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Designpolitik og ophavsret 

® Og ™ er varemærker, der tilhører Accora Ltd, 
medmindre andet er angivet. Da vores politik er 
en af løbende forbedringer, forbeholder vi os 
retten til at ændre design uden forudgående 
varsel. © Accora Ltd 2020. 
 

Velkommen 

Kære kunde. 

Tak, fordi du har købt et Accora-
sundhedsprodukt. Før du betjener sengen, skal du 
læse og forstå alle instruktionerne i denne 
vejledning. Alle handlinger og håndtering af 
sengen skal udføres i overensstemmelse med 
instruktionerne i denne vejledning. 

Sørg for, at manualen er tilgængelig for brugere 
og operatører i hele sengens levetid. 

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, bedes 
du kontakte os. Se afsnit 26 for regionsspecifikke 
kontaktoplysninger. 

 

Generelt 
FloorBed 2 er klassificeret som en medicinsk 
enhedsklasse 1 i overensstemmelse med 
European Medical Device Regulation 2017/745.  

 

 

Meddelelse til brugeren 

Hvis der opstår en alvorlig hændelse i forbindelse 
med dette medicinske udstyr, som påvirker 
brugeren eller patienten, skal brugeren eller 
patienten indberette den alvorlige hændelse til 
producenten af det medicinske udstyr (eller 
distributøren), og i Den Europæiske Union skal 
brugeren også indberette den alvorlige 
hændelse til den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor de befinder sig. 

 

 
Accora Ltd, 38 Main Street  
Swords, Co. Dublin, Irland, K67 E0A2 
T: +353 (0)1 695 0614 

Før du betjener sengen, skal du læse og forstå 
alle instruktionerne i denne brugervejledning. 
Alle handlinger og håndtering af sengen skal 
udføres i overensstemmelse med 
instruktionerne i denne vejledning. 
Eventuelle handlinger, der er uforenelige med 
manualen, udføres på egen risiko, og Accora 
er ikke ansvarlig for nogen personskade eller 
skade. Sørg for, at manualen er tilgængelig for 
brugere og operatører i hele sengens levetid. 
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GENERELLE ADVARSLER 
 

1. Behold denne brugsanvisning til senere 
brug. 

2. Disse instruktioner skal overholdes for at 
sikre sikker og effektiv brug af denne seng 
og brugernes og plejernes sikkerhed. 

3. Denne seng skal samles, placeres og 
anvendes i overensstemmelse med denne 
vejledning. 

4. Sikkerhedsfunktionerne til betjening af 
sengen og instruktioner vedrørende 
sengen skal overholdes nøje. 

5. Denne seng må ikke udsættes for røg, 
åben ild, ekstrem temperatur, brandfarlige 
gasser eller andre farlige stoffer eller 
situationer. 

6. Accora kan ikke holdes ansvarlig for 
skader, skader eller ulykker som følge af 
uautoriserede ændringer, ikke-ægte 
reservedele, uagtsomhed eller brug, der er 
i strid med denne vejledning, og som kan 
resultere i alvorlig personskade eller død. 

7. Elektrisk udstyr kan være farligt, hvis det 
misbruges eller mishandles. Sørg for, at 
strømforsyningskablet ikke er beskadiget af 
knusning og ikke skaber en snublefare. 

8. Brug kun sideskinner og andet tilbehør, der 
er kompatible med denne seng, som 
leveres af Accora. Uforenelige sideskinner 
kan skabe farer og indespærringsrisici. 

9. Hold børn (bortset fra patienten) og 
kæledyr væk fra denne seng, medmindre 
de er under opsyn af en voksen, da der er 
risiko for skade og/eller kvælning på små 
dele. 

10. Sænk ikke sengen, mens et hejseværk, der 
strækker sig under sengen, bruges. 
Adgang til hejseværk opnås, når sengen 
er hævet til 45 cm målt fra gulvet til 
madrassens platformbund. 

11. Ved dirigering af kabler til andet 
elektronisk udstyr, der anvendes med 
sengen (f.eks. luftmadraspumpe), skal du 
sikre dig, at kablerne ikke kan klemmes, 
knuses eller beskadiges af de bevægelige 
dele på sengen. 

12. Håndbetjeningen skal placeres for at 
undgå kvælningsrisiko. Forkert brug af 
håndbetjeningen (f.eks. knæk, klipning) 
kan føre til farlige elektriske farer. Sengen 
må ikke bruges, hvis der er synlige skader 
på håndsættet eller kablet. 

13. Stå aldrig på sengen. 

14. Forkert brug af strømforsyningskablet (f.eks. 
knæk, klipning) kan føre til farlige elektriske 
farer. Sengen må ikke bruges, hvis der er 
synlige skader på dette kabel. 

15. Upassende dirigering af tilbehørskabler, f.eks. 
luftpumpekabler til madrasser, kan føre til 
farlige elektriske farer, hvis de klemmes eller 
knuses mellem bevægelige dele. Sengen må 
ikke bruges, hvis der er synlige skader på 
nogen kabler.  

16. Sengen skal efterlades i positionen 
Gulvniveau, når patienten er uden opsyn for 
at reducere risikoen for personskade på 
grund af fald. 

17. Hvis brugen af de elektroniske funktioner 
påvirker patientens helbred negativt, skal du 
afbryde strømforsyningen og kun bruge 
sengen i statisk tilstand. 

18. Flyt ikke sengen, når den er i positionen 
Gulvniveau. 

19. Denne seng bør ikke bruges til transport af 
patienter, herunder i køretøjer. 

20. Denne seng anbefales ikke til brugere uden 
for de vægt- og højdespecifikationer, der er 
beskrevet i afsnit 4  

21. Modificer ikke denne seng uden tilladelse fra 
Accora. 

22. Før du betjener denne seng, skal du sikre dig, 
at patienten er sikkert placeret for at 
reducere risikoen for at falde ud af sengen, 
fastklemning og ubalance. 

23. Kontroller altid for eventuelle 
indfangningsrisici under sengen, før du 
sænker den til gulvniveau-positionen. 

24. Elektriske installationer skal opfylde lokale 
krav. 

25. Patienter eller brugere bør risikovurderes for at 
sikre, at de er i stand til at forstå denne 
vejledning og betjene FloorBed sikkert uden 
risiko for dem selv eller andre. 

26. Patienter eller brugere bør kun have tilladelse 
til at betjene sengen selvstændigt, hvis de er i 
stand til at forstå sikkerhedsinstruktionerne i 
denne vejledning og er blevet risikovurderet 
som passende til at gøre det. 

27. Hvis den samlede vægt af madrassen og 
tilbehør overstiger 35 kg, skal den maksimale 
patientvægt reduceres tilsvarende. 

