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A se consulta manualul/broşura cu instrucţiuni

Instrucţiuni de operare / A se consulta instrucţiunile de utilizare

Avertisment general

Atenţie

Avertisment: pericol de zdrobire a mâinilor

Avertisment: pericol de zdrobire a picioarelor

Nu introduceţi stâlpul pentru ridicare

Orientarea tăbliei pentru cap şi a tăbliei pentru picioare

Nu depozitaţi obiecte sub pat

Poziţionare suport pentru genunchi

Număr de catalog

 Număr de serie

Dispozitiv medical european

Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană

Marcaj CE

Producător

Greutatea echipamentului cu încărcătura utilă sigură

Încărcătură utilă sigură

Greutatea maximă a pacientului
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Pacient adult

Curent continuu

~ Curent alternativ

Tensiune periculoasă

Unitatea este prevăzută cu o bornă pentru conectarea unui conductor de egalizare de potenţial.
Conductorul de egalizare de potenţial asigură o conexiune directă între unitate şi bara colectoare
pentru egalizare de potenţial a instalaţiei electrice.

Bornă de împământare de protecţie

IIPPXX44 Protecţie împotriva împroşcării cu lichid

Piesă aplicată de tip B

În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice (DEEE), cu modificările ulterioare, acest simbol indică faptul că produsul trebuie
colectat separat pentru reciclare. A nu se elimina ca deşeu municipal nesortat. Pentru informaţii
referitoare la eliminarea de deşeuri, contactaţi distribuitorul local. Asiguraţi-vă că echipamentul
infectat este decontaminat înainte de reciclare.
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DDeeffiinniiţţiiaa tteerrmmeenniilloorr aavveerrttiissmmeenntt//aatteennţţiiee//nnoottăă

Termenii AAVVEERRTTIISSMMEENNTT, AATTEENNŢŢIIEE şi NNOOTTĂĂ au semnificaţii speciale şi trebuie citiţi cu atenţie.

AAVVEERRTTIISSMMEENNTT

Atrage atenţia cititorului asupra unei situaţii care, dacă nu este evitată, poate duce la deces sau vătămare gravă. De
asemenea, poate descrie reacţii adverse potenţial grave şi pericole pentru siguranţă.

AATTEENNŢŢIIEE

Atrage atenţia cititorului asupra unei situaţii potenţial periculoase care, dacă nu este evitată, poate duce la vătămarea
minoră sau moderată a utilizatorului sau pacientului ori la deteriorarea produsului sau a altor bunuri. Aceasta include
atenţia specială necesară pentru utilizarea sigură şi eficace a dispozitivului şi atenţia necesară pentru a evita deteriorarea
unui dispozitiv care poate avea loc ca rezultat al utilizării obişnuite sau al utilizării necorespunzătoare.

NNoottăă -- Oferă informaţii speciale care să faciliteze întreţinerea sau să clarifice instrucţiunile importante.
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RReezzuummaattuull pprreeccaauuţţiiiilloorr ddee ssiigguurraannţţăă
Citiţi şi urmaţi întotdeauna cu stricteţe avertismentele şi atenţionările prezentate pe această pagină. Activităţile de service
se efectuează numai de către personal calificat.

AAVVEERRTTIISSMMEENNTT
• Utilizaţi exclusiv tensiunea de intrare şi frecvenţa nominale ale acestui produs.
• Lăsaţi întotdeauna produsul să ajungă la temperatura camerei înainte de a porni orice operaţie de configurare sau de

testare a funcţionalităţii, pentru prevenirea deteriorării permanente a produsului.
• Nu utilizaţi acest produs dacă prezintă erori, defecte, anomalii în funcţionare sau deteriorări identificabile.
• Nu utilizaţi acest produs în orice condiţii în cazul în care utilizarea ar putea cauza vătămarea operatorului sau

pacientului.
• Utilizaţi produsul doar atunci când niciun operator nu se află în zona de acţionare a mecanismelor.
• Pentru evitarea riscului de electrocutare, acest echipament trebuie conectat la o reţea de alimentare cu împământare de

protecţie.
• Manipulaţi întotdeauna cablul de alimentare, astfel încât să evitaţi producerea riscului de încâlcire, de deteriorare a

cablului de alimentare sau de producere a unor potenţiale şocuri. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
scoateţi produsul din uz şi contactaţi personalul de întreţinere corespunzător.

• Lăsaţi întotdeauna suficient spaţiu liber între capătul pentru cap al produsului şi peretele adiacent, astfel încât să puteţi
deconecta din priza de reţea cablul de alimentare în cazul unei urgenţe.

• Înainte de transportarea produsului, depozitaţi întotdeauna cablul de alimentare.
• Nu ataşaţi cablul de alimentare la nicio parte a produsului.
• Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare şi apelaţi la personalul de întreţinere în cazul în care se produce o mişcare

neaşteptată.
• Nu depozitaţi obiecte sub pat.
• Nu utilizaţi patul fără husele tărgii.
• Pentru evitarea riscului de electrocutare, acest echipament trebuie conectat numai la o reţea de alimentare cu

împământare de protecţie.
• Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare de la priza de reţea în cazul în care constataţi încălzirea excesivă a

bateriei, a cablurilor de comandă sau a casetelor suspendate cu butoane de comandă. Nu reutilizaţi produsul decât
după ce acesta a fost supus procedurilor de inspectare, de service şi de confirmare a funcţionării conform specificaţiilor,
proceduri efectuate de personal de întreţinere autorizat.

• Nu deschideţi o baterie descărcată.
• Nu aruncaţi bateria în foc.
• Nu vărsaţi lichid pe baterie şi nu scufundaţi bateria în lichid.
• Întotdeauna deconectaţi cablul pentru baterie de la caseta de comandă înainte de depozitarea produsului pentru o

perioadă îndelungată de timp.
• Blocaţi întotdeauna şinele laterale în poziţia complet ridicată, cu suprafaţa pentru somn la orizontală în poziţia cea mai

joasă, atunci când transportaţi un pacient.
• Ţineţi întotdeauna membrele, mâinile, degetele şi alte părţi ale corpului departe de mecanisme şi orificii.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că nu există obstacole lângă produs. Dacă intraţi în coliziune cu un obstacol, se pot produce

vătămarea pacientului, a operatorului sau a persoanelor din apropiere sau deteriorarea cadrului sau a echipamentelor
din vecinătate.

• Nu încercaţi să mişcaţi produsul în lateral. Acest lucru poate produce răsturnarea produsului.
• Nu mişcaţi produsul după ce aţi acţionat frânele.
• Acţionaţi întotdeauna frânele atunci când un pacient se urcă pe produs sau se dă jos de pe produs, pentru evitarea

instabilităţii.
• Acţionaţi întotdeauna frânele atunci când pacientul este nesupravegheat.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că toate persoanele şi echipamentele se află la distanţă faţă de zona de sub spătar şi din jurul

spătarului înainte de a activa funcţia de resuscitare cardiopulmonară. Funcţia de resuscitare cardiopulmonară este
destinată utilizării numai în cazuri de urgenţă.

• Întotdeauna orientaţi corespunzător tăblia pentru cap atunci când o înlocuiţi, pentru a evita prinderea.
• Întotdeauna orientaţi corespunzător tăblia pentru picioare atunci când o înlocuiţi, pentru a evita prinderea.
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• Asiguraţi-vă întotdeauna că toate persoanele şi toate echipamentele se află la distanţă faţă de zona aflată dedesubtul şi
în jurul secţiunii pentru picioare înainte să coborâţi secţiunea pentru gambe.

• Blocaţi întotdeauna şinele laterale, cu excepţia cazului în care starea pacientului necesită măsuri suplimentare de
siguranţă.

• Blocaţi întotdeauna şinele laterale în poziţia complet ridicată atunci când pacientul este nesupravegheat.
• Nu utilizaţi şinele laterale ca dispozitive de restricţionare a mişcărilor pentru a împiedica pacientul să părăsească

produsul. Operatorul trebuie să determine gradul de restricţionare a mişcărilor necesar pentru a se asigura că pacientul
este în siguranţă.

• Nu staţi pe şinele laterale.
• Blocaţi întotdeauna comenzile de mişcare ale patului atunci când pacientul este nesupravegheat.
• Niciodată nu depozitaţi panoul de comandă al asistentei medicale în zone accesibile pacientului.
• Nu staţi pe prelungitorul de pat. Acest lucru poate produce răsturnarea produsului.
• Blocaţi întotdeauna prelungitorul de pat înainte de a amplasa greutăţi pe prelungitorul de pat.
• Întotdeauna retrageţi tava pentru aşternuturi (opţiune) înainte de punerea în mişcare a produsului.
• Întotdeauna retrageţi tava pentru aşternuturi (opţiune) atunci când nu este utilizată.
• Nu utilizaţi produsul pentru proceduri radiografice dacă acesta nu este prevăzut cu un spătar radiotransparent (opţiune).
• Nu folosiţi accesorii pentru a sprijini membrele pacientului sau alte părţi ale corpului acestuia.
• Atunci când produsul este în curs de utilizare, nu efectuaţi operaţii de curăţare, service sau întreţinere.
• Întotdeauna opriţi produsul şi deconectaţi de la priză cablul de alimentare înaintea operaţiilor de curăţare, service şi

întreţinere.
• Întotdeauna opriţi produsul şi deconectaţi de la priză cablul de alimentare atunci când lângă plăcile cu circuite, cabluri şi

motoare se varsă cantităţi mari de fluide. Îndepărtaţi pacientul de la produs, curăţaţi fluidul şi solicitaţi personalului de
service să inspecteze produsul. Lichidele pot cauza funcţionarea imprevizibilă şi diminuată a oricărui produs electric. Nu
trimiteţi produsul la service decât după ce s-a uscat complet şi a fost testat temeinic în ceea ce priveşte funcţionarea în
siguranţă.

• Nu pulverizaţi agenţii de curăţare direct pe baterie, pe casetele de comandă, pe elementele de acţionare, pe cabluri sau
pe alte echipamente electrice.

• Nu utilizaţi pulbere abrazivă, sârmă din oţel sau materiale similare care pot deteriora suprafaţa produsului.
• Nu utilizaţi VViirreexx®® TB pentru dezinfectarea produsului.
• Nu utilizaţi pentru curăţare chimicale pe bază de acid sau chimicale inflamabile, precum benzină, motorină sau acetonă.
• Nu pulverizaţi agenţi de curăţare direct pe şi nu saturaţi cu agenţi de curăţare panoul pentru comanda şinelor laterale,

caseta suspendată cu butoane de comandă pentru pacient sau caseta suspendată cu butoane de comandă pentru
asistenta medicală.

• Agenţii de curăţare şi dezinfectanţii nu trebuie să fie foarte alcalini sau foarte acizi (valoarea pH-ului 6-8).
• Nu utilizaţi obiecte ascuţite pentru curăţarea panoului pentru comanda şinelor laterale.
• Nu utilizaţi VViirreexx®® TTBB pentru curăţarea produsului.

AATTEENNŢŢIIEE
• Utilizarea necorespunzătoare a produsului poate cauza vătămarea pacientului sau a operatorului. Utilizaţi produsul

numai în modul descris în acest manual.
• Nu modificaţi produsul sau vreuna dintre componentele acestuia. Modificarea produsului poate cauza funcţionarea

imprevizibilă a acestuia, ceea ce duce la vătămarea pacientului sau a operatorului. De asemenea, modificarea
produsului anulează garanţia acestuia.

• Pentru a minimiza riscul de producere a oricăror interferenţe electromagnetice, designul produsului respectă standardul
IEC 60601-1-2. Pentru a evita problemele, utilizaţi patul în conformitate cu cerinţele privitoare la compatibilitatea
electromagnetică şi imunitatea electromagnetică menţionate în secţiunea Compatibilitatea electromagnetică a acestui
manual de operare.

• Nu folosiţi echipamente de comunicaţii RF portabile (inclusiv periferice, precum cabluri de antenă şi antene externe) la
mai puţin de 30 cm (12 inchi) de orice piese ale sistemului SV2, inclusiv cablurile specificate de producător. În caz
contrar, se poate produce degradarea performanţei acestui echipament.

• Utilizarea acestui echipament în apropierea altor echipamente sau stivuit peste alte echipamente trebuie evitată
deoarece ar putea avea ca rezultat funcţionarea necorespunzătoare. Dacă este necesară o astfel de utilizare, acest
echipament şi celelalte echipamente trebuie supravegheate pentru a vă asigura că funcţionează normal.
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• Folosirea altor accesorii, traductoare şi cabluri decât cele specificate sau furnizate de către producătorul acestui
echipament poate conduce la creşterea emisiilor electromagnetice ale acestui echipament sau la scăderea imunităţii
electromagnetice a acestui echipament şi poate avea ca rezultat funcţionarea sa necorespunzătoare.

• Nu puneţi obiecte în niciunul din orificiile produsului.
• Întotdeauna conectaţi produsul la o priză de reţea (sursă de alimentare cu c.a. cu regulator de tensiune) atunci când nu

este în uz pentru a menţine o încărcare suficientă a bateriei şi pentru a maximiza performanţa produsului în timpul
funcţionării pe baterie.

• Înlocuiţi întotdeauna bateriile care prezintă coroziuni la borne, prezintă fisuri, au laturi extinse sau cu protuberanţe sau
nu pot menţine o încărcare completă.

