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Regia – wersja podwójna 

 

 

1 Szczyt dolny 

2 Uchwyt oparcia podudzia (z obu stron)/pałąk materaca 

3 Łącznik 1× szczyt dolny, 1× w środku (opcja) 

4 Osłony boczne 2× (opcja)  

5 Uchwyt oparcia pleców (z obu stron)/pałąk materaca 

6 Uchwyty do wysięgnika (po stronie głowy) 2×  

7 Szczyt górny 

8 Segmentowe zabezpieczenie boczne (TSG) „Easy Switch” (teleskopowe, opcja) 

9 
Dźwignia nożna kółek jezdnych, przy szczycie dolnym (po obu stronach), centralne 
ustalanie  

 

 

Podane w niniejszej instrukcji użytkowania cyfry umieszczone w nawiasach 

kwadratowych [ ] i pogrubione odnoszą się do elementów obsługi łóżka 

do opieki długoterminowej przedstawionych na danej ilustracji.  
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1 Wstęp 

 

Szanowni Klienci, 

Firma Burmeier skonstruowała to łóżko w celu umożliwienia spełnienia wszystkich 

wyzwań związanych ze sprawowaniem opieki długoterminowej. Z pasją dążymy do 

osiągnięcia celu tzn. do opracowania trwałych produktów o wysokiej jakości. Nasze 

produkty mają za zdanie zapewnienie podopiecznym i osobom leżącym w łóżku oraz 

ich bliskim bezpieczną i przyjemną obsługę łóżka, a personelowi przyjemną i 

bezpieczną pracę. Dlatego przed wysyłką sprawdzamy działanie wszystkich funkcji i 

bezpieczeństwo elektryczne. Każde łóżko opuszcza naszą fabrykę w idealnym stanie 

technicznym. 

Aby utrzymać ten stan na długo konieczna jest profesjonalna obsługa i pielęgnacja 

łóżka. Dlatego prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie niniejszej instrukcji 

użytkowania. Pomoże ona podczas pierwszego uruchomienia jak również w 

codziennym użytkowaniu łóżka. Właściciele i użytkownicy łóżka znajdą w niej wszystkie 

informacje dotyczące wygodnej obsługi i bezpiecznego użytkowania. Instrukcja 

użytkowania jest praktycznym kompendium wiedzy i należy ją mieć zawsze pod ręką. 

Dystrybutor sprzętu medycznego, który dostarczył łóżko, jest do Państwa dyspozycji w 

zakresie serwisowania i napraw przez cały okres korzystania z produktu. 

Chcemy zaoferować Państwu, osobom wymagającym opieki oraz wszystkim 

użytkownikom bezpieczną i praktyczną pomoc w postaci tego łóżka, aby w znacznym 

stopniu pomóc Państwu w codziennie coraz bardziej wymagającej opiece nad 

pacjentami. 

Dziękujemy za Państwa zaufanie 

Burmeier GmbH & Co. KG 

 

Jesteś dystrybutorem sprzętu medycznego i chcesz nawiązać kontakt z firmą 

Burmeier? Zadzwoń do nas: Nasze centrum obsługi klientów w Niemczech jest 

dostępne pod numerem telefonu +49 (0) 5232 9841 - 0. Dystrybutorzy spoza Niemiec w 

przypadku jakichkolwiek pytań mogą kontaktować się z naszymi przedstawicielstwami 

handlowymi w poszczególnych krajach. Więcej informacji znajduje się na stronie: 

www.burmeier.com  

http://www.burmeier.com/
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2 Informacje ogólne 

 

 

Łóżka do opieki długoterminowej Regia w wersji podwójnej, w dalszej 

części jako „łóżko”, jest produkowane w różnych wersjach. Niniejsza 

instrukcja użytkowania została sporządzona dla kilku różnych modeli 

łóżka. Możliwe, że opisano tu pewne funkcje lub wyposażenie, które nie 

występują w posiadanym przez Państwa modelu. 

 

Wskazówki dla właściciela: 

• Łóżko do opieki długoterminowej spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia (UE) 

w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 (MDR). Zgodnie z niemiecką 

ustawą  produktach medycznych (§ 13 MPG), zostało ono sklasyfikowane jako 

produkt medyczny klasy I. 

• Należy pamiętać o obowiązkach właściciela wynikających z niemieckiego 
rozporządzenia w sprawie właścicieli wyrobów medycznych (MPBetreibV), aby 
zapewnić stale bezpieczne użytkowanie produktu, bez wywoływania zagrożeń dla 
mieszkańca, użytkownika i osób trzecich. 

• Każde techniczne urządzenie elektryczne stanowi zagrożenie w przypadku 
niewłaściwego używania. 