28. Sengen er ikke egnet til patienter, der bider 
eller tygger stof. 

29. Udstyr, der er tæt på eller fastgjort til sengen, 
kan forårsage fare, f.eks. ved at blive fanget 
eller vælte. 

 



 

4 

FloorBed 2 (NSB-0-FL2-200) 
Sygeseng egnet til voksne patienter 
 

                                      
 

FloorBed 2 Junior FloorBed 2 Junior (NSB-0-FL2-200+ hoved- og fodgavl sengerandssæt  
BMHNE-0-FL4-500+ sikkerhedshylster SLE-0-FL4-100+ beskyttelsesplade PROPL-0-FL4-500) 
Når hoved- og fodgavl sengerandssæt, sikkerhedshylster og beskyttelsesplade  
er monteret på FloorBed 2. Sengen er velegnet til børn over 75 cm i højden. 
Følgende brugsanvisninger skal læses ud over denne brugsanvisning: 

 IFU-FL2-005EN hoved- og fodgavl sengerandssæt 
 IFU-FL1-012EN Sikkerhedsmanchet 
 IFU-FL2-006EN beskyttelsesplade 

                                       

2  

1 
Hoved- og fodgavl sengerandssæt 
BMHNE-0-FL4-500 

Sikkerhedsmanchet 

SLE-0-FL4-100 

Beskyttelsesplade (under manchet) 

PROPL-0-FL4-500 

2 

1 

1 

3  

3  
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1. Leveringsmetoder 
 

 
Sengen leveres på en transportbeslag. Der skal ved 
modtagelsen foretages besigtigelse for at sikre, at 
leverancen er komplet og ubeskadiget. 
 
Eventuelle manglende dele, fejl eller skader skal straks 
rapporteres skriftligt til transportøren og Accora. 
 
Ved på- og aflæsning skal det sikres, at 
transportbeslagets hjul kan rotere frit, og at 
hjulbremserne er ulåste. Disse hjul er designet til brug i 
et indendørs miljø og til at bevæge sig på jævne, 
glatte og rene gulve (f.eks. keramiske gulvfliser, 
linoleum, støbte gulve). Hjulene kan blive beskadiget, 
når du flytter sengen langs en ru, ujævn eller beskidt 
overflade. 
 

2. Sikkerhedsanvisninger 
 

1. Før du bruger sengen, skal du læse 
brugsanvisningen og bruge sengen i 
overensstemmelse med den. 

2. Sengen må ikke bruges, hvis der er detekteret fejl 
på den, der kan skade patienten, personalet eller 
en tredje person, sengen eller omgivelserne. 

3. Sengen må kun betjenes af personer, der er i stand 
til at betjene den i overensstemmelse med 
manualen. 

4. Driftspersonalet skal gøre patienten opmærksom 
på de kontrolfunktioner, der gælder for patienten, 
og som skal vurderes af en fagmand. 

5. Før brug af sengen skal operatøren forstå sengen 
og dens funktionalitet. 

6. Den sikre arbejdsbelastning, som angivet i afsnit 4, 
må aldrig overskrides. 

7. Hvis der er en patient på sengen, skal 
sengehjulene låses, da et ulåst sengehjul kan 
forårsage skade på en patient, der forlader 
sengen eller skifter position. 

8. Højden på madrasplatformen skal justeres til den 
korrekte højde for patientens tilstand. 

9. Kun én person bør opholde sig i sengen på et 
hvilket som helst tidspunkt. 

10. Ved betjening af sengens bevægelige dele skal 
det sikres, at patienten, andre personer og 
genstande ikke bliver fanget. 

11. Hvis en løftestang eller infusionsstativ er fastgjort til 
sengen, skal der udvises øget opmærksomhed 
under bevægelse, løft eller tipning af området 

omkring løftestangen og infusionsstativet, så 
udstyret ikke beskadiges. 

12. Før rengøring af sengen skal strømforsyningen 
afbrydes. 

13. Sengen må ikke anvendes, hvor der er 
eksplosionsfare eller tilstedeværelse af 
uindesluttede brandfarlige væsker. 

14. Ved reparation af sengen må kun originale 
materialer og komponenter anvendes. Ellers kan 
producenten ikke garantere mod eventuelle 
skader, der kan opstå. 

 

3. Brug miljøer 
 

Denne seng er beregnet til brug i følgende 
anvendelsesmiljøer: 
1. Anvendelsesmiljø 3 - Langtidspleje i et medicinsk 

område, hvor der kræves lægeligt tilsyn og 
overvågning, hvis det er nødvendigt, og ME-udstyr, 
der anvendes i medicinske procedurer, kan stilles til 
rådighed for at hjælpe med at opretholde eller 
forbedre patientens tilstand. Bemærk, at dette 
omfatter brug på plejehjem og i rehabiliterings- og 
geriatriske faciliteter. 

2. Anvendelsesmiljø 4 - Omsorg i et hjemligt område, 
hvor ME-udstyr anvendes til at lindre eller 
kompensere for en skade, et handicap eller en 
sygdom. 

4. Anvendelsesformål 
 
Under forudsætning af en risikovurdering kan sengen 
hjælpe med at opretholde, forbedre, kompensere eller 
lindre patientens tilstand. 

Beskrivelse Brugergruppe 

FloorBed 2 NSB-0-FL2-200 
Voksne patienter 

Min. højde 146 cm 

FloorBed 2 Junior omfatter: 

FloorBed 2 NSB-0-FL2-200 

+ 

Hoved- og fodgavl 
sengerandssæt BMHNE-0-FL4-500 

+ 

Sikkerhedsmanchet SLE-0-FL4-100 

+ 

Beskyttelsesplade  
PROPL-0-FL4-500 

Børnepatienter 
Min. 75 cm i højden 

Maks. 155 cm i højden 

Når sengen er udstyret med en sikkerhedsmanchet, 
beskyttelsesplade og sengerandssæt, er den egnet til 
børn som vist i tabellen ovenfor. Disse dele skal 
monteres i overensstemmelse med deres 
brugsanvisning. 
 

ADVARSEL 
Der skal udvises ekstrem forsigtighed ved 
flytning af sengen på transportbeslaget for at 
forhindre, at sengen vælter eller uventet 
bevæger sig. 
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Der skal foretages en risikovurdering, før sengen bruges 
af en patient. 
 
Det er vigtigt at konsultere Accora på forhånd, hvis du 
ønsker at bruge sengen til andre formål end det, der er 
beskrevet i denne vejledning. Elektriske installationer 
skal opfylde lokale krav. Det anbefales, at sengen 
kobles fra strømnettet i ekstraordinære tilfælde (dvs. en 
storm). 
 