• Înlocuiţi bateriile numai cu baterii autorizate. Utilizarea de baterii neautorizate poate duce la o funcţionare imprevizibilă a
sistemului.

• Nu puneţi şi nu depozitaţi obiecte grele pe produs.
• Nu presaţi şi nu ciupiţi cablul de alimentare aflat în cadrul patului.
• Nu utilizaţi şinele laterale drept dispozitiv de împingere sau de tragere. Mişcaţi produsul utilizând întotdeauna mânerele

integrate din tăblia pentru cap şi tăblia pentru picioare.
• Scoateţi întotdeauna stâlpul pentru ridicarea pacientului înaintea transportării produsului.
• Nu utilizaţi stativul pentru perfuzie drept dispozitiv de împingere sau de tragere.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că stativul pentru perfuzie este la înălţime joasă pe durata transportului.
• Acţionaţi întotdeauna frânele pentru a preveni mişcarea neintenţionată.
• Nu acţionaţi pedala de frână pentru a opri un produs aflat în mişcare.
• Înainte de scoaterea tăbliei pentru picioare, agăţaţi întotdeauna caseta suspendată cu butoane de comandă pentru

asistenta medicală la capătul pentru picioare al unei şine laterale sau al tăvii pentru aşternuturi (opţiune).
• Nu ridicaţi secţiunea pentru gambe atunci când utilizaţi prelungitorul de pat. Această precauţie are ca scop evitarea

situaţiei în care produsul nu susţine gambele unui pacient mai înalt.
• Nu utilizaţi şinele laterale pentru a mişca produsul. Mişcaţi produsul utilizând întotdeauna mânerele integrate din tăblia

pentru cap şi tăblia pentru picioare.
• Întotdeauna puneţi caseta suspendată cu butoane de comandă pentru pacient în siguranţă pe saltea în timpul utilizării

casetei suspendate cu butoane de comandă.
• Agăţaţi întotdeauna caseta suspendată cu butoane de comandă pentru pacient pe şina laterală atunci când caseta

suspendată cu butoane de comandă nu este în uz.
• Nu presaţi şi nu ciupiţi cablul casetei suspendate cu butoane de comandă aflate în cadrul patului.
• Puneţi întotdeauna caseta suspendată cu butoane de comandă pentru asistenta medicală pe tăblia pentru picioare.
• Agăţaţi întotdeauna caseta suspendată cu butoane de comandă pentru asistenta medicală pe o şină laterală la capătul

pentru picioare sau depozitaţi-o în tava pentru aşternuturi (opţională) înainte de a îndepărta tăblia pentru picioare.
• Nu presaţi şi nu ciupiţi cablul casetei suspendate cu butoane de comandă aflat în cadrul patului.
• Nu îndepărtaţi tăblia pentru picioare după ce aţi extins prelungitorul de pat.
• Încărcătură utilă sigură a tăvii pentru aşternuturi este de 15 kg.
• Utilizaţi exclusiv accesorii autorizate pentru acest produs. Utilizarea de accesorii neautorizate poate conduce la

deteriorarea produsului sau la vătămarea operatorului sau a pacientului. Stryker nu îşi asumă răspunderea pentru nicio
deteriorare sau vătămare care ar putea rezulta în urma utilizării incorecte a produsului sau a utilizării de accesorii
neautorizate.

• Asiguraţi-vă întotdeauna că accesoriile sunt blocate în poziţie.
• Nu permiteţi accesoriilor să interfereze cu mecanismele mecanice sau electrice ale produsului.
• Înainte de transportarea produsului, scoateţi întotdeauna stâlpul pentru ridicare.
• Nu folosiţi stâlpul pentru ridicare drept dispozitiv de împingere sau de tragere.
• Nu folosiţi suportul pentru butelia cu oxigen drept dispozitiv de împingere sau de tragere.
• Înainte de a transporta un pacient, rotiţi întotdeauna spre pat suportul pentru butelia cu oxigen.
• Nu loviţi suportul pentru butelia cu oxigen atunci când transportaţi un pacient.
• Nu încărcaţi suportul pentru butelia de oxigen peste încărcătura utilă sigură de 7,5 kg.
• Încărcătura utilă sigură pentru fiecare cârlig Foley este de 2 kg.
• Nu curăţaţi produsul la aburi, nu îl spălaţi sub presiune, nu îl curăţaţi cu ultrasunete şi nu scufundaţi în apă nicio parte a

produsului. Expunerea produsului la apă poate deteriora componentele electrice interne. Aceste metode de curăţare nu
sunt recomandate şi pot anula garanţia de care beneficiază acest produs.
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• Asiguraţi-vă întotdeauna că ştergeţi produsul cu apă curată şi uscaţi bine fiecare produs după curăţare. Unii agenţi de
curăţare au caracter coroziv şi pot cauza deteriorarea produsului dacă sunt utilizaţi în mod necorespunzător. Dacă nu
clătiţi şi nu uscaţi corespunzător produsul, pot rămâne reziduuri corozive pe suprafaţa acestuia, reziduuri care ar putea
cauza corodarea prematură a componentelor critice. Nerespectarea acestor instrucţiuni de curăţare poate duce la
anularea garanţiei dumneavoastră.

PPuunnccttee ddee cciiuuppiirree

FFiigguurraa 11 –– PPuunnccttee ddee cciiuuppiirree SSVV22
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IInnttrroodduucceerree
Acest manual vă ajută să utilizaţi sau să întreţineţi produsul dumneavoastră Stryker. Citiţi acest manual înainte de a utiliza
produsul sau a efectua activităţi de întreţinere a acestuia. Stabiliţi metode şi proceduri pentru educarea şi instruirea
personalului dumneavoastră în vederea utilizării sau întreţinerii în condiţii de siguranţă a acestui produs.

AATTEENNŢŢIIEE
• Utilizarea necorespunzătoare a produsului poate cauza vătămarea pacientului sau a operatorului. Utilizaţi produsul

numai în modul descris în acest manual.
• Nu modificaţi produsul sau vreuna dintre componentele acestuia. Modificarea produsului poate cauza funcţionarea

imprevizibilă a acestuia, ceea ce duce la vătămarea pacientului sau a operatorului. De asemenea, modificarea
produsului anulează garanţia acestuia.

NNoottăă
• Acest manual constituie o parte permanentă a produsului şi trebuie să rămână împreună cu acesta chiar dacă produsul

este vândut.
• Stryker urmăreşte continuu să îmbunătăţească designul şi calitatea produsului. Acest manual conţine cele mai actuale

informaţii privind produsul, disponibile în momentul tipăririi sale. Pot exista discrepanţe minore între produsul
dumneavoastră şi acest manual. Dacă aveţi orice întrebări, contactaţi serviciul pentru clienţi sau asistenţa tehnică
Stryker la 1-800-327-0770.

DDeessccrriieerreeaa pprroodduussuulluuii

SSVV22 este un pat alimentat cu curent alternativ având un sistem de baterii de rezervă. SSVV22 este proiectat pentru pacienţii
care primesc tratament pentru perioade extinse de timp în spitale şi centre de îngrijire. SSVV22 are patru elemente electrice de
acţionare care îi permit să se ajusteze în numeroase poziţii, inclusiv poziţiile de resuscitare cardiopulmonară,
Trendelenburg, Trendelenburg inversată şi scaun. SSVV22 este prevăzut cu şine laterale retractabile, cu suport pentru cap şi
suport pentru picioare detaşabile şi cu opţiuni şi accesorii care ajută la îngrijirea pacientului.

SSVV22 este un pat electromecanic folosit în unităţi medicale/chirurgicale şi unităţi de terapie intensivă cu elemente de
acţionare alimentate de la sursa de c.c. şi comenzi pentru ajustarea suprafeţei de dormit a pacientului. Suprafaţa de dormit
a pacientului este alcătuită din patru secţiuni: spătarul, scaunul, secţiunea pentru coapse şi secţiunile pentru gambe. Şinele
laterale sunt divizate, cu două şine laterale la capătul pentru cap şi două şine laterale la capătul pentru picioare. Şinele
laterale sunt fixate în poziţia complet ridicată. Atunci când nu sunt închise cu zăvor, şinele laterale se deschid în exterior şi
se mişcă spre poziţia cea mai coborâtă.

Puteţi acţiona funcţiile electromecanice cu ajutorul panoului pentru comanda şinelor laterale, casetei suspendate cu
butoane de comandă pentru pacient şi casetei suspendate cu butoane de comandă pentru asistenta medicală. Caseta de
comandă conţine comenzi logice şi o sursă de alimentare care furnizează energie şi semnale de comandă pentru toate cele
patru elemente de acţionare prin intermediul unei cutii de distribuţie. Panourile pentru comanda şinelor laterale, comenzile
casetei suspendate cu butoane de comandă pentru pacient şi comenzile casetei suspendate cu butoane de comandă
pentru asistenta medicală sunt controlate, de asemenea, de caseta de comandă prin intermediul cutiei de distribuţie.

Patul este prevăzut cu două perechi de elemente de acţionare (patru elemente de acţionare în total). Prima pereche se află
sub comanda pentru suprafaţa tărgii şi controlează funcţiile de coborâre şi de ridicare a spătarului şi funcţiile de coborâre şi
de ridicare a secţiunii pentru coapse. A doua pereche de elemente de acţionare se află sub comanda aparatului de rulare şi
controlează funcţiile de coborâre şi de ridicare a tărgii, poziţiile Trendelenburg şi Trendelenburg inversată.

Mecanismele auxiliare ale patului permit resuscitarea cardiopulmonară manuală, mişcarea susţinerii pentru genunchi
(gatch) şi extinderea lungimii patului. Patul este prevăzut, de asemenea, cu comenzi pentru frânarea şi pentru direcţia
rotiţelor. Rotiţele ajută la transportul unui pacient pe pat în interiorul spitalului, în cazuri care sunt sau nu sunt urgente.

IInnddiiccaaţţiiii ddee uuttiilliizzaarree

SSVV22 este destinat utilizării de către pacienţii umani adulţi în unităţi medicale/chirurgicale şi unităţi de terapie intensivă care
necesită un pat spitalicesc. Utilizaţi acest produs împreună cu o suprafaţă pentru somn a pacientului.

Operatorii pentru pat includ profesionişti din domeniul îngrijirii sănătăţii (cum ar fi asistente medicale, infirmiere sau medici),
personal pentru service şi întreţinere, pacienţi şi persoane din apropiere care pot utiliza funcţiile de mişcare ale patului.
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SSVV22 este destinat utilizării în medii medicale, chirurgicale şi în medii de îngrijire a bolnavilor aflaţi în fază critică, inclusiv în
spitale, instituţii şi clinici.

Cadrul patului SSVV22, accesoriile pentru montarea tărgii şi saltelele pot intra în contact cu pielea umană.

Cadrul patului SSVV22 nu este destinat utilizării cu o mască de oxigen, în prezenţa anestezicelor inflamabile, sau pentru mai
multe persoane simultan.

BBeenneeffiicciiii cclliinniiccee

Tratamentul pacientului, poziţionarea pacientului şi diagnosticare

CCoonnttrraaiinnddiiccaaţţiiii

Nu se cunosc.

DDuurraattaa ddee vviiaaţţăă pprreeccoonniizzaattăă

SSVV22 are o durată de viaţă preconizată de zece ani în condiţii de utilizare normală şi cu întreţinere periodică
corespunzătoare.

Bateria are o durată de viaţă preconizată de un an în condiţii de utilizare normală.

Rotiţele au o durată de viaţă preconizată de doi ani în condiţii de utilizare normală.

Roata a cincea opţională are o durată de viaţă preconizată de doi ani în condiţii de utilizare normală.

EElliimmiinnaarree//rreecciiccllaarree

Respectaţi întotdeauna recomandările şi/sau regulamentele locale actuale care reglementează protecţia mediului şi
riscurile asociate reciclării sau eliminării echipamentelor la sfârşitul duratei de viaţă utile.

SSppeecciiffiiccaaţţiiii

Încărcătură utilă sigură

NNoottăă -- Încărcătura utilă sigură indică suma
greutăţilor pacientului, saltelei şi accesoriilor

250 kg

Greutatea maximă a pacientului 215 kg

Greutatea produsului 160 kg

Mărimea totală a
produsului

Lungime 2200 mm (±10 mm)

Lungime (cu prelungitorul de pat – opţiune) 2510 mm (±10 mm)

Lăţime 990 mm (±10 mm)

Înălţimea
produsului (fără
saltea)

Mic 375 mm (+15 / -25 mm)

Mare 755 mm (±10 mm)

Spaţiu liber sub produs 150 mm
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Mărimea rotiţei (rotiţe simple şi opţional duble) 150 mm

Indicator pentru unghiul produsului 0° - 15°

Indicator pentru unghiul spătarului 0° - 90°

Unghiul spătarului 0° - 60°

Poziţia Trendelenburg/Trendelenburg inversată 0° - 12°

Unghiul gatch (de reglare) 0° - 30°

CCeerriinnţţee eelleeccttrriiccee

Baterie 24 V c.c., 10 amperi, model BA1812

Caseta de
comandă

100-240 V c.a., 50 Hz - 60 Hz nominal, In. p.: 370 - 456 VA

Clasificare
electrică

Clasa 1 atunci când produsul este conectat la reţea

Alimentat intern atunci când produsul este deconectat de la reţea

Ciclu de utilizare 2 minute în regim de acţionare şi 18 minute în regim de inactivitate

EEcchhiippaammeenntt ddee ccllaassaa II:: Echipament care asigură protecţie împotriva electrocutărilor şi care nu se bazează doar pe
izolaţia de bază, ci include un mecanism de siguranţă suplimentar furnizat pentru conectarea echipamentului la
conductorul de împământare de protecţie din cadrul cablajului fix al instalaţiei, astfel încât părţile metalice accesibile să
nu rămână sub tensiune în cazul defectării izolaţiei de bază.