• W celu uniknięcia szkód w wyniku niewłaściwej obsługi należy dokładnie zapoznać 
się z niniejszą instrukcją użytkowania. 

• Zgodnie z rozporządzeniem o właścicielach wyrobów medycznych (MPBetreibV § 5) 
należy zapoznać użytkowników z prawidłową obsługą łóżka (patrz rozdział 4)! 

• Zgodnie z § 9 MPBetreibV poinformować użytkowników o miejscu przechowywania 
instrukcji użytkowania! 

Wskazówki dla użytkownika: 

• Zgodnie z § 2 niemieckiego rozporządzenia w sprawie właścicieli wyrobów 
medycznych (MPBetreibV) użytkownik, przed rozpoczęciem stosowania łóżka, jest 
zobowiązany skontrolować jego sprawność i stan techniczny oraz zapoznać się 
z instrukcją użytkowania. To samo dotyczy wyposażenia dodatkowego. 

• W celu uniknięcia szkód w wyniku niewłaściwej obsługi należy dokładnie zapoznać 
się z niniejszą instrukcją użytkowania. 

• Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera zasady bezpieczeństwa, których należy 
przestrzegać! Wszyscy użytkownicy, pracujący z opisywanym łóżkiem podwójnym 
muszą znać treść niniejszej instrukcji obsługi i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 

Przed pierwszym uruchomieniem łóżka należy: 

• Usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe i folię opakowaniową. 

• Zmontować łóżko składające się z pojedynczych podzespołów zgodnie z instrukcją 
montażu. 

• Przeprowadzić czyszczenie i dezynfekcję łóżka. 
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2.1 OBJAŚNIENIE DO WYSTĘPUJĄCYCH W INSTRUKCJI GRUP OSÓB 

W niniejszej instrukcji użytkowania stosowane są następujące określenia grup osób: 

Właściciel 

Właścicielem (np.: Sklep ze sprzętem medycznym, dystrybutor, kasa chorych), jest 

każda osoba fizyczna lub prawna, która stosuje łóżko podwójne, lub na której zlecenie 

jest ono stosowane. Obowiązkiem właściciela jest prawidłowe poinstruowanie personelu 

opieki. 

Opiekuni 

Do opiekunów zalicza się osoby, które z uwagi na swoje wykształcenie, doświadczenie 

albo przyuczenie uprawnione są do odpowiedzialnej obsługi łóżka podwójnego, a także 

do wykonywania przy nim prac, a także osoby, które zostały przeszkolone w obsłudze 

tego łóżka. Ponadto personel opieki jest w stanie rozpoznawać potencjalne zagrożenia, 

unikać ich a także ocenić stan kliniczny podopiecznego. 

Mieszkaniec  

W niniejszej instrukcji użytkowania podopiecznym określana jest osoba wymagająca 

opieki, niepełnosprawna lub cierpiąca wskutek urazu, leżąca w opisywanym łóżku do 

opieki długoterminowej. 

Wymagane jest poinstruowanie każdego nowego podopiecznego zajmującego łóżko w 

zakresie ważnych dla niego funkcji łóżka przez właściciela lub personel opieki. 
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2.2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

Opisywane łóżko w momencie dostawy jest zgodne z aktualnym stanem wiedzy 

technicznej i zostało skontrolowane przez niezależny instytut badawczy. 

Najważniejszym celem zasad bezpieczeństwa jest zapobieganie obrażeniom ciała. 

Poza tym pozwalają one uniknąć szkód materialnych. 

Należy korzystać z łóżka tylko wtedy, gdy jest ono w nienagannym stanie technicznym! 

2.2.1 Objaśnienie stosowanych piktogramów 

W niniejszej instrukcji użytkowania stosowane są następujące piktogramy. 

Ostrzeżenie przed szkodami osobowymi 

 

Ten symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem 

elektrycznym. Zagrożenie dla życia. 

 

 

Ten symbol wskazuje na zagrożenia natury ogólnej. Zagrożenie dla 

życia i zdrowia osób. 

 

Ostrzeżenie przed szkodami materialnymi 

 

Ten symbol wskazuje na potencjalne szkody materialne. Możliwe 

uszkodzenie napędu, materiału lub szkody dla środowiska. 

 

Pozostałe informacje 

 

Ten symbol określa użyteczną podpowiedź. Postępowanie zgodnie z 

podpowiedzią ułatwia obsługę łóżka i pozwala na lepsze zrozumienie 

tekstu. 

 

Piktogramy nie zastępują danej treści zasady bezpieczeństwa. Dlatego zawsze 

należy przeczytać treść zasady i dokładnie ją zastosować! 