5. Teknisk specifikation 
Miljøoplysninger: 

Forhold Temperaturområde Relativ fugtighed 
Atmosfærisk 

tryk 

Betjening 
+10 °C til +40 °C 

+50 °F til +104 °F 30 % til 75 % 

(Ikke-
kondenserende) 

700 hPa til 
1060 hPa 

Transport/ 

opbevaring 

-20 °C til +50 °C 

-4 °F til +122 °F 

 
 
Hvis sengen opbevares under forhold uden for det 
normale driftsområde, bør den have tid til at stabilisere 
sig under normale driftsforhold før brug. 

 

Beskrivelse Værdi 

Samlede mål 
935 mm B × 2285 mm L 
(36,8 tommer B x 90,0 
tommer L) 

Madrasplatformens 
dimensioner* 

900 mm B × 2000 mm L 
(35,4 tommer B x 78,7 
tommer L) 

Sengehjul 
4 x 75 mm med bremse 
(4 x 3 tommer med 
bremse) 

Højde på madrasplatform 
71 mm til 800 mm 
(2,8 tommer til 31,5 
tommer) 

Løftebelastning for maksimal 
selvhjælps-stang  

75 kg (12st) (165lb) 

Sikker arbejdsbelastning** 185 kg (29st) (408 pund) 

Maksimal patientvægt** 150 kg (24st) (330 pund) 

Hørbar støj <60 dBA 

Sengemasse (ekskl. transportbeslag) 
93,2 kg (14,5 st) (205 
pund) 

- Hovedgærde 26,5 kg (4st) (58,5 pund) 

- Fodgavl 26,5 kg (4st) (58,5 pund) 

- Madrasplatform, hovedende 23,0 kg (3,5st) (50 pund) 

- Madrasplatform, fodende 17,2 kg (2,7st) (38 pund) 

Væskeindtrængningsbeskyttelse IPX4 

Trendelenburg-funktion 15 grader 

Forventet levetid Typisk 5 år 

FloorBed madrasplatformsrækkevidde herunder 
maksimale vinkler: 

 

Vigtige dele af sengen: 

 

 

* Den anbefalede patienthøjde er 1460 – 1850 mm. 
Højere patienter kan imødekommes ved hjælp af en 
madrasplatform. Se afsnit 12. 

** Den sikre arbejdsbelastning beregnes på følgende 
måde (som specificeret i EN 60601-2-52): 

Maksimal patientvægt:             150 kg     24st     330 pund 
Madras                 20 kg      3st     44,5 pund 
Tilbehør                 15 kg      2st     33,5 pund 
I ALT (sikker arbejdsbelastning)        185 kg   29st      408 pund 
 

6. Tilbehør 

Modelnummer NSB-0-FL2-200 

Sideskinne - 2000 mm/78,7 tommer SDR-0-FL2-100 

Sideskinne - 2200 mm/86,6 tommer SDREX-0-FL2-100 

Sideskinne med sidestøtte – 2000 mm/78,7 
tommer 

SDR-0-FL4-500 

Udfyldning af madrasplatform – 100 mm /4,0 
tommer 

LRPEX-0-FL1-200 

Udfyldning af madrasplatform – 200 mm/7,9 
tommer 

LRPEX-0-FL1-100 

Standard sengehåndtag STLEV-0-FL1-100 

Roterende sengehåndtag RTLEV-0-FL1-000 

Trapez selvhjælpsløftepæl LIFOL-0-FL1-000 

Hoved- og fodgavl sengerandssæt med 
låselomme til håndsæt 

BMHNE-0-FL4-500 

Sikkerhedsmanchet SLE-0-FL4-100 

Beskyttelsesplade PROPL-0-FL4-500 

Hovedgavl 

Fodgavl 

- Madrasplatform, hovedende 

- Madrasplatform, fodende 

1 

2 3 

4 
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7. Elektrisk specifikation 
 
Driftscyklus: Intermitterende drift 2 min/18 min. Dette 
indebærer, at efter den maksimale kontinuerlige 
handling på to minutter, skal der være en pause på 18 
minutter. 
 

Modelnummer NSB-0-FL2-200 

Forsyningsspænding 100 - 240 V 

Forsyningsfrekvens 50/60 Hz 

 

B-symbolet angiver, at dette produkt har en 
grad af beskyttelse mod elektrisk stød for 
udstyr af type B. 

Forsigtig. Læs brugsanvisningen før brug. 

Beskyttelsesgrad mod væskeindtrængning. 

Må ikke bortskaffes i husholdningsaffald. 

Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød: Klasse II 
dobbeltisoleret. 

Udelukkende til indendørs brug 

For eller en fuldstændig liste over og forklaring på de 
anvendte symboler, se afsnit 24. 

 

8. Montering 
 

 
 
1. Kontroller, at leveringen er fuldført, og om der er 

sket synlige skader på sengen under transporten. 
 

2. Identificer alle komponenter: 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVARSEL 
 

Monteringen SKAL udføres af en kompetent 
person.  

Alle funktioner SKAL afprøves og godkendes 
af en kompetent person efter montering. 

Samling SKAL foregå på et klart og ryddeligt 
område, og børn og kæledyr skal holdes 
væk. 

Kun strømforsyningen, der leveres med 
sengen, må anvendes. 

Hvis sengen er blevet snavset eller 
kontamineret under transport, henvises der til 
rengørings- og desinfektionsinstruktionerne. 

Sørg for, at Hoved- og fodgavl er samlet som 
vist nedenfor, så Trendelenburg-funktionen 
fungerer på en sikker måde. 

1 

2 

4 

3 

5 

6 

7 

8 

Hovedgavl 

Fodgavl 

Madrasplatform, hovedsektion 

Madrasplatform, fodsektion 

Madrasguider 

Håndsæt 

Strømforsyning 

Sammenføjningspaneler til madrasser 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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3. Sørg for, at transportbeslagets hjul er placeret og 
låst som vist nedenfor. Fjern komponenterne fra 
transportbeslaget i den rækkefølge, der er vist 
nedenfor. Fjern låseboltene og løsne boltene (vist i 
rødt), en komponent ad gangen:  
 

A. Madrasplatform, hovedsektion 
B. Madrasplatform, fodsektion 
C. Fodgavl 
D. Hovedgavl 

 

 
 

4. Monter hovedgavlen og madrassens 
platformende som vist nedenfor. Indsæt låsebolt 
og R-klemme, som vist, i to positioner. 

 

 
 
5. Monter fodgavlen og madrasplatformens fodende 

som 4 ovenfor. Indsæt låsebolt og R-klemme, som 
vist, i to positioner. 

 

 

 

 

 

 

6. Indsæt to madrasplatforme 
sammenføjningsstænger, og fastgør dem med 
låsebolte og R-klemmer som vist i to positioner. 