SSaalltteellee ccoommppaattiibbiillee

7002-2-012 2000 mm x 860 mm x 120 mm

7002-2-014 2000 mm x 860 mm x 140 mm

7002-2-512 2000 mm x 860 mm x 120 mm

7002-2-514 2000 mm x 860 mm x 140 mm

7002-4-018 330 mm x 710 mm x 180 mm

7002-4-518 330 mm x 710 mm x 180 mm

7002-4-520 330 mm x 710 mm x 200 mm

7002-4-020 330 mm x 710 mm x 200 mm

7002-5-012 2000 mm x 860 mm x 120 mm

7002-5-014 2000 mm x 860 mm x 140 mm

7002-5-512 2000 mm x 860 mm x 120 mm

7002-5-514 2000 mm x 860 mm x 140 mm

7002-5-712 2000 mm x 860 mm x 120 mm

2871-000-003 2200 mm x 900 mm x 200 mm

2872-000-007 2000 mm x 902 mm x 241 mm

2872-000-008 2000 mm x 902 mm x 241 mm

2872-000-017 2000 mm x 902 mm x 241 mm

2872-000-018 2000 mm x 902 mm x 241 mm
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CCoonnddiiţţiiii ddee mmeeddiiuu OOppeerraarree DDeeppoozziittaarree şşii ttrraannssppoorrtt

Temperatură
(38 °C)

(5 °C)

(50 °C)

(-10 °C)

Umiditate relativă

90%

20%

90%

20%

Presiune atmosferică

1060 hPa

800 hPa

1060 hPa

800 hPa

Specificaţiile prezentate sunt aproximative şi pot varia uşor de la un produs la altul sau în funcţie de fluctuaţiile sursei de
alimentare.

Stryker îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără preaviz.

SSttaannddaarrddee ccaarree ssee aapplliiccăă

IEC 60601-1:2012 Echipamente electrice medicale - Partea 1: Cerinţe generale
privind siguranţa de bază şi funcţionalitatea esenţială

IEC 60601-1-2:2014

Echipamente electrice medicale - Partea 1-2: Cerinţe generale
privind siguranţa de bază şi funcţionalitatea esenţială -
Standard colateral: Compatibilitatea electromagnetică - Cerinţe
şi teste

IEC 60601-2-52:2009 + A1:2015
Echipamente electrice medicale - Partea 2-52: Cerinţe speciale
privind siguranţa de bază şi funcţionalitatea esenţială a
paturilor medicale

IEC 60601-2-54:2009 + A1:2015*

*Se aplică numai când produsul este prevăzut cu
spătarul radiotransparent opţional

Echipamente electrice medicale - Partea 2-54: Cerinţe speciale
privind siguranţa de bază şi funcţionalitatea esenţială a
echipamentelor cu raze X pentru radiografie şi radioscopie

AAVVEERRTTIISSMMEENNTT -- Utilizaţi exclusiv tensiunea de intrare şi frecvenţa nominale ale acestui produs.

AATTEENNŢŢIIEE
• Pentru a minimiza riscul de producere a oricăror interferenţe electromagnetice, designul produsului respectă standardul

IEC 60601-1-2. Pentru a evita problemele, utilizaţi patul în conformitate cu cerinţele privitoare la compatibilitatea
electromagnetică şi imunitatea electromagnetică menţionate în secţiunea Compatibilitatea electromagnetică a acestui
manual de operare.

• Nu folosiţi echipamente de comunicaţii RF portabile (inclusiv periferice, precum cabluri de antenă şi antene externe) la
mai puţin de 30 cm (12 inchi) de orice piese ale sistemului SV2, inclusiv cablurile specificate de producător. În caz
contrar, se poate produce degradarea performanţei acestui echipament.

• Utilizarea acestui echipament în apropierea altor echipamente sau stivuit peste alte echipamente trebuie evitată
deoarece ar putea avea ca rezultat funcţionarea necorespunzătoare. Dacă este necesară o astfel de utilizare, acest
echipament şi celelalte echipamente trebuie supravegheate pentru a vă asigura că funcţionează normal.

• Folosirea altor accesorii, traductoare şi cabluri decât cele specificate sau furnizate de către producătorul acestui
echipament poate conduce la creşterea emisiilor electromagnetice ale acestui echipament sau la scăderea imunităţii
electromagnetice a acestui echipament şi poate avea ca rezultat funcţionarea sa necorespunzătoare.
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IImmaaggiinneeaa pprroodduussuulluuii

A

BC

D

E

F
G

H

I

J

K

L

M

P
O

R

S

T

Q

N
U

V

A Manşon auxiliar L Tavă pentru aşternuturi (opţiune)

B Spătar M Secţiune pentru gambe

C Indicator pentru spătar N Amortizor cu rolă

D Indicator pentru unghiul patului O Secţiune pentru scaun

E Prelungitor de pat (opţiune) P Şine laterale

F Pedală pentru frână/direcţie Q Panou pentru comanda şinelor laterale (în
interiorul şinelor laterale) (opţiune)

G Rotiţe (rotiţe duble – opţional) R Panou pentru comanda şinelor laterale (în
exteriorul şinelor laterale) (opţiune)

H Activarea funcţiei de resuscitare
cardiopulmonară S Închidere cu zăvor a barelor laterale

I Cârlige Foley T Secţiune pentru coapse
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J Suport pentru picioare U
Casetă suspendată cu butoane de
comandă pentru asistenta medicală
(opţională)

K Suport pentru cap V Casetă suspendată cu butoane de
comandă pentru pacient (opţiune)

PPiieessee aapplliiccaattee

FFiigguurraa 22 –– PPiieessee aapplliiccaattee ddee ttiipp BB

IInnffoorrmmaaţţiiii ddee ccoonnttaacctt

Contactaţi serviciul pentru clienţi sau asistenţa tehnică Stryker la: +1 800-327-0770.

Stryker Medical International
Kayseri Serbest Bölge Şubesi
2. Cad. No:17 38070
Kayseri, Turcia
E-mail: infosmi@stryker.com
Telefon: + 90 (352) 321 43 00 (pbx)
Fax: + 90 (352) 321 43 03
Adresă web: www.stryker.com

NNoottăă -- Utilizatorul şi/sau pacientul trebuie să raporteze orice incidente grave legate de produs atât producătorului, cât şi
autorităţii competente din statul membru european unde este stabilit utilizatorul şi/sau pacientul.

Pentru a vizualiza online manualul de operare sau întreţinere, vizitaţi https://techweb.stryker.com/.

Trebuie să aveţi la îndemână numărul de serie (A) al produsului dumneavoastră Stryker atunci când apelaţi serviciul pentru
clienţi Stryker. Includeţi numărul de serie în toate comunicările scrise.
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AAmmppllaassaarreeaa nnuummăărruulluuii ddee sseerriiee

A
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CCoonnffiigguurraarree
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT
• Lăsaţi întotdeauna produsul să ajungă la temperatura camerei înainte de a porni orice operaţie de configurare sau de

testare a funcţionalităţii, pentru prevenirea deteriorării permanente a produsului.
• Nu utilizaţi acest produs dacă prezintă erori, defecte, anomalii în funcţionare sau deteriorări identificabile.
• Nu utilizaţi acest produs în orice condiţii în cazul în care utilizarea ar putea cauza vătămarea operatorului sau

pacientului.
• Utilizaţi produsul doar atunci când niciun operator nu se află în zona de acţionare a mecanismelor.
• Pentru evitarea riscului de electrocutare, acest echipament trebuie conectat la o reţea de alimentare cu împământare de

protecţie.
• Manipulaţi întotdeauna cablul de alimentare astfel încât să evitaţi producerea riscului de încâlcire, de deteriorare a

cablului de alimentare sau de producere a unor potenţiale şocuri. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
scoateţi produsul din uz şi contactaţi personalul de întreţinere corespunzător.

• Lăsaţi întotdeauna suficient spaţiu liber între capătul pentru cap al produsului şi peretele adiacent, astfel încât să puteţi
deconecta din priza de reţea cablul de alimentare în cazul unei urgenţe.

• Înainte de transportarea produsului, depozitaţi întotdeauna cablul de alimentare.
• Nu ataşaţi cablul de alimentare la nicio parte a produsului.
• Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare şi apelaţi la personalul de întreţinere în cazul în care se produce o mişcare

neaşteptată.
• Nu depozitaţi obiecte sub pat.
• Nu utilizaţi patul fără husele tărgii.

AATTEENNŢŢIIEE -- Nu puneţi obiecte în niciunul din orificiile produsului.

NNoottăă -- Produsul este prevăzut cu mijloace potrivite pentru izolarea circuitelor sale electrice de sursa de alimentare de la
reţea pe toţi stâlpii în acelaşi timp.

Înainte de punerea în funcţiune a produsului, asiguraţi-vă că aceste componente funcţionează:

1. Inspectaţi vizual produsul pentru depistarea oricăror semne de deteriorări produse pe durata transportului.

2. Asiguraţi-vă că aţi primit produsul şi toate componentele şi accesoriile acestuia.

3. Apăsaţi pedala de frână şi asiguraţi-vă că poziţiile frână, direcţie şi neutră funcţionează.

4. Ridicaţi şi coborâţi şinele laterale pentru a vă asigura că acestea se mişcă, se pliază şi se blochează în siguranţă în
poziţia complet ridicată.

5. Conectaţi cablul pentru baterie în caseta de comandă (Conectarea sau deconectarea cablului pentru baterie (pagina
15)).

6. Conectaţi cablul de alimentare la o priză cu împământare de protecţie (Conectarea sau deconectarea produsului
(pagina 16)).

7. Apăsaţi pe fiecare buton de pe panoul pentru comanda şinelor laterale, de pe caseta suspendată cu butoane de
comandă pentru asistenta medicală şi de pe caseta suspendată cu butoane de comandă pentru pacient (opţiune)
pentru a vă asigura că fiecare funcţie se execută corespunzător (Casetă suspendată cu butoane de comandă pentru
asistenta medicală (pagina 29)).

8. Asiguraţi-vă că bateria este încărcată complet.

9. Asiguraţi-vă că mânerul de activare a funcţiei de resuscitare cardiopulmonară funcţionează.

10.Asiguraţi-vă că accesoriile opţionale sunt montate şi funcţionează aşa cum este descris în acest manual.
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OOppeerraarree

CCoonneeccttaarreeaa ssaauu ddeeccoonneeccttaarreeaa ccaabblluulluuii ppeennttrruu bbaatteerriiee

Pentru conectarea cablului pentru baterie în caseta de
comandă:

1. Scoateţi husa suportului pentru coapse (A) (Figura 3).

2. Localizaţi caseta de comandă (Figura 4).

3. Conectaţi cablul pentru baterie la caseta de comandă.

4. Apăsaţi dispozitivul de blocare a cablului pentru baterie
pentru blocarea cablului pentru baterie în caseta de
comandă (A) (Figura 4).

A

FFiigguurraa 33 –– SSccooaatteerreeaa hhuusseeii ssuuppoorrttuulluuii ppeennttrruu ccooaappssee

Pentru deconectarea cablului pentru baterie de la caseta
de comandă:

1. Scoateţi husa suportului pentru coapse (A) (Figura 3).

2. Localizaţi caseta de comandă (Figura 4).

3. Deblocaţi cablul de comandă pentru baterie de la
caseta de comandă (A) (Figura 4).

4. Deconectaţi bateria de la caseta de comandă.

5. Utilizând banda, fixaţi cablul pentru baterie la cadrul
tărgii (Figura 5).

A

FFiigguurraa 44 –– BBllooccaarreeaa şşii ddeebbllooccaarreeaa ccaabblluulluuii ppeennttrruu
bbaatteerriiee

FFiigguurraa 55 –– DDeebbllooccaarreeaa ccaabblluulluuii ppeennttrruu bbaatteerriiee ddee llaa
ccaasseettaa ddee ccoommaannddăă
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CCoonneeccttaarreeaa ssaauu ddeeccoonneeccttaarreeaa pprroodduussuulluuii
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT
• Pentru evitarea riscului de electrocutare, acest echipament trebuie conectat numai la o reţea de alimentare cu

împământare de protecţie.
• Manipulaţi întotdeauna cablul de alimentare astfel încât să evitaţi producerea riscului de încâlcire, de deteriorare a

cablului de alimentare sau de producere a unor potenţiale şocuri. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
scoateţi produsul din uz şi contactaţi personalul de întreţinere corespunzător.

• Lăsaţi întotdeauna suficient spaţiu liber între capătul pentru cap al produsului şi peretele adiacent, astfel încât să puteţi
deconecta din priza de reţea cablul de alimentare în cazul unei urgenţe.

• Înainte de transportarea produsului, depozitaţi întotdeauna cablul de alimentare.