Wszystkie osoby pracujące przy opisywanym łóżku muszą zapoznać się z treścią 

niniejszej instrukcji użytkowania i przestrzegać odnośnych zasad 

bezpieczeństwa. 
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2.2.2 Informacje o bezpieczeństwie dla właściciela 

• Aby zapewnić bezpieczną eksploatację niniejszego wyrobu medycznego, bez 

zagrożeń dla podopiecznych, użytkowników i osób trzecich, należy przestrzegać 

swoich obowiązków określonych w niemieckim rozporządzeniu o właścicielach 

wyrobów medycznych (MPBetreibV)! 

• Korzystanie z niniejszej instrukcji (instrukcja musi być dostarczona wraz z łóżkiem) 

zapewni, że użytkownik zostanie poinstruowany odnośnie bezpiecznego korzystania 

z łóżka pielęgnacyjnego przed jego pierwszym użyciem. 

• W przypadku zastosowania w środowisku domowym należy pozostawić 

podopiecznemu swoje dane kontaktowe na wypadek ewentualnych pytań 

dotyczących użytkowania łóżka oraz kwestii serwisowych. (W tym celu należy użyć 

przygotowanego pola adresowego znajdującego się z tylnej strony niniejszej 

instrukcji). 

• Zwrócić uwagę wszystkich użytkowników na możliwe zagrożenia, które mogą 

wystąpić w przypadku nieprawidłowego użytkowania łóżka. Dotyczy to szczególnie 

obsługi napędów elektrycznych i zabezpieczeń bocznych. 

• W przypadku użytkowania długookresowego po upływie określonego czasu 

(zalecenie: raz w roku) przeprowadzić kontrolę pod kątem prawidłowego działania 

i ewentualnych widocznych uszkodzeń (patrz rozdział 6.3). 

• Do obsługi łóżka zatrudniać wyłącznie przeszkolone osoby. 

• Upewnić się, że pracownicy będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa! 

• Zapewnić, aby personel zastępczy lub tymczasowy również został wystarczająco 

dobrze poinstruowany o bezpiecznej obsłudze łóżka. 

• Jeżeli do łóżka zamontowany jest sprzęt dodatkowy (np. sprężarki dla systemów 

przeciwodleżynowych itd.), należy zapewnić, aby sprzęt ten był zamontowany 

bezpiecznie i działał prawidłowo. Zwrócić szczególną uwagę na to, aby: 

- wszystkie ruchome przewody przyłączeniowe, węże itp. były bezpiecznie 

ułożone. 

- pod łóżkiem nie znajdowały się listwy zasilające (zagrożenie pożarem na 

skutek dostania się płynu). 

- Rozdział 2.3.2 niniejszej instrukcji użytkowania  
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2.2.3 Zasady bezpieczeństwa dla użytkownika, podopiecznego 

• Zasięgnąć u właściciela/właściwego dystrybutora wyrobów medycznych informacji 

o bezpiecznej obsłudze tego łóżka. 

• Zasięgnąć opinii przedstawicieli zawodów leczniczych w przypadku niepewności co 

do zastosowania zabezpieczeń bocznych lub konieczności aktywacji funkcji blokady 

regulacji elektrycznych. 

• Przed każdym użyciem należy upewnić się, że łóżko znajduje się w dobrym, 

bezusterkowym stanie technicznym (patrz lista kontrolna, strona 53). Upewnić się, 

że podczas regulacji położenia nie dojdzie do kolizji z przeszkodami, takimi jak stoliki 

nocne, szyny do mocowania osprzętu lub krzesła. 

• Jeżeli do łóżka zamontowany jest sprzęt dodatkowy (np. sprężarki dla systemów 

przeciwodleżynowych itd.), należy zapewnić, aby sprzęt ten był zamontowany 

bezpiecznie i działał prawidłowo. Zwrócić szczególną uwagę na to, aby:  

- wszystkie ruchome przewody przyłączeniowe, węże itp. były bezpiecznie 

ułożone. 

- nie używano listew zasilających swobodnie leżących na podłodze. Może to 

doprowadzić do porażenia prądem na skutek uszkodzenia przewodu 

zasilającego lub wskutek penetracji cieczy. 

W przypadku niejasności należy zwrócić się do producenta tych urządzeń. 

• Przerwać użytkowanie łóżka, jeżeli istnieje podejrzenie jego uszkodzenia lub 

nieprawidłowego działania: 

- Natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 

- Wyraźnie oznaczyć łóżko jako „USZKODZONE”. 

- Niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację właścicielowi/właściwemu 

dystrybutorowi wyrobów medycznych (dane kontaktowe znajdują się z tyłu 

instrukcji). 