 

 
 

7. Sammenføj de to dele af sengen ved hjælp af 
sammenføjningspanelerne, og fastgør med 
låsebolte og R-klemmer som vist i to positioner. 

 

 
 

8. Sengen skal nu samles med 8 låsebolte og R-
klemmer placeret, 4 på hver side, som vist 
nedenfor.  

 

 
 

 

A 
B 

D 

C 

Hovedende Fodende 

Hovedende Fodende 

Fodende 

Hovedende 

Hovedende 

Hovedende 



 

 9 

9. Se figuren nedenfor. Sæt de fire aktuatorkabler (1) 
i, og monter den glidende beskyttelseshætte (2) 
over hver kabelstik. 

 

 
 

10. Undersøg alle ledninger for skader og risiko for 
knusning, før du tilslutter strømforsyningskablet til 
sengekablet (ført til hovedenden) og derefter 
strømforsyningen til en stikkontakt. 

 

11. Fjern røde transportbindinger fra benstøtte og 
ryglæn, hvilket muliggør fri bevægelighed for 
profilsektionerne. Opbevares til fremtidig brug. 

 

12. Brug håndsættet til at hæve madrasplatformen 
ca. 30 cm. Stram fire låseskruer under 
madrasplatformen ved hjælp af en 5 mm 
unbrakonøgle som vist. 

 
 

13. Monter madrasstyrene på plads som vist nedenfor. 
Vælg monteringsslids efter madrasbredde: 

1. 850 mm/33,5 tommer 
2. 900 mm/35,5 tommer 
3. 915 mm/36,0 tommer 

 

 
 

14. Bemærk – hvis patienten er et barn med en højde 
under 1550 mm, skal sikkerhedshylsteret, 
beskyttelsesplader og hoved- og fodgavl 
sengerandssæt monteres. Se 
monteringsvejledningen, der er beskrevet i 
brugsanvisningen for hvert tilbehør. 

 

9. Sengebetjening- og indikatorer 
 

 
 

ADVARSEL 
 
Anvendelse af benstøttefunktionen skal 
risikovurderes, da den kan forårsage utilsigtet 
forskydning, når den anvendes sammen med 
patienter af mindre størrelse.  

At dele sengen med en patient (især et barn) 
indebærer risiko for at lægge sig på patienten 
og forårsage kvælning, eller at patienten kiler 
sig mod siden af sengen.  

Brug af kiler, støtte- og placeringsanordninger 
kan forårsage fastklemning og risiko for 
kvælning.  

Mindre patienter kan have brug for yderligere 
støtte for at opnå en semi-Fowlers position. 

Indstilling af senge SKAL udføres af en 
kompetent person.  

Kontroller om der er forhindringer i nærheden, 
over og under sengerammen, og placer 
sengen, så den kan fungere i hele 
højdeområdet uden mulighed for forhindring 
eller fastklemning.  

Hovedenden af sengen skal være mindst 300 
mm fra væggen. Aktiver altid bremserne, når 
sengen er stoppet eller efterladt uden opsyn. 

Patienter bør kun have tilladelse til at betjene 
sengen selvstændigt, hvis de er i stand til at 
forstå sikkerhedsinstruktionerne i denne 
vejledning og er blevet risikovurderet som 
passende til at gøre det. 

Hovedende Fodende 

Hovedende Fodende 
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Håndsættet bruges af brugeren eller plejeren til at 
ændre placeringen af ryglænets og 
benstøtteafsnittene og til at justere højden på 
madrasplatformen på sengen. Kontroller altid for 
forhindringer, før sengen hæves eller sænkes. Inden 
betjeningsanordningen anvendes, skal driftspersonalet 
forklare patienten, hvordan sengen kan indstilles. Hvis 
det medicinske personale erklærer, at patientens 
medicinske tilstand er uhensigtsmæssig for at 
patienten kan justere sengen selvstændigt, må sengen 
kun justeres af plejeren. 
 
Opbevar altid håndsættet på et sikkert sted, når det 
ikke er i brug, for at undgå risiko for kvælning og 
fastklemning i sengemekanismen. F.eks. på ydersiden 
af sengegavlen eller fodgavlen. 
 
Hvis patienten er et barn, skal hoved- og fodgavl 
sengerandssæt med låsbar lomme monteres. Når det 
ikke er i brug, skal håndsættet låses og opbevares i 
lommen. Lommen skal lukkes med lynlås og sikres med 
en hængelås. Se brugsanvisningen til hoved- og 
fodgavl sengerandssæt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Håndsættet har følgende betjeningsorganer og 
indikatorer: 
 

 

 

Håndsættets tændt-lampe lyser ORANGE, når sengen 
er tilsluttet en stikkontakt og tændt. Når strømmen 
tændes første gang, og strømmen tændes, vil 
håndsættet være i tilstanden 'Lock-out'. Lock-out-
indikatorlampen (10) lyser ikke, og alle funktioner vil 
blive låst. 
  
Funktionerne kan låses op ved hjælp af 
sikkerhedsnøglen. Denne nøgle er fastgjort til 
håndsætkablet. For at aktivere håndsættet skal 
sikkerhedsnøglen svirpes hen over den nederste del af 

ADVARSEL 
 
Opbevar altid håndsættet på et sikkert sted, 
når det ikke er i brug, for at undgå risiko for 
kvælning og fastklemning i 
sengemekanismen. 

Hvis patienten er et barn, og 
sengerandssættet med lomme er monteret, 
skal håndsættet låses og opbevares i 
lommen, når det ikke er i brug.  

Håndsæt og kabel skal opbevares 
utilgængeligt for børn. 

Sørg for, at hjulbremserne er i låst position, før 
du bruger håndsættet til at ændre 
positionerne på sengen. 

1 

3 

5 

8 

2 

4 

6 

7 

9 

10 

Ryglæn – hæve/sænke 

 
Benstøtte – hæve/sænke 

 
Seng - hæve/sænke 

 
Sikkerhedsknap til 
gulvniveaufunktion (skal trykkes 
sammen med knap nummer seks) 
 

Omvendt Trendelenburg- og 
Trendelenburg-funktion 
 
Svirpeområdet for 
sikkerhedsnøgle/lock out-indikator 

1 

3 

5 

8 

2 

4 

6 

7 

9 

10 
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håndsættet, som det fremgår af den røde stiplede 
boks på diagrammet. Der er forskellige niveauer af 
funktionalitet til at låse op afhængigt af, hvor mange 
gange nøglen er svirpet på håndsættet. 
Funktionalitetsniveauerne er som følger: 
  

1. Første svirp – håndsættets lock-out-indikator lyser 
GRØNT. Knap 1 til 8 vil blive aktiveret, hvilket 
omfatter ryglæn, benstøtte, gulvniveaufunktion og 
omvendt Trendelenburg.  
BEMÆRK: Trendelenburg-funktionen (knap 9) 
forbliver låst. 