Pentru conectarea produsului, conectaţi cablul de alimentare la o priză de reţea cu împământare de protecţie.

Pentru deconectarea produsului, apucaţi mufa cablului introdusă în priza de reţea şi trageţi cablul în direcţie paralelă cu
podeaua (nu în unghi).

ÎÎnnccăărrccaarreeaa bbaatteerriieeii
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT
• Deconectaţi întotdeauna cablul de alimentare de la priza de reţea în cazul în care constataţi încălzirea excesivă a

bateriei, a cablurilor de comandă sau a casetelor suspendate cu butoane de comandă. Nu reutilizaţi produsul decât
după ce acesta a fost supus procedurilor de inspectare, de service şi de confirmare a funcţionării conform specificaţiilor,
proceduri efectuate de personal de întreţinere autorizat.

• Nu deschideţi o baterie descărcată.
• Nu aruncaţi bateria în foc.
• Nu vărsaţi lichid pe baterie şi nu scufundaţi bateria în lichid.

AATTEENNŢŢIIEE
• Întotdeauna conectaţi produsul la o priză de reţea (sursă de alimentare în c.a. cu regulator de tensiune) atunci când nu

este în uz pentru a menţine o încărcare suficientă a bateriei şi pentru a maximiza performanţa produsului în timpul
funcţionării pe baterie.

• Înlocuiţi întotdeauna bateriile care prezintă coroziuni la borne, prezintă fisuri, au laturi extinse sau cu protuberanţe sau
nu pot menţine o încărcare completă.

• Înlocuiţi bateriile numai cu baterii autorizate. Utilizarea de baterii neautorizate poate duce la o funcţionare imprevizibilă a
sistemului.

SSVV22 este prevăzut cu un sistem de baterii de rezervă care se încarcă atunci când produsul este conectat la o priză de
reţea. Sistemul de baterii de rezervă permite operatorului să utilizeze produsul atunci când produsul este deconectat de la
priza de reţea, în timpul unei căderi de tensiune sau în timpul transportului unui pacient. Funcţionalitatea sistemului de
baterii de rezervă se activează atunci când deconectaţi produsul de la priza de reţea.

Verificaţi întotdeauna funcţionarea sistemului de baterii de rezervă în conformitate cu lista de verificare a întreţinerii
preventive (consultaţi Întreţinere preventivă (pagina 42)). Înlocuiţi întotdeauna bateria dacă prezintă o funcţionare
necorespunzătoare pe durata întreţinerii preventive.

Pentru a încărca bateria, conectaţi produsul la o priză de reţea. Încărcarea completă a bateriei durează între 10 şi 12 ore.
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DDeeppoozziittaarreeaa bbaatteerriieeii ppee tteerrmmeenn lluunngg
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT -- Întotdeauna deconectaţi cablul pentru baterie de la caseta de comandă înainte de depozitarea
produsului pentru o perioadă îndelungată de timp.

AATTEENNŢŢIIEE -- Nu puneţi şi nu depozitaţi obiecte grele pe produs.

Depozitaţi bateria în conformitate cu condiţiile de mediu menţionate în secţiunea de specificaţii (consultaţi Specificaţii
(pagina 8)).

Pentru depozitarea bateriei:

1. Consultaţi Conectarea sau deconectarea produsului (pagina 16).
2. Consultaţi Conectarea sau deconectarea cablului pentru baterie (pagina 15).

DDeeppoozziittaarreeaa ccaabblluulluuii ddee aalliimmeennttaarree
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT
• Înainte de transportarea produsului, depozitaţi întotdeauna cablul de alimentare.
• Manipulaţi întotdeauna cablul de alimentare astfel încât să evitaţi producerea riscului de încâlcire, de deteriorare a

cablului de alimentare sau de producere a unor potenţiale şocuri. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
scoateţi produsul din uz şi contactaţi personalul de întreţinere corespunzător.

AATTEENNŢŢIIEE -- Nu presaţi şi nu ciupiţi cablul de alimentare aflat în cadrul patului.

Pentru a depozita cablul de alimentare, înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul suportului pentru înfăşurarea cablului (A)
aflat sub capătul pentru cap al produsului (Figura 6).
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FFiigguurraa 66 –– DDeeppoozziittaarreeaa ccaabblluulluuii ddee aalliimmeennttaarree

TTrraannssppoorrttaarreeaa pprroodduussuulluuii
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT
• Înainte de transportarea produsului, depozitaţi întotdeauna cablul de alimentare.
• Blocaţi întotdeauna şinele laterale în poziţia complet ridicată, cu suprafaţa pentru somn la orizontală în poziţia cea mai

joasă, atunci când transportaţi un pacient.
• Ţineţi întotdeauna membrele, mâinile, degetele şi alte părţi ale corpului departe de mecanisme şi orificii.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că nu există obstacole lângă produs. Dacă intraţi în coliziune cu un obstacol, se pot produce

vătămarea pacientului, a operatorului sau a persoanelor din apropiere sau deteriorarea cadrului sau echipamentelor din
vecinătate.

• Nu încercaţi să mişcaţi produsul în lateral. În caz contrar se poate produce răsturnarea produsului.

AATTEENNŢŢIIEE
• Nu utilizaţi şinele laterale drept dispozitiv de împingere sau de tragere. Mişcaţi produsul utilizând întotdeauna mânerele

integrate din suportul pentru cap şi suportul pentru picioare.
• Scoateţi întotdeauna stâlpul pentru ridicarea pacientului înaintea transportării produsului.
• Nu utilizaţi piciorul pentru perfuzie drept dispozitiv de împingere sau de tragere.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că piciorul pentru perfuzie este la înălţime joasă pe durata transportului.

Pentru transportarea produsului:

1. Blocaţi funcţiile panoului pentru comanda şinelor laterale şi funcţiile casetei suspendate cu butoane de comandă pentru
pacient (consultaţi Casetă suspendată cu butoane de comandă pentru asistenta medicală (pagina 29)).

2. Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de reţea.

3. Consultaţi Depozitarea cablului de alimentare (pagina 17).
4. Depozitaţi casetele suspendate cu butoane de comandă.

5. Retrageţi tava pentru aşternuturi (consultaţi Extinderea sau retragerea tăvii pentru aşternuturi (opţiune) (pagina 32)).
6. Coborâţi piciorul pentru perfuzie.

7. Rotiţi suportul pentru butelia cu oxigen spre produs.

8. Ridicaţi şi blocaţi şinele laterale în poziţia complet ridicată (consultaţi Ridicarea sau coborârea şinelor laterale (pagina
25)).

9. Eliberaţi frânele (consultaţi Acţionarea sau eliberarea frânelor (pagina 19)).

10. Împingeţi produsul de la suportul pentru cap sau de la suportul pentru picioare.
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AAccţţiioonnaarreeaa ssaauu eelliibbeerraarreeaa ffrrâânneelloorr
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT
• Nu mişcaţi produsul după ce aţi acţionat frânele.
• Acţionaţi întotdeauna frânele atunci când un pacient se urcă pe produs sau se dă jos de pe produs, pentru evitarea

instabilităţii.
• Acţionaţi întotdeauna frânele atunci când pacientul este nesupravegheat.

AATTEENNŢŢIIEE
• Acţionaţi întotdeauna frânele pentru a preveni mişcarea neintenţionată.
• Nu acţionaţi pedala de frână pentru a opri un produs aflat în mişcare.

Pedalele de frână sunt amplasate pe fiecare rotiţă.

Pentru acţionarea frânelor, apăsaţi pedala de culoare roşie.
Pedala de frână blochează toate cele patru rotiţe. Aceasta
menţine produsul în poziţie (Figura 7).

FFiigguurraa 77 –– AAccţţiioonnaarreeaa ffrrâânneelloorr

Pentru a elibera frânele, apăsaţi pedala de culoare verde
până când pedala ajunge în poziţia neutră (Figura 8).
Aceasta eliberează toate cele patru rotiţe şi vă permite să
mişcaţi liber produsul.

FFiigguurraa 88 –– EElliibbeerraarreeaa ffrrâânneelloorr
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AAccţţiioonnaarreeaa ssaauu eelliibbeerraarreeaa bbllooccăărriiii ddiirreeccţţiieeii

Pedalele de direcţie sunt amplasate pe fiecare rotiţă.

Pentru a acţiona rotiţa de direcţie, apăsaţi pedala de
culoare verde (Figura 9). Aceasta vă permite să manevraţi
produsul înainte şi înapoi în linie dreaptă.

FFiigguurraa 99 –– AAccţţiioonnaarreeaa ppeeddaalleeii ddee ddiirreeccţţiiee

Pentru a elibera rotiţa de direcţie, apăsaţi pedala de
culoare roşie până când pedala ajunge în poziţia neutră
(Figura 10). Aceasta eliberează rotiţa de direcţie din
dreapta de la capătul pentru picioare şi vă permite să
mişcaţi liber produsul.

FFiigguurraa 1100 –– EElliibbeerraarreeaa ppeeddaalleeii ddee ddiirreeccţţiiee
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AAccţţiioonnaarreeaa ssaauu eelliibbeerraarreeaa cceelleeii ddee--aa cciinncceeaa rrooţţii ((ooppţţiiuunnee))

Pedalele de direcţie sunt amplasate pe fiecare rotiţă.

Pentru a acţiona cea de-a cincea roată, apăsaţi pedala de
culoare verde (Figura 11). Aceasta coboară cea de-a
cincea roată şi vă permite să manevraţi produsul înainte şi
înapoi în linie dreaptă.

FFiigguurraa 1111 –– AAccţţiioonnaarreeaa cceelleeii ddee--aa cciinncceeaa rrooţţii

Pentru a elibera cea de-a cincea roată, apăsaţi pedala de
culoare roşie până când pedala ajunge în poziţia neutră
(Figura 12). Aceasta retrage cea de-a cincea roată şi vă
permite să mişcaţi liber produsul înainte, înapoi şi lateral.

FFiigguurraa 1122 –– EElliibbeerraarreeaa cceelleeii ddee--aa cciinncceeaa rrooţţii
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AAccttiivvaarreeaa şşii rreesseettaarreeaa ffuunnccţţiieeii ddee rreessuusscciittaarree ccaarrddiiooppuullmmoonnaarrăă
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT -- Asiguraţi-vă întotdeauna că toate persoanele şi echipamentele se află la distanţă faţă de zona de sub
spătar şi din jurul spătarului înainte de a activa funcţia de resuscitare cardiopulmonară. Funcţia de resuscitare
cardiopulmonară este destinată utilizării numai în cazuri de urgenţă.

Dacă spătarul este ridicat şi aveţi nevoie de acces rapid la pacient, puteţi poziţiona produsul la 0° prin activarea funcţiei de
resuscitare cardiopulmonară.

Puteţi găsi pârghia pentru funcţia de resuscitare cardiopulmonară instantanee la secţiunea capătului pentru cap de pe
ambele părţi laterale ale spătarului.

Pentru activarea funcţiei de resuscitare cardiopulmonară:

1. Apucaţi oricare dintre pârghii (A) şi trageţi spre exterior (Figura 13).

2. Ghidaţi spătarul în jos spre poziţia plată.

Pentru resetarea motorului spătarului după activarea funcţiei de resuscitare cardiopulmonară, apăsaţi butonul de coborâre
a spătarului de pe panourile de comandă sau butonul pentru resuscitare cardiopulmonară de pe panoul de comandă al
asistentei medicale.

FFiigguurraa 1133 –– AAccttiivvaarreeaa ffuunnccţţiieeii ddee rreessuusscciittaarree ccaarrddiiooppuullmmoonnaarrăă

SSccooaatteerreeaa ssaauu îînnllooccuuiirreeaa ssuuppoorrttuulluuii ppeennttrruu ccaapp
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT -- Întotdeauna orientaţi corespunzător suportul pentru cap atunci când îl înlocuiţi, pentru a evita prinderea.

Puteţi scoate suportul pentru cap pentru a avea acces la pacient şi pentru curăţare.

Pentru înlăturarea suportului pentru cap:

1. Agăţaţi caseta suspendată cu butoane de comandă pentru pacient la capătul pentru cap al unei şine laterale.

2. Apucaţi mânerele şi ridicaţi suportul pentru cap vertical în sus şi scoateţi-l de pe produs (Figura 15).

Pentru înlocuirea suportului pentru cap:

1. Aliniaţi colţurile curbate ale suportului pentru cap cu capătul pentru picioare al patului (Figura 14).

2. Aliniaţi jaloanele suportului pentru cap (A) cu manşoanele din plastic (B) de la capătul pentru cap al produsului (Figura
15).

3. Coborâţi suportul pentru picioare până când se aşează în manşoanele din plastic (B) (Figura 15).
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FFiigguurraa 1144 –– OOrriieennttaarreeaa ssuuppoorrttuulluuii ppeennttrruu ccaapp A

B
FFiigguurraa 1155 –– SSccooaatteerreeaa ssaauu îînnllooccuuiirreeaa ssuuppoorrttuulluuii ppeennttrruu

ccaapp

SSccooaatteerreeaa ssaauu îînnllooccuuiirreeaa ssuuppoorrttuulluuii ppeennttrruu ppiicciiooaarree
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT -- Întotdeauna orientaţi corespunzător suportul pentru picioare atunci când îl înlocuiţi, pentru a evita
prinderea.

