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Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁÓŻKO BARIATRYCZNE
REGULOWANE ELEKTRYCZNIE

FA-5
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Wstęp
Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyrób spełniał pokładane 
w nim oczekiwania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej „instrukcją ob-
sługi”. Zastosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu funkcjonalności produktu przy 
zachowaniu jego walorów estetycznych. Zaznaczamy, iż w wyniku ciągłego rozwoju naszego wyrobu może dojść 
do nieznacznych zmian, które nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać o tym, że instrukcja jest inte-
gralną częścią wyrobu, co oznacza, że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją do produktu.

Oznaczenia piktogramowe zawarte w instrukcji

  Oznaczenie zgodności

  Uwaga!  Uwaga!

  Maksymalne obciążenie (waga użytkownika)

  Metody transportu

Opis produktu
Łóżko elektryczne o podwyższonej wytrzymałości konstrukcyjnej i wygodnej trzyfunkcyjnej regulacji elektrycznej, 
wyposażone w szereg rozwiązań, które mają na celu zwiększenie komfortu i dostosowanie ustawień łóżka do indy-
widualnych potrzeb pacjenta oraz ułatwienie pracy personelowi medycznemu.

Zastosowanie
Łóżko ogólnoszpitalne stosowane jako wyposażenie oddziałów szpitalnych. Odpowiednie dla niemal każdego od-
działu i dostosowane do wszystkich typów wyposażenia sal. Łóżko jest szczególnie polecane dla pacjentów baria-
trycznych. Gwarantuje pacjentowi wygodę, pewne podparcie i umożliwia regulację poszczególnych segmentów 
według aktualnych potrzeb. 

Dane techniczne
1. Leże wykonane z perforowanych paneli ABS. Konstrukcja łóżka wykonana z profi li stalowych lakierowanych 

proszkowo. 
2. Barierki boczne wykonane ze stopu aluminium, składane wzdłuż ramy leża. 
3. Elektryczna regulacja segmentu pleców, nóg oraz wysokości sterowana za pomocą pilota przewodowego.
4. 4 duże koła jezdne z blokadą centralną.

Model FA-5

Długość całkowita 220 cm

Szerokość całkowita 96 cm

Wysokość regulowana elektrycznie 42–62 cm

Koła 4 duże

Regulacja segmentu oparcia pleców 0°–70°

Regulacja segmentu podudzia 0°–30°

Maksymalna waga pacjenta    400 kg

Wyposażenie
• Barierki składane wzdłuż leża.



3

Opis montażu
Ze względu na konieczność transportu i zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniem łóżko nie jest całkowicie 
zmontowane. Należy zamontować poszczególne elementy według podanej instrukcji. Montaż powinien być prze-
prowadzany przez wykwalifikowany personel techniczny. 

Sprawdź zmontowane łóżko przed wstawieniem go w miejsce przeznaczenia.

Montaż szczytów łóżka
1. Montaż

Unieś zatrzask zabezpieczający. Wsuń szczyt na miej-
sce. Upewnij się, że kołki znalazły się w odpowiednich 
otworach. Opuść zatrzask zabezpieczający.

2. Demontaż

Unieś zatrzask zabezpieczający. Wyciągnij szczyt, 
wysuwając kołki z otworów.

Regulacja ustawień

Sterowanie pilotem

podnoszenie segmentu 
oparcia pleców

podnoszenie segmentu 
podudzia

podnoszenie leża

opuszczanie segmentu 
oparcia pleców

opuszczanie segmentu  
podudzia

opuszczanie leża

 

Nie należy naciskać dwóch przycisków jednocześnie, gdyż może to grozić uszkodzeniem systemu elektrycznego.

 

Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa
• Przed każdym użytkowaniem należy wykonać przegląd wizualny produktu w celu wychwycenia ewentualnych 

uszkodzeń. 
• Zabrania się użytkowania łóżka w przypadku wystąpienia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń, 

gdyż grozi to wypadkiem. 
• Zabrania się demontowania elementów czy wykonywania napraw na własną rękę. Serwisowanie oraz wszystkie 

naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi wytwórcy. 
• Zabrania się wykorzystywania nieautoryzowanych części.