2. Andet svirp – håndsættets lock-out-indikator lyser 
ORANGE. Alle 9 knapper vil nu blive aktiveret, 
herunder Trendelenburg. Hvis håndsættet ikke 
bruges, låses det automatisk efter en forudindstillet 
tid. Indikatoren til håndsættets lock-out slukker, og 
alle funktioner låses. 

3. Tredje svirp– håndsættets statusindikator for lock-
out lyser ikke. Telefonen er nu helt låst. 

 

BEMÆRK: Hvis patienten ikke er i stand til at betjene 
sengen sikkert, skal du låse håndsættet ved hjælp af 
sikkerhedsnøglen umiddelbart efter hver brug. 
(Sikkerhedsnøglen skal muligvis svirpes to gange for at 
låse helt. Se 1 – 3 ovenfor. Fuld lås bekræftes ved, at 
låseindikatoren slukker) 

Sikkerhedsstop-position – sikkerhedsstop-
positionen er den position, som sengen stopper i, når 

sengen sænkes ved hjælp af knap 6. Madrassens 
platformhøjde er ca. 20 cm. For at bruge 
gulvniveaufunktionen henvises til afsnit 10. 
 

10. Gulvniveaufunktion 
 

 
 
Gulvniveaufunktionen sænker madrasplatformen til 
gulvniveau. Madrasplatformen kan sænkes til en højde 
på kun 7,1 cm (2,8 tommer). 

Sikkerhedsstop-position – sikkerhedsstop-

positionen er den position, som sengen stopper i, når 
sengen sænkes ved hjælp af knap 6. For at sænke 
sengen til gulvniveauet, se instruktionerne nedenfor: 
  
Sådan bruges gulvniveaufunktionen: 
  
1. Kontroller under sengen for at sikre, at der ikke er 

nogen hindringer eller indespærringsrisici. 
2. Når du sænker sengen, skal du sørge for, at 

brugeren eller patienten holder hænder og ben 
væk fra kanten af madrassen. 

3. Lås håndsættet op ved hjælp af sikkerhedsnøglen. 
4. Tryk på knap 6 for at sænke sengen, indtil den når 

sikkerhedsstoppositionen (ca. 20 cm). 
5. Tryk på knapperne 6 og 7 på samme tid. Sengen 

vil nu bevæge sig ned til gulvniveausposition. 
BEMÆRK: Hvis begge knapper udløses, vil sengen 
stoppe med at bevæge sig med det samme. 

6. Når sengen har nået den ønskede højde, skal du 
låse håndsættet og opbevare det på et sikkert 
sted. 

11. Funktionalitetskontrol 
 

 
 

Brug håndsættet til at teste alle sengefunktioner og 
kontrollere alle kabler for risiko for knusning. Se afsnit 8: 

1. Løft sengen til fuld højde (knap 5) 
2. Sænk sengen, indtil den stopper ved 

sikkerhedsstop-positionen (knap 6) 
3. Brug den dobbelte sikkerhedsknap til at aktivere 

gulvniveaufunktionen og sænke sengen til 
gulvniveaustillingen (knapperne 6 og 7 trykkes 
samtidig) 

4. Kontroller alle kabler for risiko for knusning. 
5. Løft og sænk ryglænet (knap 1 og 2) 
6. Løft og sænk benstøtte (knap 3 og 4) 
7. Kontroller den omvendte Trendelenburg-funktion 

(hoved op, fødder ned) (knap 8). Trendelenburg-
funktionen (hoved ned, fødder op) (knap 9) bør 
ikke aktiveres, medmindre denne funktion er låst op 
som beskrevet i afsnit 9. 

Kontroller, at hjulene og bremsekontrollen fungerer 
korrekt. Kontroller alle håndsættets funktioner. 

ADVARSEL 
Ekstrem forsigtighed skal udvises, når du 
bruger gulvniveaufunktionen. 

Kontroller altid for enhver risiko for 
fastklemning og forhindringer under sengen 
før og under brug af gulvniveaufunktionen. 

Hold børn og kæledyr væk fra sengen, 
medmindre de er under opsyn af en voksen. 

Patienter, brugere og operatører skal 
risikovurderes og gøres opmærksomme på 
risiciene for dem selv og deres omgivelser, før 
de bruger gulvniveaufunktionen i denne seng. 

Pas på snublefare, når sengen er i positionen 
Gulvniveau. 

ADVARSEL 
 
Kontrollen af funktionaliteten SKAL foretages 
af en kompetent person.  

Kontroller om der er forhindringer i nærheden, 
over og under sengerammen, og placer 
sengen, så den kan fungere i hele 
højdeområdet uden risiko for forhindring eller 
fastklemning.  

Hovedenden af sengen skal være mindst 300 
mm fra væggen. Aktiver altid bremserne, når 
sengen er stoppet eller efterladt uden opsyn. 
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12. Brug af hjulbremserne 
 
Alle fire hjul kan låses ved at trykke på det nederste 
håndtag på hjulene; de kan derefter låses op ved at 
trykke på det øverste håndtag på hjulene. Der skal 
sørges for, at hjulbremserne altid er låst, når sengen er i 
brug, bliver monteret eller demonteret, så sengen ikke 
bevæger sig utilsigtet. 
 

                 
Bremse låst                          Bremse ulåst 
 

13. Madrasudvalg 
 

 

 

Alle madrasser skal monteres og anvendes i 
overensstemmelse med madrasproducentens eller 
leverandørens anvisninger. 

 

 

 

 

 
 

Modelnummer NSB-0-FL2-200 

Madrasstørrelse –  

Standardkonfiguration 

2000 x 900 mm 

78,7 x 35,4 tommer 

Madrasstørrelse –  

Udvidet konfiguration* 

2200 x 900 mm 

86,6 x 35,4 tommer 

Udvidelses-delnummer til 
madrasplatform 

LRPEX-0-FL1-100 

*Udfyldningsstykke til madrasplatform SKAL anvendes, 
hvis madrasplatformen er forlænget.  
 

14. Udvalg af sengekant 
 

 
 
Sengekanter er tilgængelige fra Accora til FloorBed 2. 
Før montering eller brug af FloorBed 2 sengekanter skal 
du se i Instruktionsmanualen for sengekanter IFU-FL2-
003EN. 
 

15. Demontering 

 
 
1. Fjern alt tilbehør, f.eks. madras, sengekanter, 

sengehåndtag osv. 
2. Brug håndsættet til at hæve madrasplatformen ca. 

30 cm. Løsn de 4 låseskruer til madrasplatformen. 
(fjern ikke R-klemmerne og låsestifterne på dette 
tidspunkt) 

3. Fastgør ryglænet og benstøtten i den flade position 
med de medfølgende røde transportstrammer. 

ADVARSEL 
 

Inkompatible madrasser kan skabe farer. Læs 
brugsanvisningen. 