AATTEENNŢŢIIEE -- Înainte de scoaterea suportului pentru picioare, agăţaţi întotdeauna caseta suspendată cu butoane de
comandă pentru asistenta medicală la capătul pentru picioare al unei şine laterale sau al tăvii pentru aşternuturi (opţiune).

Puteţi scoate suportul pentru picioare pentru a avea acces la pacient şi pentru curăţare.

Pentru scoaterea suportului pentru picioare:

1. Agăţaţi caseta suspendată cu butoane de comandă pentru asistenta medicală la capătul pentru picioare al unei şine
laterale sau al tăvii pentru aşternuturi (opţiune).

2. Apucaţi mânerele şi ridicaţi suportul pentru picioare vertical în sus şi scoateţi-l de pe produs (Figura 17).

Pentru înlocuirea suportului pentru picioare:

1. Aliniaţi colţurile curbate ale suportului pentru picioare cu capătul pentru cap al patului (Figura 16).

2. Aliniaţi jaloanele suportului pentru picioare cu manşoanele din plastic de la capătul pentru picioare al produsului (Figura
17).

3. Coborâţi suportul pentru picioare până când se aşează în manşoanele din plastic (Figura 17).
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FFiigguurraa 1166 –– OOrriieennttaarreeaa ssuuppoorrttuulluuii ppeennttrruu ppiicciiooaarree

FFiigguurraa 1177 –– SSccooaatteerreeaa ssaauu îînnllooccuuiirreeaa ssuuppoorrttuulluuii ppeennttrruu
ppiicciiooaarree

RRiiddiiccaarreeaa ssaauu ccoobboorrâârreeaa sseeccţţiiuunniiii ppeennttrruu ggaammbbee
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT -- Asiguraţi-vă întotdeauna că toate persoanele şi toate echipamentele se află la distanţă faţă de zona
aflată dedesubtul şi în jurul secţiunii pentru picioare înainte să coborâţi secţiunea pentru gambe.

AATTEENNŢŢIIEE -- Nu ridicaţi secţiunea pentru gambe atunci când utilizaţi prelungitorul de pat. Această precauţie are ca scop
evitarea situaţiei în care produsul nu susţine gambele unui pacient mai înalt.

Puteţi ridica şi coborî manual secţiunea pentru gambe.

Pentru ridicarea secţiunii pentru gambe:

1. Apucaţi secţiunea pentru gambe cu ambele mâini.

2. Ridicaţi secţiunea pentru gambe la înălţimea dorită.

3. Eliberaţi secţiunea pentru gambe pentru a bloca secţiunea în poziţie.

Pentru coborârea secţiunii pentru gambe:

1. Apucaţi secţiunea pentru gambe cu ambele mâini.

2. Ridicaţi secţiunea pentru gambe până la poziţia complet ridicată pentru a debloca secţiunea pentru gambe.

3. Ghidaţi în jos secţiunea pentru gambe înapoi pe targă.
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RRiiddiiccaarreeaa ssaauu ccoobboorrâârreeaa şşiinneelloorr llaatteerraallee
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT
• Blocaţi întotdeauna şinele laterale în poziţia complet ridicată, cu suprafaţa pentru somn la orizontală în poziţia cea mai

joasă, atunci când transportaţi un pacient.
• Ţineţi întotdeauna membrele, mâinile, degetele şi alte părţi ale corpului departe de mecanisme şi orificii.
• Blocaţi întotdeauna şinele laterale, cu excepţia cazului în care starea pacientului necesită măsuri suplimentare de

siguranţă.
• Blocaţi întotdeauna şinele laterale în poziţia complet ridicată atunci când pacientul este nesupravegheat.
• Nu utilizaţi barele laterale ca dispozitive de restricţionare a mişcărilor pentru a împiedica pacientul să părăsească

produsul. Operatorul trebuie să determine gradul de restricţionare a mişcărilor necesar pentru a se asigura că pacientul
este în siguranţă.

• Nu staţi pe şinele laterale.

AATTEENNŢŢIIEE -- Nu utilizaţi şinele laterale pentru a mişca produsul. Mişcaţi produsul utilizând întotdeauna mânerele integrate
din suportul pentru cap şi suportul pentru picioare.

Trebuie să ridicaţi şi să coborâţi şinele laterale cu ambele mâini. Barele laterale se blochează numai în poziţia complet
ridicată.

Atunci când ridicaţi şinele laterale, ascultaţi până când auziţi un clic care indică faptul că şinele laterale sunt blocate în
poziţie ridicată. Trageţi de şinele laterale pentru a vă asigura că acestea sunt blocate în poziţie.

Pentru a ridica şinele laterale, apucaţi şi ridicaţi şinele laterale.

Pentru a coborî şinele laterale, ridicaţi zăvorul de eliberare de culoare galbenă (A) (Figura 18) şi ghidaţi şinele laterale în
jos.

FFiigguurraa 1188 –– RRiiddiiccaarreeaa ssaauu ccoobboorrâârreeaa şşiinneelloorr llaatteerraallee

PPaannoouu ddee ccoommaannddăă ppeennttrruu aassiisstteennttaa mmeeddiiccaallăă ((îînn eexxtteerriioorruull şşiinneelloorr llaatteerraallee))
((ooppţţiiuunnee))
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT -- Blocaţi întotdeauna comenzile de mişcare ale patului atunci când pacientul este nesupravegheat.
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A B C HD E F G I J

K

L
M
N

O P Q

NNuummee FFuunnccţţiiee

AA Resuscitare cardiopulmonară de urgenţă
Anulează blocarea panoului de comandă pentru
obţinerea poziţiei plate la înălţime joasă. Este, de
asemenea, disponibil dacă panourile de comandă sunt
oprite.

BB LED blocare targă Luminează atunci când blocaţi secţiunea tărgii

CC Dispozitiv de ridicare pentru targă Ridică targa

DD Dispozitiv de coborâre pentru targă Coboară targa

EE LED blocare spătar Luminează atunci când blocaţi secţiunea spătarului

FF Dispozitiv de ridicare pentru spătar Ridică spătarul

GG Dispozitiv de coborâre pentru spătar Coboară spătarul

HH LED blocare secţiune pentru coapse Luminează atunci când blocaţi secţiunea pentru
coapse

II Dispozitiv de ridicare pentru coapse Ridică secţiunea pentru coapse

JJ Dispozitiv de coborâre pentru coapse Coboară secţiunea pentru coapse

KK Poziţie Trendelenburg Pune produsul în poziţia Trendelenburg (capul jos şi
picioarele sus)

LL Poziţie Trendelenburg inversată Pune produsul în poziţie Trendelenburg inversată
(capul sus şi picioarele jos)

MM Indicator conectare Luminează atunci când produsul este conectat la o
sursă de energie
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NNuummee FFuunnccţţiiee

NN Indicator de încărcare a bateriei

Luminează în galben atunci când conectaţi produsul la
o priză de perete şi bateriile se reîncarcă. Încărcarea
completă a bateriei durează între 10 şi 12 ore. Atunci
când bateria este încărcată, LED-ul nu mai luminează.

OO Indicator înălţime redusă Luminează în verde atunci când produsul este la 2 cm
faţă de poziţia cu cea mai mică înălţime

PP Poziţie de examinare Aplatizează targa şi o ridică la cea mai mare înălţime

QQ Buton unic pentru poziţie vasculară Anulează blocarea panoului de comandă pentru
obţinerea poziţiei Trendelenburg în unghi de 12°

PPaannoouu ddee ccoommaannddăă ppeennttrruu ppaacciieenntt ((îînn iinntteerriioorruull şşiinneelloorr llaatteerraallee)) ((ooppţţiioonnaall))
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT -- Blocaţi întotdeauna comenzile de mişcare ale patului atunci când pacientul este nesupravegheat.

Profesioniştii din domeniul sănătăţii trebuie să instruiască pacienţii cum să acţioneze comenzile pentru pacient.

A C ID F G H J K

L MB E

NNuummee FFuunnccţţiiee

AA Dispozitiv de ridicare cu menţinere automată la acelaşi
nivel

Ridică spătarul şi secţiunea pentru coapse în acelaşi
timp

BB Dispozitiv de coborâre cu menţinere automată la
acelaşi nivel

Coboară spătarul şi secţiunea pentru coapse în acelaşi
timp

CC LED blocare targă Luminează atunci când blocaţi secţiunea tărgii
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NNuummee FFuunnccţţiiee

DD Dispozitiv de ridicare pentru targă Ridică targa

EE Dispozitiv de coborâre pentru targă Coboară targa

FF LED blocare spătar Luminează atunci când blocaţi secţiunea spătarului

GG Dispozitiv de ridicare pentru spătar Ridică spătarul

HH Dispozitiv de coborâre pentru spătar Coboară spătarul

II LED blocare secţiune pentru coapse Luminează atunci când blocaţi secţiunea pentru
coapse

JJ Dispozitiv de ridicare pentru coapse Ridică secţiunea pentru coapse

KK Dispozitiv de coborâre pentru coapse Coboară secţiunea pentru coapse

LL Dispozitiv pentru ieşire
Coboară targa, coboară secţiunea pentru coapse şi
ridică spătarul, astfel încât pacientul să se poată urca
pe produs şi să se poată da jos de pe produs

MM Poziţie scaun Pune produsul în poziţia scaun

CCaasseettăă ssuussppeennddaattăă ccuu bbuuttooaannee ddee ccoommaannddăă ppeennttrruu ppaacciieenntt ((ooppţţiioonnaall))
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT -- Blocaţi întotdeauna comenzile de mişcare ale patului atunci când pacientul este nesupravegheat.

AATTEENNŢŢIIEE
• Întotdeauna puneţi caseta suspendată cu butoane de comandă pentru pacient în siguranţă pe saltea în timpul utilizării

casetei suspendate cu butoane de comandă.
• Agăţaţi întotdeauna caseta suspendată cu butoane de comandă pentru pacient pe şina laterală atunci când caseta

suspendată cu butoane de comandă nu este în uz.
• Nu presaţi şi nu ciupiţi cablul casetei suspendate cu butoane de comandă aflate în cadrul patului.

Profesioniştii din domeniul sănătăţii trebuie să instruiască pacienţii cum să acţioneze comenzile pentru pacient.

A B

C D

E F

G H
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NNuummee FFuunnccţţiiee

AA Dispozitiv de ridicare pentru spătar Ridică spătarul

BB Dispozitiv de coborâre pentru spătar Coboară spătarul

CC Dispozitiv de ridicare pentru coapse Ridică secţiunea pentru coapse

DD Dispozitiv de coborâre pentru coapse Coboară secţiunea pentru coapse

EE Dispozitiv de ridicare cu menţinere automată la acelaşi
nivel

Ridică spătarul şi secţiunea pentru coapse în acelaşi
timp

FF Dispozitiv de coborâre cu menţinere automată la
acelaşi nivel

Coboară spătarul şi secţiunea pentru coapse în acelaşi
timp

GG Dispozitiv de ridicare pentru targă Ridică targa

HH Dispozitiv de coborâre pentru targă Coboară targa

CCaasseettăă ssuussppeennddaattăă ccuu bbuuttooaannee ddee ccoommaannddăă ppeennttrruu aassiisstteennttaa mmeeddiiccaallăă
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT
• Blocaţi întotdeauna comenzile de mişcare ale patului atunci când pacientul este nesupravegheat.
• Niciodată nu depozitaţi panoul de comandă al asistentei medicale în zone accesibile pacientului.

AATTEENNŢŢIIEE
• Puneţi întotdeauna caseta suspendată cu butoane de comandă pentru asistenta medicală pe suportul pentru picioare.
• Agăţaţi întotdeauna caseta suspendată cu butoane de comandă pentru asistenta medicală pe o şină laterală la capătul

pentru picioare sau depozitaţi-o în tava pentru aşternuturi (opţională) înainte de a îndepărta suportul pentru picioare.
• Nu presaţi şi nu ciupiţi cablul casetei suspendate cu butoane de comandă aflat în cadrul patului.
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A B C E F H N O A

G J PD Q S TR

I LK M

NNuummee FFuunnccţţiiee

AA Resuscitare cardiopulmonară de urgenţă
Anulează blocarea panoului de comandă pentru
obţinerea poziţiei plate la înălţime joasă. Este, de
asemenea, disponibil dacă panourile de comandă sunt
oprite.

BB Blocare targă/LED blocare targă
Activează sau dezactivează dispozitivele de blocare
pentru targă. Luminează atunci când blocaţi secţiunea
tărgii.

CC Dispozitiv de ridicare pentru targă Ridică targa

DD Dispozitiv de coborâre pentru targă Coboară targa

EE LED blocare dispozitiv de ridicare pentru spătar/
blocare dispozitiv spătar

Activează sau dezactivează dispozitivele de blocare
pentru spătar. Luminează atunci când blocaţi spătarul.

FF Dispozitiv de ridicare pentru spătar Ridică spătarul

GG Dispozitiv de coborâre pentru spătar Coboară spătarul

HH Blocare secţiune pentru coapse/LED blocare secţiune
pentru coapse

Activează sau dezactivează dispozitivele de blocare a
secţiunii pentru coapse. Luminează atunci când blocaţi
secţiunea pentru coapse.