4

• Nie należy regulować jednocześnie wielu segmentów łóżka.
• Łóżkiem nie może sterować dziecko.
• Nie należy sterować funkcjami łóżka, mając wilgotne lub mokre ręce.
• Zabrania się siadania na segmencie oparcia pleców.
• Zabrania się stawania na jakiejkolwiek części łóżka.
• W trakcie regulacji funkcji produktu należy zachować ostrożność i trzymać ciało z dala od obszarów, w których 

mogłoby zostać zakleszczone.  
• Przy stosowaniu masek i aparatów tlenowych oraz innego dodatkowego sprzętu należy dokładnie umocować 

i zabezpieczyć wszelkie rurki i przewody, by nie zostały przygniecione czy uwięzione między elementami łóżka 
w trakcie jego regulacji.

• Podczas zmiany pozycji łóżka użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami operatora.
• Łóżko musi być ustawione na stabilnym prostym podłożu.
• Na łóżku nie powinno się kłaść żadnych ciężkich bądź ostrych przedmiotów ani substancji żrących lub barwiących, 

które mogłyby uszkodzić jego powierzchnię.
• W przypadku uszkodzenia łóżka należy natychmiast zaprzestać jego używania i niezwłocznie skontaktować się 

z dostawcą.
• Dla zachowania parametrów użytkowych nie należy stosować lub składować łóżka w miejscach o bardzo 

wysokiej wilgotności, narażonych na działanie gazów korozyjnych czy bezpośrednie nasłonecznienie ani na 
wolnym powietrzu.

• Łóżko może być użytkowane w temperaturach od 10°C do 50°C, przy wilgotności względnej od 10% do 90% 
i ciśnieniu atmosferycznym od 500 hPa do 1060 hPa.

• Łóżko może być przechowywane i przewożone w temperaturach od –15°C do 60°C, przy wilgotności względnej 
od 10% do 90% i ciśnieniu atmosferycznym od 500 hPa do 1060 hPa.

  

Przeciwwskazania
Brak przeciwwskazań.

Czyszczenie i dezynfekcja
Łóżka nie należy polewać wodą ani korzystać z urządzenia ciśnieniowego. Łóżko należy czyścić wilgotną szmat-
ką, przy użyciu delikatnych detergentów (mydła, szamponu). Miejsca bardziej zabrudzone można pocierać gąbką. 
Po wyczyszczeniu przetrzeć powierzchnię miękką szmatką nasączoną wodą w celu usunięcia pozostałości deter-
gentu. Następnie wytrzeć do sucha. W przypadku silnych zabrudzeń do przetarcia powierzchni można zastosować 
roztwór alkoholu izopropylowego (75%). Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane na bieżąco.
Zakazuje się stosowania past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących 
zawierających rozpuszczalniki, środków do czyszczenia skóry naturalnej. Środki woskujące nie mają zastosowania 
i mogą być szkodliwe dla materiału. 
Nie należy stosować żadnych środków ściernych, środków do pielęgnacji stali szlachetnej, polerujących czy poduszek 
czyszczących. Nie zaleca się używania substancji lotnych (takich jak rozpuszczalnik, benzyna) do mycia, dezynfekcji 
lub konserwacji, ponieważ mogą one spowodować odbarwienia lub mogą mieć wpływ na elementy urządzenia. 
Łóżko należy dezynfekować powszechnie używanym środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadającym 
atest Państwowego Zakładu Higieny.

Utylizacja
Kiedy produkt lub jego części nadadzą się do wyrzucenia, należy zutylizować je zgodnie z aktualnymi regulacjami 
prawnymi dotyczącymi utylizacji. W razie problemów i pytań dotyczących utylizacji prosimy o kontakt.

Transport
• Łóżko może być transportowane powszechnie 

używanymi środkami transportu: samochodami 
ciężarowymi, pociągami, statkami i samolotami.

• Łóżko może być przenoszone ręcznie.
• Podczas transportu z produktem należy obchodzić się ostrożnie – nie obijać ani nie rzucać żadnej z części 

składowych.