Hvis der anvendes en specialmadras eller et 
madrasovertræk, og afstanden fra toppen af 
den ukomprimerede madras til toppen af 
sengekanten, hvis en sådan er monteret, er 
mindre end 220 mm/8,7 tommer, skal der 
foretages en risikovurdering for at sikre 
tilsvarende sikkerhed. 

Sengeforlængelsen SKAL udføres af en 
kompetent person, og det relevante 
fyldstykke skal anvendes. Hvis dette ikke gøres, 
vil det resultere i uacceptable huller og risiko 
for personskade og indespærring.  

ADVARSEL 
 

Brug kun sengekanter og andet tilbehør, der 
er kompatible med denne seng, som leveres 
af Accora. 

Inkompatible sengekanter kan skabe farer. 

ADVARSEL 
Demontering SKAL udføres af en kompetent 
person.  

Sengen skal frakobles strømforsyningen før 
demontering. 

Demonteringen skal foregå på et klart og 
ryddeligt område, og børn og kæledyr skal 
holdes væk. 

Hvis sengen er blevet snavset eller 
kontamineret under brug, henvises der til 
rengørings- og desinfektionsinstruktionerne. 

Der skal udvises ekstrem forsigtighed ved 
flytning af sengen på transportbeslaget for at 
forhindre, at sengen vælter eller uventet 
bevæger sig. 

Flyt ikke sengen, når strømforsyningen er 
tilsluttet stikkontakten. 

Kontakt Accora for 
kompatible madrasser. 

Inkompatible madrasser 
kan skabe farer. 
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4. Sænk madrasplatformen til positionen Gulvniveau, 
og afbryd strømforsyningen. 

5. Fjern aktuatorproppens skydedæksler, og tag 4 
aktuatorer ud af stikkontakten. Udskift 
skydedæksler. Sørg for, at løse kabler er strammet 
for at forhindre skader under transport. 

6. Fjern de midterste R-klemmer på forbindelsesstang 
og låsepinde, og del sengen i to halvdele. 

7. Demonter hovedgærde/madrasplatformens 
hovedende og fodplade/madrasplatformens 
fodende ved at fjerne R-klemmer og låsebolte.  

8. Sørg for, at de adskilte dele er monteret på 
transportbeslaget i følgende rækkefølge og 
placeret som vist i afsnit 8: 

 

1. Hovedgavl (D i afsnit 8) 
2. Fodgavl (C i afsnit 8) 
3. Fodsektion på madrasplatformen  

(B i afsnit 8) 
4. Hovedsektion på madrasplatform  

(A i afsnit 8) 
5. Sørg for, at alle R-klemmer og ben er monteret 

igen, så sengen på transportbeslaget er sikker 
at flytte.  

6. Sørg for, at alle ledninger er strammet for at 
forhindre skader. 

 

16. Flytning og omplacering 

 
 
1. Sørg for, at sengen er i positionen Sikkerhedsstop (se 

afsnit 9 og 10). 
2. Afbryd strømmen. 
3. Fastgør håndsættet, strømforsyningen og alle 

kabler for at forhindre beskadigelse. 
4. Lås hjulene op, og flyt sengen. 
5. Når sengen er blevet flyttet eller omplaceret, skal 

du låse alle hjulene som beskrevet i afsnit 12 og 
udføre fuld funktionskontrol som beskrevet i afsnit 
11. 

17. Rengøring og desinfektion 
 

 
 

Rengøringsoplysninger: 
 
For at desinficere sengen må du kun bruge 
rengøringsmidler, der er beregnet til brug i 
sundhedspleje. Brug ikke slibemidler, skuremidler eller 
andre materialer, der kan beskadige belægningen. 
Brug ikke ætsende stoffer, kaustiske stoffer eller stærke 
syrer. 
Brug ikke rengøringsmidler, der kan ændre plastikkens 
struktur eller adfærd (benzin osv.). 
Rengør ved at tørre den af med en fugtig klud. 
 
Sengen er ikke designet til vedligeholdelse i 
automatiske sengevaskere eller til rengøring med 
trykvand, sprøjtning, brusebad eller damprensning. 
 
Accora kan ikke holdes ansvarlig for skader eller risiko 
for skader, hvis der anvendes uhensigtsmæssige 
rengørings- eller desinfektionsmidler. 

 

Rengøringsprocedure: 
 
1. Fjern alt tilbehør, madras osv. 
2. Juster madrasplatformen til den højeste position, og 

juster positionen på ryglænet og fodstøtten for at 
give adgang til rengøring af alle platformens dele. 

3. Afbryd sengen fra strømforsyningen. 
4. Flyt sengen til, hvor rengøring vil finde sted, og lås 

sengehjulene. 
5. Rengør som beskrevet i "Rengøringsoplysninger". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVARSEL 
 

Flytning eller omplacering SKAL udføres af en 
kompetent person.  

Alle funktioner SKAL afprøves og godkendes 
af en kompetent person efter flytning eller 
omplacering. 

Kun strømforsyningen, der leveres med 
sengen, må anvendes. 

Flyt ikke sengen, når den er i positionen 
Gulvniveau. 

Du må ikke flytte eller omplacere sengen med 
servicebrugeren eller patienten på sengen.  

Flyt ikke sengen, når strømforsyningen er 
tilsluttet stikkontakten. 

ADVARSEL 
 

Rengøring og desinfektion SKAL foretages af 
en kompetent person.  

Sengen skal frakobles strømforsyningen, når 
den rengøres eller desinficeres. 

Alle funktioner SKAL afprøves og godkendes 
af en kompetent person efter rengøring eller 
desinfektion. 

Sengen SKAL rengøres og desinficeres, før 
sengen genbruges til en anden patient 
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18. Fejlfinding 
 

 
 
FloorBed fungerer ikke korrekt: 
 
1. Er indikatorlampen "tændt" på håndsættet tændt? 

Hvis lyset ikke er tændt: 
a. Er strømforsyningen tilsluttet og tændt? 
b. Er strømledningens in-line-stik tilsluttet korrekt? 
c. Hvis indikatorlampen "Tænd" stadig ikke er 

tændt, skal du kontakte Accora for yderligere 
rådgivning. 

2. Hvis indikatorlampen "Tænd" er tændt, er 
håndsættet så blevet låst op? Hvis ikke, se afsnit 9. 

3. Hvis håndsættet er blevet låst op, og FloorBed 
stadig ikke fungerer korrekt, skal du kontakte 
Accora for yderligere rådgivning. 