II Dispozitiv de ridicare pentru coapse Ridică secţiunea pentru coapse

JJ Dispozitiv de coborâre pentru coapse Coboară secţiunea pentru coapse
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NNuummee FFuunnccţţiiee

KK Indicator de încărcare a bateriei

Luminează în galben atunci când conectaţi produsul la
o priză de perete şi bateriile se reîncarcă. Încărcarea
completă a bateriei durează între 10 şi 12 ore. Atunci
când bateria este încărcată, LED-ul nu mai luminează.

LL Poziţie de examinare Aplatizează targa şi o ridică la cea mai mare înălţime

MM Indicator conectare Luminează atunci când produsul este conectat la o
sursă de energie

NN Poziţie scaun Pune produsul în poziţia scaun

OO Buton unic pentru poziţie vasculară Anulează blocarea panoului de comandă pentru
obţinerea poziţiei Trendelenburg în unghi de 12°

PP Dispozitiv de ridicare cu menţinere automată la acelaşi
nivel

Ridică spătarul şi secţiunea pentru coapse în acelaşi
timp

QQ Dispozitiv de coborâre cu menţinere automată la
acelaşi nivel

Coboară spătarul şi secţiunea pentru coapse în acelaşi
timp

RR Poziţie Trendelenburg Pune produsul în poziţia Trendelenburg (capul jos şi
picioarele sus)

SS Poziţie Trendelenburg inversată Pune produsul în poziţie Trendelenburg inversată
(capul sus şi picioarele jos)

TT Dispozitiv pentru ieşire
Coboară targa, coboară secţiunea pentru coapse şi
ridică spătarul, astfel încât pacientul să se poată urca
pe produs şi să se poată da jos de pe produs

EExxttiinnddeerreeaa pprreelluunnggiittoorruulluuii ddee ppaatt ((ooppţţiioonnaall))
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT
• Nu staţi pe prelungitorul de pat. Acest lucru poate produce răsturnarea produsului.
• Blocaţi întotdeauna prelungitorul de pat înainte de a amplasa greutăţi pe prelungitorul de pat.

AATTEENNŢŢIIEE
• Nu îndepărtaţi tăblia pentru picioare după ce aţi extins prelungitorul de pat.
• Nu ridicaţi secţiunea pentru gambe atunci când utilizaţi prelungitorul de pat. Această precauţie are ca scop evitarea

situaţiei în care produsul nu susţine gambele unui pacient mai înalt.

Prelungitorul de pat permite extinderea lungimii produsului cu 31 cm.

Pentru a extinde prelungitorul de pat:

1. Trageţi şi rotiţi fiecare buton rotativ cu 90° pentru a debloca prelungitorul de pat (Figura 19).

2. Prindeţi mânerele tăbliei pentru picioare.

3. Trageţi de tăblia pentru picioare pentru a extinde prelungitorul de pat (Figura 20).

4. Trageţi şi rotiţi fiecare buton rotativ cu 90° pentru a bloca prelungitorul de pat în poziţie.

NNoottăă -- Atunci când blocaţi prelungitorul de pat, ascultaţi până când auziţi un clic care indică faptul că prelungitorul de
pat este blocat. Împingeţi şi trageţi tăblia pentru picioare pentru a vă asigura că prelungitorul de pat este blocat.
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FFiigguurraa 1199 –– DDeebbllooccaarreeaa pprreelluunnggiittoorruulluuii ddee ppaatt

FFiigguurraa 2200 –– EExxttiinnddeerreeaa pprreelluunnggiittoorruulluuii ddee ppaatt

MMoonnttaarreeaa ssaalltteelleeii ccuu mmaarrggiinnii rriiddiiccaattee şşii pprreelluunnggiittoorr ddee ppaatt

Pentru specificaţiile saltelei, consultaţi manualul pentru saltele din seria MA.

Saltelele cu margini ridicate şi prelungitor de pat recomandate sunt:

SSaalltteellee ccuu mmaarrggiinnii rriiddiiccaattee ccoommppaattiibbiillee DDiimmeennssiiuunnii

7002-4-018 330 mm x 710 mm x 180 mm

7002-4-020 330 mm x 710 mm x 200 mm

7002-4-518 330 mm x 710 mm x 180 mm

7002-4-520 330 mm x 710 mm x 200 mm

Pentru montarea saltelei cu margini ridicate şi prelungitor de pat:

1. Consultaţi Extinderea prelungitorului de pat (opţional) (pagina 31).
2. Aşezaţi salteaua cu margini ridicate şi prelungitor de pat între saltea şi suportul pentru picioare.

3. Apăsaţi ]n jos pe salteaua cu margini ridicate şi prelungitor de pat pentru a o fixa la locul ei.

EExxttiinnddeerreeaa ssaauu rreettrraaggeerreeaa ttăăvviiii ppeennttrruu aaşştteerrnnuuttuurrii ((ooppţţiiuunnee))

Tava pentru aşternuturi este o unitate de depozitare încorporată, opţională, care poate depozita hainele pacientului, rufele
spălate sau caseta suspendată cu butoane de comandă pentru asistenta medicală. Puteţi găsi tava pentru aşternuturi la
capătul pentru picioare a produsului.

AAVVEERRTTIISSMMEENNTT
• Întotdeauna retrageţi tava pentru aşternuturi (opţiune) înainte de punerea în mişcare a produsului.
• Întotdeauna retrageţi tava pentru aşternuturi (opţiune) atunci când nu este utilizată.

AATTEENNŢŢIIEE -- Încărcătură utilă sigură a tăvii pentru aşternuturi este de 15 kg.

Pentru extinderea tăvii pentru aşternuturi, apucaţi tava din plastic pentru aşternuturi şi trageţi spre dumneavoastră tava
pentru aşternuturi.

Pentru retragerea tăvii pentru aşternuturi, apucaţi tava din plastic pentru aşternuturi şi împingeţi tava pentru aşternuturi în
cadru.
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FFiigguurraa 2211 –– DDeeppoozziittaarreeaa ccaasseetteeii ssuussppeennddaattee ccuu bbuuttooaannee ddee ccoommaannddăă ppeennttrruu aassiisstteennttaa mmeeddiiccaallăă

IInnttrroodduucceerreeaa şşii ssccooaatteerreeaa uunneeii ccaasseettee îînn şşii ddiinn ssuuppoorrttuull ppeennttrruu ccaasseettee ppeennttrruu
rraaddiiooggrraaffiiii ((ooppţţiiuunnee))
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT -- Nu utilizaţi produsul pentru proceduri radiografice dacă acesta nu este prevăzut cu un spătar
radiotransparent (opţiune).

Produsul SV2 poate include un spătar opţional radiotransparent pentru a permite efectuarea de radiografii în timp ce
pacientul se află în pat.

Puteţi efectua radiografii introducând o casetă pentru radiografii în carcasa amplasată în spatele spătarului. Nu este
necesar să mutaţi pacientul pentru a introduce o casetă pentru radiografii sau pentru a efectua o radiografie.

Dimensiunile ghidajului pentru radiografii: 390 mm x 660 mm x 16 mm

Dimensiunile recomandate ale casetei pentru radiografii:

• 385 mm x 385 mm x 15 mm

• 460 mm x 383 mm x 15 mm

Pentru a introduce o casetă pentru radiografii:

1. Consultaţi Scoaterea sau înlocuirea suportului pentru cap (pagina 22).
2. Glisaţi caseta pentru radiografii în suportul pentru casete pentru radiografii.

3. Ajustaţi pacientul în poziţia dorită.

Pentru a scoate caseta pentru radiografii:

1. Scoateţi prin glisare caseta pentru radiografii din suportul pentru casete pentru radiografii.

2. Consultaţi Scoaterea sau înlocuirea suportului pentru cap (pagina 22).
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AAcccceessoorriiii şşii ppiieessee
Aceste accesorii pot fi disponibile pentru utilizare cu produsul dumneavoastră. Confirmaţi disponibilitatea pentru
configuraţia sau regiunea dumneavoastră.

AATTEENNŢŢIIEE -- Utilizaţi exclusiv accesorii autorizate pentru acest produs. Utilizarea de accesorii neautorizate poate conduce la
deteriorarea produsului sau la vătămarea operatorului sau a pacientului. Stryker nu îşi asumă răspunderea pentru nicio
deteriorare sau vătămare care ar putea rezulta în urma utilizării incorecte a produsului sau a utilizării de accesorii
neautorizate.

NNuummee NNuummăărr ÎÎnnccăărrccăăttuurrăă uuttiillăă ssiigguurrăă

Stativ pentru perfuzie, curbat MM017 Fiecare cârlig pentru perfuzie: 2 kg

Stativ pentru perfuzie, drept MM060 Fiecare cârlig pentru perfuzie: 2 kg

Stâlp pentru ridicarea pacientului MM003 75 kg

Suport pentru menţinerea buteliei cu
oxigen în poziţie verticală (diametru
120 mm)

MM006 7,5 kg

Suport pentru menţinerea buteliei cu
oxigen în poziţie verticală (diametru
120 mm, lungime 900 mm)

MM061 7,5 kg

Suport pentru menţinerea buteliei cu
oxigen în poziţie verticală (diametru
120 mm, lungime 640 mm)

MM062 7,5 kg

Suport pentru menţinerea buteliei cu
oxigen în poziţie verticală (diametru
140 mm, lungime 640 mm)

MM063 7,5 kg

Coş pentru pungă Foley MM029 4 kg

MMoonnttaarreeaa ssttaattiivvuulluuii ppeennttrruu ppeerrffuuzziiee
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT -- Nu folosiţi accesorii pentru a sprijini membrele pacientului sau alte părţi ale corpului acestuia.

AATTEENNŢŢIIEE
• Asiguraţi-vă întotdeauna că accesoriile sunt blocate în poziţie.
• Asiguraţi-vă întotdeauna că stativul pentru perfuzie este la înălţime joasă pe durata transportului.
• Nu utilizaţi stativul pentru perfuzie drept dispozitiv de împingere sau de tragere.
• Nu permiteţi accesoriilor să interfereze cu mecanismele mecanice sau electrice ale produsului.

Puteţi să montaţi stativul pentru perfuzie în oricare dintre cele patru manşoane auxiliare aflate în colţurile patului. Stativul
pentru perfuzie este echipat cu o tijă telescopică care se extinde pentru a oferi o poziţie de înălţime suplimentară.

Pentru montarea stativului pentru perfuzie:

1. Introduceţi stativul pentru perfuzie într-unul dintre cele patru manşoane auxiliare (Figura 22).

2. Rotiţi şi blocaţi stativul pentru perfuzie în manşonul auxiliar (Figura 23).
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FFiigguurraa 2222 –– MMoonnttaarreeaa ssttaattiivvuulluuii ppeennttrruu ppeerrffuuzziiee

FFiigguurraa 2233 –– BBllooccaarreeaa ssttaattiivvuulluuii ppeennttrruu ppeerrffuuzziiee

AAjjuussttaarreeaa ppiicciioorruulluuii ppeennttrruu ppeerrffuuzziiee

Pentru ajustarea piciorului pentru perfuzie:

1. Rotiţi în sens contrar acelor de ceasornic butonul
telescopic pentru deblocarea piciorului pentru perfuzie
(Figura 24).

2. Apucaţi piciorul pentru perfuzie.

3. Ridicaţi piciorul pentru perfuzie la înălţimea dorită.

4. Rotiţi în sensul acelor de ceasornic butonul telescopic
pentru a bloca piciorul pentru perfuzie (Figura 24).

FFiigguurraa 2244 –– AAjjuussttaarreeaa ppiicciioorruulluuii ppeennttrruu ppeerrffuuzziiee

MMoonnttaarreeaa ssttââllppuulluuii ppeennttrruu rriiddiiccaarree

Stâlpul pentru ridicare ajută pacientul la modificarea poziţiei în pat.

AAVVEERRTTIISSMMEENNTT -- Nu folosiţi accesorii pentru a sprijini membrele pacientului sau alte părţi ale corpului acestuia.

AATTEENNŢŢIIEE
• Asiguraţi-vă întotdeauna că accesoriile sunt blocate în poziţie.
• Înainte de transportarea produsului, scoateţi întotdeauna stâlpul pentru ridicare.
• Nu folosiţi stâlpul pentru ridicare drept dispozitiv de împingere sau de tragere.
• Nu permiteţi accesoriilor să interfereze cu mecanismele mecanice sau electrice ale produsului.

Puteţi monta stâlpul pentru ridicare în oricare dintre cele două manşoane auxiliare aflate la capătul pentru cap al patului.

Pentru montarea stâlpului pentru ridicare:

1. Introduceţi stâlpul pentru ridicare într-unul din cele două manşoane auxiliare (Figura 25).
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FFiigguurraa 2255 –– MMoonnttaarreeaa ssttââllppuulluuii ppeennttrruu rriiddiiccaarree

2. Rotiţi şi blocaţi stâlpul pentru ridicare în manşonul auxiliar.

MMoonnttaarreeaa mmâânneerruulluuii ssttââllppuulluuii ppeennttrruu rriiddiiccaarree

Pentru montarea mânerului stâlpului pentru ridicare, puneţi mânerul negru al stâlpului pentru ridicare între cele două
opritoare ale stâlpului pentru ridicare (Figura 26).

FFiigguurraa 2266 –– MMoonnttaarreeaa mmâânneerruulluuii ssttââllppuulluuii ppeennttrruu rriiddiiccaarree

MMoonnttaarreeaa ssuuppoorrttuulluuii ppeennttrruu bbuutteelliiaa ccuu ooxxiiggeenn

AAVVEERRTTIISSMMEENNTT -- Nu folosiţi accesorii pentru a sprijini membrele pacientului sau alte părţi ale corpului acestuia.

