrical Motor Operating Time
Battery

230 V, 50/60 Hz
Max. 1.6 A, 370 VA
IP X4
Class I (with type B applied parts)
10%, max. 2 min. out of 18 min.
2 sealed lead batteries 12 V (15 A Fuse)
Capacity 1.2 Ah.
Fuse
T1.6A L 250 V for 230V version
T3.15A L 250V for 100-127V version
NOTE: Upon request, LINET® can deliver hospital beds with electrical specifications that comply with regional
standards (custom voltage, different mains plugs).

19.3 Angle Indicator Specification
Used fluid
Fluid volume in one angle indicator
Health safety

Silicon oil – Ekolube MS 50 Blue
6 ml
Used fluid is safe to health.

NOTE: The angle indicator has only informational character.

19.4 PB 4X Electronic System of Eleganza 2

WARNING!
RF communication equipment can affect bed functions!
Do not use portable and mobile RF communication equipment near the bed.

WARNING!
Increased electromagnetic radiation or reduced electromagnetic resistance due to unsuitable
accessories, converters or cables!
Consult LINET® or local dealer before using other parts than those provided by LINET®.

WARNING!
Damage to property due to electromagnetic radiation!
Do not use electrical equipment near the bed.
Eleganza 2 requires special preliminary measures pertaining to EMC that necessitates installation and
commissioning in conformity with the EMC information given in this Manual.
Eleganza 2 is intended for the application in electromagnetic environment as specified below. The customer or user of the
bed is responsible for these requirements are met.
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19.4.1 Manufacturer’s Manual and Declaration - Electromagnetic Radiation

Radiation Test
Radiation
High-frequency radiation
CISPR 11

Conformity
Conformity
Group 1

Electromagnetic Environment
Electromagnetic environment
Eleganza 2 utilises high-frequency
energy for its internal
function only. The high-frequency
radiations are very low and unlikely to
cause any interference to nearby
electronic devices.

High-frequency radiation
CISPR 11
Harmonic radiations
IEC 61000-3-2
Fluctuating voltage/Flashing
radiation
EC 61000-3-3

Class B

Eleganza 2 is suitable for all
institutions, including households
and objects directly connected to the
public low-voltage mains supplying
residential buildings.
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Class A
Satisfactory
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19.4.2 Manufacturer’s Manual and Declaration - Electromagnetic Resistance
Resistance Test

Test Level as per
IEC 60601
± 6 kV for contact
± 8 kV for air

Level of Compliance

Electrical fast transient
response/
group of impulses
IEC 61000-4-4

± 2 kV in feeder line
± 1 kV in input/output
line

± 2 kV in feeder line
± 1 kV in input/output
line

Ensure the mains
quality is suitable for a
commercial or hospital
environment.

Shock pulse
IEC 61000-4-5

± 1 kV between
lines
± 2 kV between line
(lines) and earth
<5 % UT
(>95 % short-duration
drop of UT)
within 0.5 cycles

± 1 kV in differential
mode
± 2 kV in co-phasal
mode

Ensure the mains
quality is suitable for
commercial or hospital
environment.

<5 % UT
(>95 % short-duration
drop of UT)
within 0.5 cycles

40 % UT
(60 % short-duration
drop of UT)
within 5 cycles

40 % UT
(60 % short-duration
drop of UT)
within 5 cycles

Ensure that mains
quality is suitable for a
commercial or hospital
environments.
For permanent
operation during a
power failure, connect
the bed to a power
generator as the back- up
battery’s capacity is
limited.

70 % UT
(30 % short-duration
drop of UT)
within 25 cycles

70 % UT
(30 % short-duration
drop of UT)
within 25 cycles

<5 % UT
(>95 % short-duration
drop of UT)
within 5 s

<5 % UT
(>95 % short-duration
drop of UT)
within 5 s

3 A/m

3 A/m

Electrostatic
discharge (ESD)
IEC 61000-4-2

Short-time voltage
drop, short-duration
interruptions
and slow voltage
changes on the feeder
input line
IEC 61000-4-11

Magnetic field of
network frequency
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

± 6 kV for contact
± 8 kV for air

Electromagnetic
Environment
Ensure that the
following requirements
are met: Floors: wood,
concrete or ceramic tiles
Relative
humidity: >30%

Ensure the magnetic
fields of the network
frequency conform to the
normal levels of
commercial or hospital
environments.

NOTE UT refers to the AC mains voltage before the test level is applied.
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Resistance Test
Conducted high
frequency
phenomena
IEC 61000-4-6
Radiated high-frequency
phenomena
IEC 61000-4-3

Test Level as per
IEC 60601
3 Vrms
150 kHz to 80 MHz

Level of
Compliance
3 Vrms

3 V/m
80 MHz to 2.5 GHz

3 V/m

Electromagnetic Environment
Do not use portable and mobile HF
communication equipment near the
bed.
Observe the distances indicated
below.
Recommended distances:
d = 1.2 √P
d = 1.2 √P 80 MHz to 800 MHz d
= 2.3 √P 800 MHz to 2.5 GHz
P is the rated maximum output power of the
transmitter in Watts (W) defined by the
transmitter's
manufacturer.
d is the recommended separating distance in
metres (m).
Ensure the field intensities of
permanent HF transmitters
determined by the summary of
electromagnetic characteristics for the
given place do not exceed the
satisfactory level b in each frequency
range.
Interferences are possible in the vicinity of the
instrument marked with the following symbol:

a It is not possible to accurately indicate field intensities from permanent transmitters (e.g. radio base stations of the radio,
phones and ground mobile and amateur radio stations, AM and FM radio and television broadcasting). To assess the
electromagnetic environment for permanent HF transmitters, take into account the on-site electromagnetic
characteristics.
If the measured field intensity is higher than the pertinent satisfactory HF level stated above, observe whether the bed is
functioning normally.
If any abnormal properties are observed, move or relocate the bed.
b The field intensity in the entire frequency range from 150 kHz to 80 MHz should be lower than 3 V/m.

NOTE With 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range is applicable.
NOTE The absorption and reflection of buildings, objects and people will influence electromagnetic
propagation
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Recommended separation distances between
portable and mobile RF communications equipment and the Eleganza 2 Medical Bed
The Eleganza 2 Medical Bed is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF
disturbances are controlled. The customer or the user of the Eleganza 2 Medical Bed can help prevent
electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF
communications equipment (transmitters) and the Eleganza 2 Medical Bed as recommended below, according
to the maximum output power of the communications equipment
Separation distance according to frequency of transmitter
m
Rated maximum
output of
transmitter

150 kHz to 80 MHz

d

[

3,5
] P
V

80 MHz to 800 MHz

d

[

800 MHz to 2,5 GHz

3,5
] P
E1

d

[

7
] P
E1

W
1

0,01

0,12

0,40

0,40

0,1

0,37

1,26

1,26

1

1,17

4,00

4,00

10

3,69

12,65

12,65

100

11,67

40,00

40,00

For transmitters rated at a maximum output power not listed above the recommended separation distance d
in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is
the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by
absorption and reflection from structures, objects and people.
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20 Log
20.1 Delivery Log
Order number:
Customer:
Model number:
Serial number:
Delivery date:
Delivered by:
I hereby confirm personnel have been trained to correctly operate the bed.
Date:

Customer‘s Signature and Seal:

Supplier’s Signature and Seal:
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