 
Hvis FloorBed ikke stopper ved sikkerhedsstop-
positionen, skal du kontrollere, at hovedliftens 
aktuatorer er korrekt tilsluttet på alle punkter mellem 
aktuatoren og kontrolboksen. 
 
Hvis FloorBed stadig ikke fungerer korrekt, skal du 
kontakte Accora for yderligere rådgivning. 
 

19. Opbevaring 
 
For problemfri opbevaring anbefaler vi: 
 
1. Afbryd sengen fra strømforsyningen 
2. Fjern tilbehøret  
3. Pak sengen og tilbehøret ind, eller dæk dem, så 

belægningen og plastdelene ikke beskadiges 
4. Sengen skal opbevares ved en temperatur mellem  

-20 °C til +50 °C, -4 °F til +122 °F 
5. Sengen skal opbevares i en relativ fugtighed (ikke-

kondenserende) mellem 30 % og 75 % 
 

20. Daglig inspektion 
Daglig visuel inspektion anbefales på det kraftigste og 
kan udføres af omsorgsperson, bruger eller anden 
person.  
 
Der skal foretages følgende kontrol: 
 
1. Fungerer sengen i henhold til sit tilsigtede formål 

uden uventet støj eller bevægelse? 
2. Er der tegn på misbrug eller overdreven slitage? 
3. Er alt inventar stramt og sikkert? 
4. Virker sengerammen stabil og sikker? 

5. Er alt tilbehør monteret i overensstemmelse med 
tilbehørsproducentens eller tilbehørsleverandørens 
instruktioner? 

6. Er alle hjulbremserne i låst position? 
7. Er alle elektriske kabler (herunder tilbehør, f.eks. 

madrasluftpumpe) sikret og dirigeret for at forhindre 
skader? 

8. Fungerer håndsættets låsefunktion korrekt? (Se 
afsnit 9) 

9. Stopper sengen ved sikkerhedsstop-positionen? (Se 
afsnit 9 og 10) 

10. Er området omkring, over og under sengen fri for 
mulig obstruktion? 

11. Er der nogen risiko for fastklemning eller 
patientskade? 

12. Er nogen elektriske kabler klemt, knust eller 
beskadiget på nogen måde? 

 
 
Hvis der konstateres skader, problemer med ydeevnen 
eller grund til bekymring under denne inspektion, skal 
sengen tages ud af drift, og der skal træffes passende 
foranstaltninger. 

 
21. Almindelig vedligeholdelse 
 

 
 
For oplysninger om service og reparation af 
gulvsengen henvises til servicevejledningen, SER-FL1-
001EN. Reparationer på gulvsengen skal udføres af 
passende uddannet og kvalificeret personale. 
 
 

22. Garanti 
 

Modelnummer NSB-0-FL2-200 

Garantiperiode 2 år 

 
Hvis sengen blev anskaffet til et plejehjem, skal 
plejehjemmets vedligeholdelsesafdeling kontakte 
Accora for at få de nødvendige dele. 
 

23. Bortskaffelse af FloorBed 
 
I tilfælde af bortskaffelse af materialer fra sengen, skal 
udtjente dele bortskaffes i overensstemmelse med 
gældende miljøbestemmelser. 

ADVARSEL 
 

Fejlfinding SKAL udføres af en kompetent 
person.  

Forsøg ikke at åbne nogen elektriske dele. 

Forsøg ikke at reparere elektriske dele. 

Alle funktioner SKAL afprøves og godkendes 
af en kompetent person efter fejlfinding. 

 

ADVARSEL 
 

Vedligeholdelse SKAL udføres af en 
kompetent person.  

Alle funktioner SKAL afprøves og godkendes 
af en kompetent person efter vedligeholdelse. 
Se afsnit 11. 

Kun strømforsyningen, der leveres med 
sengen, må anvendes. 

Udfør ikke vedligeholdelse med servicebruger 
eller patient på sengen.  
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24. EMC-erklæring 
 

 

 

 

 

 

Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk emission 

Sengen er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er angivet nedenfor. 

Kunden eller brugeren af sengen skal sikre, at den anvendes i et sådant miljø. 

Emissionstest 
Overholdelse af 
regler 

Elektromagnetiske omgivelser - vejledning 

RF-emissioner 

CISPR 11 

 

Gruppe 1 Sengen bruger kun RF-energi til dens interne 
funktion. Derfor er dens RF-emissioner meget 
lave, og de forstyrrer sandsynligvis ikke 
elektronisk udstyr i nærheden. 

RF-emissioner 

CISPR 11 

Klasse B Sengen er egnet til brug i alle bygninger, 
herunder private hjem, samt steder, der er 
direkte forbundet til den offentlige 
lavspændingsstrømforsyning, som forsyner 
boligbygninger. 

Harmoniske emissioner 

IEC 61000-3-2 

Klasse A 

Spændingsudsving 

/flimmeremissioner 

IEC 61000-3-3 

Overholdelse af 
regler 
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Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet 

Sengen er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er angivet nedenfor. 

Kunden eller brugeren af sengen skal sikre, at den anvendes i et sådant miljø. 

Immunitetstest IEC 60601 
måleniveau 

Kompatibilitetsniveau Elektromagnetisk- 
miljø-vejledning 

Elektrostatisk 
udladning (ESD) 

IEC 61000-4-2 

+ 6 kV-kontakt 

+ 8 kV-luft 

+ 6 kV-kontakt 

+ 8 kV-luft 

Gulve skal være af 
træ, beton eller 
keramiske fliser. Hvis 
gulvene er dækket 
med syntetiske 
materialer, skal den 
relative 
luftfugtigheden være 
mindst 30 %. 

Elektriske hurtige 
kortvarige/stødvise 

IEC 61000-4-4 

+ 2 kV til 
strømforsyning 

linjer 

+ 1 kV til 
input/output 

linjer 

+ 2 kV til 
strømforsyning 

linjer 

Ikke relevant 

Strømkvaliteten bør 
være den for et typisk 
forretningsmæssigt 
eller hospitalsmiljø. 

Fald IEC 61000-4-5 + 1 kV-linje(r) til 
linje(r) 

+ 2kV-ledning (er) til 
jord 

+ 1 kV-differentieret 
tilstand 

Ikke relevant 

Strømkvaliteten bør 
være den for et typisk 
forretningsmæssigt 
eller hospitalsmiljø. 