AATTEENNŢŢIIEE
• Asiguraţi-vă întotdeauna că accesoriile sunt blocate în poziţie.
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• Nu folosiţi suportul pentru butelia cu oxigen drept dispozitiv de împingere sau de tragere.
• Înainte de a transporta un pacient, rotiţi întotdeauna spre pat suportul pentru butelia cu oxigen.
• Nu loviţi suportul pentru butelia cu oxigen atunci când transportaţi un pacient.
• Nu permiteţi accesoriilor să interfereze cu mecanismele mecanice sau electrice ale produsului.
• Nu încărcaţi suportul pentru butelia de oxigen peste încărcătura utilă sigură de 7,5 kg.

Pentru montarea suportului pentru butelia cu oxigen:

1. Introduceţi suportul pentru butelia cu oxigen într-unul din cele două manşoane auxiliare de lângă capătul pentru cap
(Figura 27, Figura 28).

FFiigguurraa 2277 –– MMoonnttaarreeaa ssuuppoorrttuulluuii ppeennttrruu bbuutteelliiaa ccuu
ooxxiiggeenn ((MMMM000066)) FFiigguurraa 2288 –– MMoonnttaarreeaa ssuuppoorrttuulluuii ppeennttrruu bbuutteelliiaa ccuu

ooxxiiggeenn ((MMMM006611//MMMM006622//MMMM006633))

2. Rotiţi şi blocaţi suportul pentru butelia cu oxigen în manşonul auxiliar (Figura 29).

FFiigguurraa 2299 –– BBllooccaarreeaa ssuuppoorrttuulluuii ppeennttrruu bbuutteelliiaa ccuu ooxxiiggeenn

MMoonnttaarreeaa ccooşşuulluuii ppeennttrruu ppuunnggaa FFoolleeyy
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT -- Nu folosiţi accesorii pentru a sprijini membrele pacientului sau alte părţi ale corpului acestuia.

AATTEENNŢŢIIEE
• Încărcătură utilă sigură pentru fiecare cârlig Foley este de 2 kg.
• Nu permiteţi accesoriilor să interfereze cu mecanismele mecanice sau electrice ale produsului.

Pentru montarea coşului pentru punga Foley, agăţaţi coşul de cârligele Foley (Figura 30).
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FFiigguurraa 3300 –– MMoonnttaarreeaa ccooşşuulluuii ppeennttrruu ppuunnggaa FFoolleeyy
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CCuurrăăţţaarreeaa

PPrreeggăăttiirreeaa pprroodduussuulluuii ppeennttrruu ccuurrăăţţaarree

Curăţarea şi dezinfectarea sunt două procese separate. Curăţaţi produsul înainte de dezinfectare pentru a asigura
eficacitatea agentului de curăţare.

Pentru pregătirea produsului pentru curăţare:

1. Ridicaţi targa la cea mai mare înălţime a acesteia.

2. Blocaţi funcţiile panoului pentru comanda şinelor laterale şi funcţiile casetei suspendate cu butoane de comandă pentru
pacient (consultaţi manualul de utilizare pentru instrucţiuni privind blocarea funcţiilor pentru pacient).

3. Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de reţea.

4. Consultaţi manualul de utilizare pentru instrucţiuni privind păstrarea cablului de alimentare.

5. Consultaţi manualul de utilizare pentru instrucţiuni privind acţionarea frânelor.

6. Scoateţi salteaua.

CCuurrăăţţaarree
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT
• Atunci când produsul este în curs de utilizare, nu efectuaţi operaţii de curăţare, service sau întreţinere.
• Întotdeauna opriţi produsul şi deconectaţi de la priză cablul de alimentare înaintea operaţiilor de curăţare, service şi

întreţinere.
• Întotdeauna opriţi produsul şi deconectaţi de la priză cablul de alimentare atunci când lângă plăcile cu circuite, cabluri şi

motoare se varsă cantităţi mari de fluide. Îndepărtaţi pacientul de la produs, curăţaţi fluidul şi solicitaţi personalului de
service să inspecteze produsul. Fluidele pot cauza funcţionarea imprevizibilă şi/sau diminuată a oricărui produs electric.
Nu trimiteţi produsul la service decât după ce s-a uscat complet şi a fost testat temeinic în ceea ce priveşte funcţionarea
în siguranţă.

• Nu pulverizaţi agenţii de curăţare direct pe baterie, pe casetele de comandă, pe elementele de acţionare, pe cabluri sau
pe alte echipamente electrice.

• Nu utilizaţi pulbere abrazivă, sârmă din oţel sau materiale similare care pot deteriora suprafaţa produsului.
• Nu utilizaţi VViirreexx®® TB pentru dezinfectarea produsului.
• Nu utilizaţi pentru curăţare chimicale pe baza de acid sau chimicale inflamabile, precum benzină, motorină sau acetonă.
• Nu pulverizaţi agenţi de curăţare direct pe şi nu saturaţi cu agenţi de curăţare panoul pentru comanda şinelor laterale,

caseta suspendată cu butoane de comandă pentru pacient sau caseta suspendată cu butoane de comandă pentru
asistenta medicală.

• Agenţii de curăţare şi dezinfectanţii nu trebuie să fie foarte alcalini sau foarte acizi (valoarea pH-ului 6-8).

AATTEENNŢŢIIEE
• Nu curăţaţi produsul la aburi, nu îl spălaţi sub presiune, nu îl curăţaţi cu ultrasunete şi nu scufundaţi în apă nicio parte a

produsului. Expunerea produsului la apă poate deteriora componentele electrice interne. Aceste metode de curăţare nu
sunt recomandate şi pot anula garanţia de care beneficiază acest produs.

• Asiguraţi-vă întotdeauna că ştergeţi produsul cu apă curată şi uscaţi bine fiecare produs după curăţare. Unii agenţi de
curăţare au caracter coroziv şi pot cauza deteriorarea produsului dacă sunt utilizaţi în mod necorespunzător. Dacă nu
clătiţi şi nu uscaţi corespunzător produsul, pot rămâne reziduuri corozive pe suprafaţa acestuia, reziduuri care ar putea
cauza corodarea prematură a componentelor critice. Nerespectarea acestor instrucţiuni de curăţare poate duce la
anularea garanţiei dumneavoastră.

Pentru a curăţa suprafeţele produsului:

1. Utilizând o lavetă curată, moale şi umedă, ştergeţi suprafeţele produsului cu o soluţie de săpun delicat şi apă pentru a
îndepărta materiile străine.

2. Ştergeţi suprafeţele produsului cu o lavetă curată şi uscată, pentru a îndepărta orice exces de lichide sau de substanţă
de curăţare.
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3. Uscaţi bine.

CCuurrăăţţaarreeaa şşiinneelloorr llaatteerraallee
AAVVEERRTTIISSMMEENNTT
• Nu pulverizaţi agenţi de curăţare direct pe şi nu saturaţi cu agenţi de curăţare panoul pentru comanda şinelor laterale,

caseta suspendată cu butoane de comandă pentru pacient sau caseta suspendată cu butoane de comandă pentru
asistenta medicală.

• Nu utilizaţi obiecte ascuţite pentru curăţarea panoului pentru comanda şinelor laterale.
• Nu utilizaţi pulbere abrazivă, sârmă din oţel sau materiale similare care pot deteriora suprafaţa produsului.
• Nu utilizaţi VViirreexx®® TTBB pentru curăţarea produsului.
• Nu utilizaţi pentru curăţare chimicale pe baza de acid sau chimicale inflamabile, precum benzină, motorină sau acetonă.

Pentru curăţarea şinelor laterale:

1. Ridicaţi şina laterală.

2. Închideţi cu zăvor şina laterală.

3. Utilizaţi o lavetă curată, moale şi umedă pentru a şterge şinele laterale şi panoul pentru comanda şinelor laterale.

4. Lăsaţi panoul pentru comanda şinelor laterale să se usuce complet.
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DDeezziinnffeeccttaarreeaa
Dezinfectanţi recomandaţi:

• Agenţi de curăţare cuaternari fără eteri de glicol (substanţă activă - clorură de amoniu)

• Soluţie de înălbitor cu clor (5,25% - mai puţin de 1 parte înălbitor la 100 părţi de apă)

• Alcool izopropilic 70%

Respectaţi întotdeauna instrucţiunile aferente dezinfectantului în ceea ce priveşte durata de contact şi cerinţele de clătire
corespunzătoare.

Evitaţi suprasaturarea şi asiguraţi-vă că produsul nu rămâne ud un timp mai îndelungat decât prevăd instrucţiunile
producătorului de produse chimice pentru o dezinfectare corectă.

Pentru dezinfectarea produsului:

1. Curăţaţi şi uscaţi în întregime produsul înainte de aplicarea soluţiilor de dezinfectare.

2. Aplicaţi soluţia de dezinfectare recomandată prin pulverizare sau folosind lavete preîmbibate.

NNoottăă -- Asiguraţi-vă că respectaţi instrucţiunile privind dezinfectantul în ceea ce priveşte durata de contact şi cerinţele de
clătire corespunzătoare.

3. Pentru dezinfectarea mecanismelor, ridicaţi spătarul şi suportul pentru picioare la cea mai mare înălţime.

4. Ştergeţi suprafeţele produsului şi mecanismele cu o lavetă curată şi uscată, pentru a îndepărta orice exces de lichid sau
de agent de curăţare.

5. Lăsaţi produsul să se usuce complet înainte de repunerea sa în uz.
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ÎÎnnttrreeţţiinneerree pprreevveennttiivvăă
Ca acţiune minimă, verificaţi toate aspectele specificate în cursul întreţinerii preventive anuale pentru toate produsele
Stryker Medical. Ar putea fi necesar să efectuaţi verificările de întreţinere preventivă mai frecvent în baza nivelului de
utilizare a produsului dumneavoastră.

Scoateţi produsul din uz înainte de efectuarea activităţilor de întreţinere preventivă. Întreţinerea preventivă trebuie
efectuată numai de personal instruit sau certificat.

Verificaţi următoarele aspecte:

Toate piesele sudate şi toate piesele de asamblare sunt fixate în siguranţă

Tubulatura sau foile din metal pentru a depista porţiuni îndoite sau rupte

Rotiţele sunt lipsite de reziduuri

Rotiţele sunt fixate şi îmbinate prin articulaţie

Rotiţele se blochează în siguranţă prin apăsarea pedalei de frână

Se blochează şi se eliberează rotiţa de direcţie

Pedala de direcţie poate fi închisă cu zăvor

Spătarul funcţionează

Dispozitivele de ridicare şi de coborâre pentru targă funcţionează

Poziţia Trendelenburg şi poziţia Trendelenburg inversată funcţionează

Piciorul pentru perfuzie este intact şi funcţionează (opţional)

Manşoanele auxiliare nu sunt deteriorate şi nu prezintă crăpături

Prelungitorul de pat se extinde şi se blochează (opţiune)

Suportul pentru cap, suportul pentru picioare şi panourile pentru comanda şinelor laterale pentru depistarea
crăpăturilor sau fisurilor

Toate capacele trebuie să nu fie deteriorate şi să nu prezinte margini ascuţite

Spătarul radiotransparent este curat şi nu prezintă crăpături (opţiune)

Suportul casetei este curat şi nu prezintă crăpături (opţiune)

Luminile de sub pat funcţionează

Activarea funcţiei de resuscitare cardiopulmonară funcţionează

Şinele laterale pot fi mişcate, închise cu zăvor şi pliate

Toate funcţiile de pe toate panourile de comandă

Bateriile pentru înlocuire

Bateriile pentru prezenţa coroziunii la borne, crăpăturilor, dilatare sau umflare la părţile laterale, sau care nu mai pot
menţine o încărcare completă

Secţiunea pentru gambe poate fi mişcată, închisă cu zăvor şi pliată

Casetele suspendate cu butoane de comandă pentru depistarea deteriorării fizice

Cablul de alimentare nu este uzat sau ros

Cablurile nu sunt uzate sau ciupite

Toate conexiunile electrice sunt ferme

Toate împământările sunt legate ferm la cadru

Verificarea impedanţei împământării ( ≤ 0,2 ohmi)

Curent de fugă: Polaritate normală, fără împământare, L2 activ ( ≤ 300 μA)

Curent de fugă: Polaritate normală, fără împământare, fără L2 ( ≤ 600 μA)

Curent de fugă: Polaritate inversată, fără împământare, L2 activ ( ≤ 300 μA)
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Curent de fugă: Polaritate inversată, fără împământare, fără L2 ( ≤ 600 μA)

Incinta este fără uzură, fără ruptură, fără tensiuni şi fără deteriorare mecanică

Testare la potenţial înalt - 1500 V c.a. (curentul de declanşare de cel mult 10 mA)

Fără rugină sau coroziune pe piese

Casetele de comandă nu sunt deteriorate şi nu prezintă crăpături

Funcţionalitatea elementului de acţionare

Etichetele pentru a verifica lizibilitatea, aderenţa corespunzătoare şi integritatea

Numărul de serie al produsului:

Completat de:

Data:
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IInnffoorrmmaaţţiiii pprriivviinndd ccoommppaattiibbiilliittaatteeaa eelleeccttrroommaaggnneettiiccăă

ÎÎnnddrruummăărrii şşii ddeeccllaarraaţţiiaa pprroodduuccăăttoorruulluuii -- EEmmiissiiiillee eelleeccttrroommaaggnneettiiccee

SSVV22 este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clienţii şi utilizatorii produsului SSVV22 trebuie să se
asigure că produsul este utilizat într-un astfel de mediu.

