NAVODILA ZA UPORABO

AGA ležišča za transfuzijo
(ležišče za dialize in odvzem krvi)
AG-BSL-1065/G

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.
Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!
Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.
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Razstavljanje in sestavljanje
Navodila za postavitev ležišča
Material – lepenka
Dimenzije
– cca. 2000 x 700 x 750 mm (DxŠxV)
1. Postavite ležišče v originalnem pakiranju v bližini, kjer ga želite postaviti.
2. Paketa ne odpirajte s silo.
3. Transfuzijsko ležišče je dostavljeno v kompletu. Vsa dodatna oprema se nahaja v
paketu.

Opomba
Proizvajalec ne krije stroškov poškodb, ki nastanejo zaradi neupoštevanje teh navodil za
uporabo.

Namestitev
1. Ležišče postavite na noge.
2. Za uravnavanje stabilnosti, kadar tla niso ravna, uporabite navoje za nastavitev višine,
ki se nahajajo na spodnjem delu (ta točka ni primerna, če naročite mizo s stojali).
3. Dodatna oprema (naslonjala za roke in pritrditvene objemke) je privita na dnu
vertikalnega prečnika (spodnji del sedala/naslona)
Samo za ležišča za dializo:
4. Transfuzijski dodatni nastavek mora biti potisnjeni navznoter (230 VACA, 50/60Hz).
Takoj po nastavitvi lahko ležišče uporabljate.

Navodila za postavitev ležišča DLS-1065/E
pomočjo ročnega stikala

za dializo v „šok pozicijo“ s

Pri rokovanju z ročnim stikalom zlahka prilagodimo ležišče in s tem pacienta v šok pozicijo.
Nasloni za roke so pritrjeni na sedalo in se premikajo s sedalom, tako se pacienti ni potrebno
premikati in nameščati v pravi položaj.

Nastavljiv podnožnik
Na ležiščih, namenjenih dializam, so nameščeni prilagodljivi podnožniki. Pacienti v primeru
krča v mečih pritisnejo s stopali na nastavljiv podnožnik, ki ga je mogoče nastaviti glede na
dolžino pacientovega telesa.

Odvijte obe črni objemki in nastavite naslon za stopala in objemke ponovno privijte.
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Nastavitev ležišča za odvzem krvi BSL-1065/G v šok pozicijo s pomočjo
nožnega stikala
Z aktiviranjem pnevmatskega cilindra s pomočjo nožnega pedala lahko postopno uravnamo
ležišče in tako pacienta namestimo v „šok pozicijo“. Rok, ki počivajo na naslonu za roke
pacientu ni potrebno premikati, saj se naslon nastavlja sorazmerno s sedalom.

Naslonjalo in naklon nog na ležišču za dializo in odvzem krvi
Naslonjalo in naklon nog uravnavamo s pomočjo pnevmatskega cilindra (ročna nastavitev).
Aktivirajte vzvod v smeri proti glavi.

Čiščenje in vzdrževanje
Potrebno je redno čiščenje. Vsi sistemi za nastavljanje morajo biti zaščiteni pred tekočinami.
Pobarvani deli se čistijo z neagresivnimi čistili. Naknadno jih je treba obrisati s suho krpo. Ne
sušite ležišča kar tako na zraku ali soncu.
Pogonskih mehanizmov ni potrebno vzdrževati.

Tehnični podatki
Nastavitev naslona: 800 x 650 mm
Nastavitev sedala: 480 x 650 mm
Nastavitev naklona nog: 540 x 650 mm
Višina: 650 mm
Debelina blazine: 90 mm
Motor: 230 VAC, 50/60 Hz., 2,4 A, 510 W, IP55, v=14 mm/s (samo pri ležišču, namenjenem
za dialize)

Varnostni napotki
Tako dodatno opremo kot nadomestne dele lahko uporabljate le originalno opremo in
rezervne dele podjetja AG Sanitaetsartikel GmbH ali opremo in rezervne dele, ki vam jih
dostavijo pooblaščeni dobavitelji.
Kot uporabniki prevzemate vso odgovornost, v kolikor ne upoštevate prejšnjega odstavka.

Pomični podajalec
Podajalec je na voljo le kot dodatna oprema.
Nastavljiva ležišča so v kompletu opremljena z nastavljivim stojalom. Set stojal (štiri kom.)
vključuje dve stojali, ki jih je mogoče zakleniti in so nameščena dijagonalno. Stojala s
centralnim zaklepanjem so opremljena z navorom na stebriču v bližini glave.
Z izravnavanjem višine stojala se lahko avtomatično zaklenejo ali sprostijo.
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CE deklaracija primernosti
v skladu z CE smernicami 93/42/EWG
S tem potrjujemo, da ležišča za odvzem krvi in dializo uvrščamo v I. razred glede na model in
konstrukcijo. V tej obliki je postavljen na trg v skladu predpisanimi merili »Guideline 93/42
Council EC na nivoju medicinskih produktov z dne 14. 6. 1993« in opremljen s simbolom CE,
ki izkazuje kvaliteto.
Vsako nedovoljeno spreminjanje razveljavlja deklaracijo.
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Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij
strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij
tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.
Naš osnovni namen je REŠEVATI VAŠE TEŽAVE in s tem skrbeti za nemoten potek dela
v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:
inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatur in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!
Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte
povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.
V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve
našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.
V primeru težav pokličite naš SERVISNI CENTER na telefonsko številko:
+386 (0)2 614 33 57 ali nam pišite na e-pošto: service@mikro-polo.si
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