Spændingsfald, korte 

afbrydelser og 
spænding 

variationer i 
strømforsyningen 

indgangslinjer IEC 
61000-4-11 

<5 % UT (> 95 % fald i 

UT) i 0,5-cyklusser 

40 % UT (60 % fald i 

UT) i 5 cyklusser 

70 % UT (30 % fald i 

UT) i 25 cyklusser 

<5 % UT (> 95 % fald i 

UT) i 5 s 

<5 % UT (> 95 % fald i 

UT) i 0,5-cyklusser 

40 % UT (60 % fald i 

UT) i 5 cyklusser 

70 % UT (30 % fald i 

UT) i 25 cyklusser 

<5 % UT (> 95 % fald i 

UT) i 5 s 

Strømkvaliteten bør 
være den for et typisk 
forretningsmæssigt 
eller hospitalsmiljø. Hvis 
sengen skal kunne 
fungere under 
eventuelle 
strømafbrydelser, 
anbefales det, at 
sengen forsynes med 
strøm fra en 
nødstrømsforsyning 
eller et batteri. 

 

Strømfrekvens (50, 60 
Hz) 

magnetfelt IEC 61000-
4-8 

3 A/m 3 A/m Sengens netfrekvens 
magnetfelter skal 
være på niveauer, der 
er mest karakteristisk 
for et typisk sted i et 
typisk erhvervs- eller 
hospitalsmiljø. 

BEMÆRK, at UT er vekselstrømmen fra netspændingen, inden anvendelse af testniveauet. 
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Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet 

 

Sengen er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, som er angivet nedenfor. 

Kunden eller brugeren af sengen skal sikre, at den anvendes i et sådant miljø. 

Immunitetstest 
IEC 60601 
testniveau 

Kompatibilitetsniveau 
Elektromagnetiske omgivelser - 
vejledning 

Gennemført 
radiofrekvens 

IEC 61000-4-6 

 

 

Udstrålet 
radiofrekvens 

IEC 61000-4-3 

3 Vrms 

150 kHz til 80 MHz 

 

 

3 V/m 

80 MHz til 2,5 GHz 

3 Vrms 

 

 

3 V/m 

Bærbart og mobilt 
radiokommunikationsudstyr må ikke 
bruges tættere på nogen dele af 
sengen - herunder ledningerne - end 
den anbefalede afstand, der er 
beregnet ud fra den gældende 
ligning for senderens frekvens. 

Anbefalet sikkerhedsafstand: 

d = 1,2 √P 

d = 1,2√P 80 MHz til 800 MHz 

d = 2,3√P 800 MHz til 2,5 GHz 

Hvor P er senderens maksimale 
udgangseffekt i watt (W) ifølge 
senderens producent, og d er den 
anbefalede sikkerhedsafstand i meter 
(m). 

Feltstyrker fra faste RF-sendere, som 
bestemt ved en elektromagnetisk 
undersøgelse på stedet. A bør være 
mindre end 
overensstemmelsesniveauet i hvert 
frekvensområde. Interferens kan 
forekomme i nærheden af udstyr 
mærket med følgende symbol: 

 

NOTE1 Ved 80 MHz og 800 MHz, gælder det højere frekvensområde. 

NOTE2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes 
af absorberinger og refleksioner fra strukturer, genstande og mennesker. 

a 

 

 

 

 

 

 

b 

Feltstyrker fra faste sendere, såsom stationer til mobil- og trådløse telefoner, mobilradioer, 
amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser kan ikke forudsiges teoretisk 
med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø som følge af faste RF-sendere 
bør en elektromagnetisk undersøgelse af stedet overvejes. Hvis den målte feltstyrke på 
stedet, hvor sengen bruges, overstiger det gældende RF-overholdelsesniveau ovenfor, skal 
sengen overvåges under drift, for at sikre at den virker ordentligt. Hvis sengen ikke virker 
ordentligt, kan andre foranstaltninger være nødvendige, som f.eks. at pege sengen i en 
anden retning eller flytte den et andet sted hen. 

 

I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være under 3 V/m. 
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Anbefalede separationsafstande mellem bærbart og mobilt 
radiofrekvenskommunikationsudstyr og sengen. 

 

Sengen er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålende RF-forstyrrelser er 
kontrollerede. 

Kunden eller brugeren af sengen kan hjælpe med at forhindre elektromagnetisk 
interferens ved at opretholde en minimumafstand mellem bærbart og mobilt RF-
kommunikationsudstyr (sendere) og sengen som anbefalet nedenfor, og ifølge 
kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt. 

 

Vurdering af 
senderens 
maksimale 
udgangseffekt 

W 

Separationsafstande i henhold til sendefrekvensen 

m 

150 kHz til 80 MHz 

d = 1,2 √P 

80 MHz til 800 MHz 

d = 1,2 √P 

800 MHz til 2,5 GHz 

d = 2,3 √P 

0,01 0,12 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 

For sendere med en nominel maksimal udgangseffekt, som ikke er anført ovenfor, kan den 
anbefalede separationsafstand d i meter (m) 

estimeres ved hjælp af den ligning, der gælder for senderens frekvens, hvor p er den 
maksimale udgangseffekt på 

senderen i watt (W) ifølge senderens fabrikant. 

NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder adskillelsesafstanden for det højere 
frekvensområde. 

NOTE2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning 
påvirkes af absorberinger og refleksioner fra strukturer, genstande og mennesker. 
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25. Tabel over symboler 
 

 

Advarsel, pas på potentiel 
fare – se brugsanvisningen  

Advarsel, 
gulvniveaufunktion, og 
hold afstand til 
forhindringer 

 

Se brugsvejledningen for 
anvendelse  

Advarsel om 
gulvniveaufunktion 

 
Overholder den 
europæiske forordning om 
medicinsk udstyr 2017/745  

Sørg for, at sideskinnerne 
er kompatible med 
sengen før montering 

 
Modelnummer 

 

Advarsel, vægt over 20 kg 
(44 pund) 

 
Serienummer 

 
Patentafventende etiket 

 

Sikker arbejdsbelastning 
(SWL) – maksimal vægt, 
sengen sikkert kan bære, 
herunder patienten, 
madras og tilbehør 
monteret 

 

Medicinsk udstyr i 
overensstemmelse med 
EU's forordning om 
medicinsk udstyr 2017/745 

 
Maksimal patientvægt 

 
Fodgavl 

 
Fremstillingsdato 

 
Hovedgavl 

 
Fabrikant 

 

Fysisk beskrivelse af en 
voksen 

 

Advarsel, brug kun 
kompatible madrasser 

 

Etiket til entydig 
enhedsidentifikation (UDI) 

 
EU-repræsentant   

26. Kontaktoplysninger 

 Storbritannien og resten af verden USA  

Adresse 

Accora Ltd. 
Charter House 
Barrington Road 
Orwell 
Cambridge 
SG8 5QP 
Storbritannien 

Accora Inc. 
9210 Corporate Blvd. Suite 120 
RockvilleCity i Maryland USA 
MD 20850 
USA 

Telefon +44 (0 )1223 206100 +1 301-560-2400 

E-mail info@accora.care information@accora.care 

Hjemmeside www.accora.care www.accora.care 
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