TTeessttuull ddee eemmiissiiii CCoonnffoorrmmiittaatteeaa MMeeddiiuull eelleeccttrroommaaggnneettiicc

Emisiile RF

CISPR 11
Grupul 1

SSVV22 utilizează energia RF exclusiv
pentru funcţionarea sa internă. Prin

urmare, emisiile lor RF au valori foarte
scăzute şi este improbabil ca acestea

să cauzeze vreo interferenţă în
echipamentele electronice din

vecinătate.

Emisiile RF

CISPR 11
Clasa A

SSVV22 este adecvat pentru utilizare în
toate clădirile, altele decât cele

rezidenţiale şi cele conectate direct la
reţeaua publică de alimentare cu
energie electrică de joasă tensiune

care alimentează clădirile rezidenţiale.

Emisiile armonice

IEC 61000-3-2
Clasa A

Fluctuaţiile de tensiune

Emisiile generate de fluctuaţiile
intensităţii luminoase

IEC 61000-3-3

Se conformează

NNoottăă:: Caracteristicile de emisie ale acestui echipament îl fac să fie adecvat pentru utilizarea în zone industriale şi spitale
(CISPR 11 clasa A). Dacă este utilizat într-un mediu rezidenţial (pentru care în mod normal este necesară conformitatea
cu CISPR 11 clasa B), este posibil ca acest echipament să nu ofere protecţie adecvată pentru serviciile de comunicaţii în
banda de radiofrecvenţă. Este posibil ca utilizatorul să fie nevoit să ia măsuri de limitare a interferenţei, cum ar fi
reorientarea sau mutarea echipamentului.

ÎÎnnddrruummăărrii şşii ddeeccllaarraaţţiiaa pprroodduuccăăttoorruulluuii -- IImmuunniittaatteeaa eelleeccttrroommaaggnneettiiccăă

SSVV22 este adecvat pentru utilizarea în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clienţii şi utilizatorii produsului SSVV22
trebuie să se asigure că produsul este utilizat într-un astfel de mediu.

TTeessttuull ddee iimmuunniittaattee NNiivveelluull ddee tteesstt ccoonnffoorrmm ccuu
IIEECC 6600660011 NNiivveelluull ddee ccoonnffoorrmmiittaattee ÎÎnnddrruummăărrii pprriivviinndd mmeeddiiuull

eelleeccttrroommaaggnneettiicc

Descărcările electrostatice
(ESD)

IEC 61000-4-2

+8 kV contact

+15 kV aer

+8 kV contact

+15 kV aer

Podelele trebuie să fie
confecţionate din lemn,
beton sau dale ceramice.
Dacă podelele sunt
acoperite cu material
sintetic, umiditatea relativă
trebuie să fie de cel puţin
30%.
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ÎÎnnddrruummăărrii şşii ddeeccllaarraaţţiiaa pprroodduuccăăttoorruulluuii -- IImmuunniittaatteeaa eelleeccttrroommaaggnneettiiccăă

Descărcare electrostatică
rapidă/rafală

IEC 61000-4-4

+2 kV pentru liniile de
alimentare cu energie

electrică

+1 kV pentru liniile de
intrare/ieşire

+2 kV pentru liniile de
alimentare cu energie

electrică

+1 kV pentru liniile de
intrare/ieşire

Calitatea alimentării de la
reţea trebuie să fie cea a
unui mediu comercial sau
spitalicesc tipic.

Supratensiune tranzitorie

IEC 61000-4-5

+1 kV linie(ii) la linie(ii)

+2 kV linie(ii) la pământ

+1 kV linie(ii) la linie(ii)

+2 kV linie(ii) la pământ

Calitatea alimentării de la
reţea este cea a unui mediu
comercial şi/sau spitalicesc
tipic.

Căderile de tensiune,
variaţiile de tensiune şi
întreruperile de scurtă
durată ale liniilor de
alimentare cu energie

electrică

IEC 61000-4-11

0%UT timp de 0,5 cicluri la
0°, 45°, 90°, 135°, 180°,

225°, 270° şi 315°

0%UT timp de 1 ciclu

70%UT (30% cădere a UT)
timp de 25 de cicluri

0% UT timp de 250 de cicluri

0%UT timp de 0,5 cicluri la
0°, 45°, 90°, 135°, 180°,

225°, 270° şi 315°

0%UT timp de 1 ciclu

70%UT (30% cădere a UT)
timp de 25 de cicluri

0% UT timp de 250 de cicluri

Calitatea alimentării de la
reţea trebuie să fie cea a
unui mediu comercial şi/sau
spitalicesc tipic. În cazul în
care utilizatorii produsului
SSVV22 au nevoie de
funcţionarea continuă a
produsului în situaţiile de
întrerupere a alimentării de
la reţea, se recomandă
alimentarea produsului de la
o sursă de tensiune
neîntreruptibilă sau de la o
baterie.

Câmpuri magnetice de
frecvenţa reţelei

IEC 61000-4-8
30 A/m 30 A/m

Câmpurile magnetice de
frecvenţa reţelei trebuie să
aibă niveluri caracteristice
unei locaţii tipice într-un
mediu comercial şi/sau
spitalicesc tipic.

NNoottăă:: UT este tensiunea de c.a. în reţea înainte de aplicarea nivelului de test.

Îndrumări şi ddeeccllaarraaţţiiaa producătorului -- IImmuunniittaatteeaa eelleeccttrroommaaggnneettiiccăă

SSVV22 este adecvat pentru utilizare în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clienţii şi utilizatorii produsului SSVV22
trebuie să se asigure că produsul este utilizat într-un astfel de mediu.

Testul de imunitate Nivelul de test conform cu
IEC 60601 Nivelul de conformitate Îndrumări privind mediul

electromagnetic
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Energia RF

condusă

IEC 61000-4-6

Energia RF radiată

IEC 61000-4-3

3 Vrms

6 Vrms în benzile ISM

între 150 kHz şi 80 MHz

3 V/m

80 MHz la 2,7 GHz

3 Vrms

6 Vrms în benzile ISM

3 V/m

Echipamentele de
comunicaţii portabile şi
mobile în gama RF
(radiofrecvenţă) nu trebuie
utilizate la o distanţă faţă de
orice parte a produsului
SSVV22, inclusiv cablurile, mai
mică decât distanţa de
separare recomandată
calculată conform ecuaţiei
corespunzătoare pentru
frecvenţa emiţătorului.

Distanţa de separare
recomandată

D=(1,2) (√P)

D=(1,2) (√P)

între 80 MHz şi 800 MHz

D=(2,3) (√P)

între 800 MHz şi 2,7 GHz

unde P este puterea de
ieşire maximă nominală a
emiţătorului, exprimată în
waţi (W), conform
specificaţiilor producătorului
emiţătorului, iar d este
distanţa de separare
recomandată, exprimată în
metri (m).

Intensităţile câmpurilor
generate de emiţătoarele
RF fixe, determinate prin
intermediul unei verificări
electromagnetice a locaţiei,a
trebuie să aibă valori mai
mici decât nivelul de
conformitate din fiecare
interval de frecvenţe.b

Se pot produce interferenţe
în vecinătatea
echipamentelor marcate cu
următorul simbol:

NNoottaa 11:: La 80 MHz şi 800 MHz, se aplică intervalul de frecvenţe mai mari.

NNoottaa 22:: Este posibil ca aceste îndrumări să nu se aplice în toate situaţiile. Propagarea undelor electromagnetice este
afectată de absorbţia şi reflexia datorate structurilor, obiectelor şi persoanelor.

NNoottaa 33:: Benzile ISM (industriale, ştiinţifice şi medicale) între 0,15 MHz şi 80 MHz sunt: 6,765 MHz - 6,795 MHz, 13,553
MHz - 13,567 MHz, 26,957 MHz - 27,283 MHz şi 40,66 MHz - 40,70 MHz.

NNoottaa 44:: Produsul respectă imunitatea faţă de câmpurile din vecinătate create de echipamentele de comunicaţii wireless
în banda RF conform cu IEC 60601-1-2:2014, Tabelul 9.
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a Intensităţile câmpurilor generate de emiţătoare fixe, cum ar fi telefoane fără fir (celulare/fără cordon) şi staţii radio
terestre mobile, staţii radio de amatori, transmisiuni radio în gamele AM şi FM şi transmisiuni TV nu pot fi prezise teoretic
cu precizie. Pentru a evalua mediul electromagnetic generat de emiţătoarele RF fixe, trebuie luată în calcul o verificare
electromagnetică a locaţiei. Dacă intensitatea măsurată a câmpului în locaţia în care se utilizează produsul SSVV22
depăşeşte nivelul de conformitate RF aplicabil menţionat mai sus, SSVV22 trebuie ţinut sub observaţie pentru a verifica
funcţionarea normală a acestuia. Dacă se constată o funcţionare anormală, pot fi necesare măsuri suplimentare, cum ar
fi reorientarea sau mutarea produsului SSVV22.

b În intervalul de frecvenţe 150 kHz - 80 MHz, intensităţile câmpurilor sunt mai mici de 3 V/m.

TTaabbeelluull 99 -- SSppeecciiffiiccaaţţiiii ddee tteessttaarree ppeennttrruu iimmuunniittaatteeaa ppoorrttuulluuii ccaarrccaasseeii llaa eecchhiippaammeenntteellee ddee ccoommuunniiccaaţţiiii wwiirreelleessss
îînn bbaannddaa RRFF

Frecvenţă de
testare
(MHz)

Bandă a)
(MHz) Service a) Modulaţie b)

Putere maximă
(W)

Distanţă
(m)

Nivelul testului
de imunitate

(V/m)

385 380 - 390 TETRA 400
Modulaţia

impulsurilor a)
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430 - 470 GMRS 460,
FRS 460

FM C)
± 5 kHz
abatere
1 kHz

sinusoidală

2 0,3 28

710

704 - 787 Banda LTE 13,
17

Modulaţia
impulsurilor b)

217 Hz
0,2 0,3 9745

780

810

800 - 960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
Banda LTE 5

Modulaţia
impulsurilor b)

18 Hz
2 0,3 28870

930

1 720

1 700 - 1 990

GSM 1800,
CDMA 1900,
GSM 1900,
DECT;

Banda LTE 1,
3,

4, 25; UMTS

Modulaţia
impulsurilor b)

217 Hz
2 0,3 28

1 845

1 970

2 450 2 400 - 2 570

Bluetooth,
WLAN,

802.11 b/g/n,
RFID 2450,
Banda LTE 7

Modulaţia
impulsurilor b)

217 Hz
2 0,3 28

5 240

5 100 - 5 800 WLAN 802.11
a/n

Modulaţia
impulsurilor b)

217 Hz
0,2 0,3 95 500

5 785
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DDiissttaannţţeellee ddee sseeppaarraarree rreeccoommaannddaattee îînnttrree eecchhiippaammeenntteellee ddee ccoommuunniiccaaţţiiii ppoorrttaabbiillee şşii mmoobbiillee îînn ggaammaa RRFF şşii SSVV22

SSVV22 este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care perturbaţiile generate de energia RF radiată sunt
controlate. Clienţii şi utilizatorii produsului SSVV22 pot ajuta la prevenirea interferenţelor electromagnetice prin menţinerea
unei distanţe minime între echipamentele de comunicaţii portabile şi mobile în gama RF (emiţătoare) şi SSVV22 aşa cum se
recomandă mai jos, în conformitate cu puterea de ieşire maximă a echipamentelor de comunicaţii.

PPuutteerreeaa ddee iieeşşiirree mmaaxxiimmăă
nnoommiinnaallăă aa eemmiiţţăăttoorruulluuii

W

DDiissttaannţţaa ddee sseeppaarraarree îînn ccoonnffoorrmmiittaattee ccuu ffrreeccvveennţţaa eemmiiţţăăttoorruulluuii

m

îînnttrree 115500 kkHHzz şşii 8800 MMHHzz

DD==((11,,22)) ((√√PP))

îînnttrree 8800 MMHHzz şşii 880000 MMHHzz

DD==((11,,22)) ((√√PP))

îînnttrree 880000 MMHHzz şşii 22,,77 GGHHzz

DD==((22,,33)) ((√√PP))

0,01 1,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Pentru emiţătoarele a căror putere de ieşire maximă nominală nu se regăseşte mai sus, distanţa de separare d
recomandată, exprimată în metri (m), poate fi estimată folosind ecuaţia care se aplică frecvenţei emiţătorului, unde P
este puterea de ieşire maximă nominală a emiţătorului, exprimată în waţi (W), conform specificaţiilor producătorului
emiţătorului.

NNoottaa 11:: La 80 MHz şi 800 MHz, se aplică distanţa de separare pentru intervalul de frecvenţe mai mari.

NNoottaa 22:: Este posibil ca aceste îndrumări să nu se aplice în toate situaţiile. Propagarea undelor electromagnetice este
afectată de absorbţia şi reflexia datorate structurilor, obiectelor şi persoanelor.
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