
Invacare® Bedco

IsvI
Allmänt
Inledning
Tack för att du har valt en Invacare-produkt.

Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om
hantering av produkten. Läs igenom bruksanvisningen noga
och följ säkerhetsinstruktionerna för att försäkra dig om att
du använder produkten på ett säkert sätt.

Avsedd användning
Sängryggstödet är indicerat för:

• personer som behöver stöd för att resa sig till en
sittande position eller som inte får ligga plant på rygg av
medicinska skäl.

• Sängryggstödet är avsett för användning vid vård i
hemmet och på sjukhem.

Sängryggstödet är inte avsett för:

• barn under 12 år eller patienter inom psykiatrin.
• elektriskt justerbar

Produktens livslängd
Den förväntade livslängden för denna produkt är
åtta år när de används dagligen och i enlighet med
säkerhetsinstruktioner, underhållsintervall och korrekt
användning enligt denna handbok. Den effektiva livslängden
kan variera beroende på hur ofta och hur intensivt produkten
används.

Information om garanti
Vi tillhandahåller en tillverkargaranti för produkten i enlighet
med våra allmänna affärsvillkor i respektive land.

Garantianspråk kan endast göras genom den leverantör som
tillhandahöll produkten.

Ansvarsbegränsning
Invacare ansvarar inte för skador som uppkommer till följd av

• att bruksanvisningen inte följs
• felaktig användning
• normalt slitage
• felaktig montering eller inställning som utförs av köparen

eller tredje part
• tekniska ändringar
• obehöriga ändringar och/eller användning av olämpliga

reservdelar.

Säkerhet
Allmänna varningar

VARNING!
Risk för personskador
Felaktig användning av den här produkten kan
orsaka person- eller sakskador.
– Använd inte produkten eller någon
tillvalsutrustning innan du har läst och förstått
de här instruktionerna och eventuellt ytterligare
instruktionsmaterial som bruksanvisningar,
servicehandböcker eller instruktionsblad som
medföljer produkten eller tillvalsutrustningen.

Om du fortsätter att använda produkten trots
att delar är skadade kan det leda till att
produkten inte fungerar som den ska och orsaka
personskador hos brukaren och/eller vårdgivaren.
– Kontrollera ALLA komponenter och
förpackningen för att säkerställa att
inget är skadat, och testa komponenterna före
användning. Om någon komponent är skadad
eller produkten inte fungerar som den ska
kontaktar du en tekniker eller Invacare för
reparation.

Etiketter och symboler på produkten

A Motor med serienummeretikett
B Ryggstöd
C Ledskydd
D Leder
E Manöverdosa

Brukarens maxvikt

Tillverkare

Överensstämmelse

Patientansluten del typ B

Isoleringsklass II

Läs bruksanvisningen

Den här produkten uppfyller kraven i direktiv
93/42/EEG om medicintekniska produkter.
Lanseringsdatum för produkten anges i
CE-försäkran om överensstämmelse.
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Användande
Montera sängryggstödet

1. Placera sängryggstödet A vid sängens huvudände.
Ryggstödet kan användas ovanpå eller under madrassen,
beroende på vilken typ av madrass som används.

2. Placera motorn B bredvid madrassen.

Placera sängryggstödet på sängen

FÖRSIKTIGT!
Risk för personskador
Så här undviker du personskador till följd av
felaktig användning av produkten:
– Kontrollera att spännbanden inte är i vägen för
skenor eller rörliga delar.

– Kontrollera regelbundet att ryggstödets
spännband fortfarande är spända och sitter rätt.
Justera vid behov.

1. Placera det första spännbandetA så nära sängryggstödets
gångjärn som möjligt.

2. Placera det andra spännbandet B så nära sängens
huvudände som möjligt.

3. Om det är möjligt, dra spännbanden runt både
sängramen och madrassen och dra åt dem. Var noga
med att inte dra åt för hårt.

Justera ryggstödets vinkel

VARNING!
Risk för personskador
Så här undviker du personskador till följd av
snubblingsolyckor och/eller intrasslade, klämda
eller trasiga sladdar:
– Kontrollera att alla sladdar är rätt dragna och
ordentligt fastsatta.

– Se till att inga rörliga delar hindras (av t.ex.
filtar/lakan, slangar, ledningar, sladdar) vid
användning.

1. Tryck på uppåt- ñ eller nedåtpilen ò på handkontrollen
för att justera vinkeln på ryggstödet.

2. Släpp knappen när önskat läge har nåtts.

Ändra motorposition

VARNING!
Risk för personskador
Så här undviker du personskador till följd av
snurrande motor:
– Rotera inte motorenheten mer än ett helt varv.
– Kontrollera att kabeln inte är för kort.

Motorn kan vridas till fyra olika positioner:

1. Ta bort plugg/sprint A från änden på motorenheten B.
2. Rotera motorn B till önskad position och sätt försiktigt

tillbaka pluggen/sprinten A.

Montera motorn på den motsatta sidan
Motorn kan monteras antingen till höger eller till vänster
om ryggstödet.

1. Lyft bort ryggstödet från sängen.
2. Med hjälp av handkontrollen reser du ryggstödet till det

högsta läget.
3. Ta loss pivåledsskydden A.
4. Lägg ryggstödet på sidan med motorn uppåt.
5. Lossa skruv B med 6 mm-insexnyckeln C. Lossa bara

skruvarna så mycket som behövs för att kunna rotera
armen fritt.

6. Rotera armen 180 grader.
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