 

• Ułożyć przewód zasilania oraz wszystkie pozostałe przewody urządzeń 
dodatkowych w taki sposób, aby podczas użytkowania łóżka nie doszło 
do ich wyciągnięcia, przejechania lub uszkodzenia przez części 
ruchome. 

• Pod żadnym pozorem nie pozostawiać w pobliżu łóżka niemowląt 
i małych dzieci bez nadzoru! 

o Może występować zagrożenie uduszeniem w wyniku zaplątania 
się w luźne przewody przyłączeniowe (np. przewód zasilania 
elektrycznego oraz przewód pilota).  

o Może występować zagrożenie zadławieniem w wyniku połknięcia 
małych elementów łóżka. 

• Zablokować funkcje regulacyjne łóżka, jeśli w wyniku korzystania z łóżka 

bez nadzoru mogłoby powstać zagrożenie dla pracowników lub osób 

trzecich.  
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• Należy zawiesić przewód na uchwycie przewodu zasilającego przed 

każdym przemieszczeniem łóżka, aby zapobiec przejechaniu, 

zmiażdżeniu lub zerwaniu przewodu zasilającego. Te uszkodzenia 

mogą spowodować zagrożenia elektryczne i nieprawidłowe działanie 

(patrz rozdział 4.6.1). 

• Nie umieszczać pod łóżkiem żadnych przedłużaczy wielogniazdowych. 
Może to doprowadzić do porażenia prądem z powodu uszkodzenia 
przewodu lub wskutek wniknięcia cieczy. 

• Przed pozostawieniem mieszkańca bez opieki, leże należy opuścić do 
najniższej pozycji. W ten sposób znacznie zmniejsza się ryzyko 
doznania obrażeń ciała na skutek upadku podczas opuszczania lub 
powracania na łóżko przez mieszkańca. 

• Upewnić się, że kółka jezdne są zablokowane, kiedy łóżko nie będzie 
przemieszczane. 

• Kiedy łóżko nie jest użytkowane zabezpieczyć pilot przed upadkiem 
(zawiesić na haczyku). Upewnić się, że przewód nie zostanie 
uszkodzony przez ruchome części łóżka. 

• Regulacje mogą być przeprowadzane tylko przez poinstruowane osoby 
albo w obecności takich osób. 

• Przed każdą regulacją upewnić się, że w obszarze regulacji nie znajdują 
się żadne osoby, kończyny, zwierzęta czy przedmioty, aby uniknąć 
zagrożenia związanego z zakleszczeniem i/albo szkód rzeczowych. 
Dotyczy to w szczególności odchylenia w dół elementów leża. 

• W celu zapobieżenia niepożądanym regulacjom automatycznym należy 
zablokować określone funkcje pilota, kiedy: 

- mieszkaniec nie jest w stanie bezpiecznie obsługiwać łóżka albo 

samodzielnie uwolnić się z niebezpiecznej pozycji. 

- niezamierzone przestawienie napędów elektrycznych mogłoby zagrażać 

mieszkańcowi. 

- zabezpieczenia boczne są podniesione (istnieje zagrożenie 

zakleszczeniem części ciała przy zmianie położenia oparcia pleców lub ud). 

- w pomieszczeniu, w którym jest łóżko, przebywają dzieci bez opieki. 

• Regularnie kontrolować wtyczkę i przewód, sprawdzając je pod kątem 
uszkodzeń mechanicznych (przetarcia, widoczne żyły, załamania, 
ściśnięcia itp.), w szczególności: 

- po każdym obciążeniu mechanicznym, np. przejechaniu po 

przewodzie zasilacza łóżkiem lub wózkiem. 

- po silnych naprężeniach rozciągających i zginających, powstałych 

np. po odtoczeniu się łóżka przy włożonej wtyczce. 

- przed podłączeniem wtyczki po każdorazowej zmianie lokalizacji albo 

przesunięciu łóżka.  

- regularnie podczas eksploatacji przez użytkownika, przynajmniej raz 

w tygodniu.  

• Regularnie kontrolować uchwyt odciążający przewód wtyczki pod kątem 
poluzowania. 

Przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa znajdujących się w 
niniejszej instrukcji użytkowania! 
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2.3 OPIS PRODUKTU 

2.3.1 Przeznaczenie łóżka 

• Opisywane łóżko jest elementem pomocniczym przeznaczonym do diagnozowania, 

obserwacji, leczenia, łagodzenia i monitorowania objawów choroby lub 

kompensowania skutków urazów lub niepełnosprawności. Szczegółowe informacje 

dotyczące użytkowania znajdują się w → rozdziale 9.4. 

• Samo łóżko nie służy do podtrzymywania funkcji życiowych. 

• Łóżko nie ma wskazań medycznych. 

2.3.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 

• To łóżko jest wygodnym rozwiązaniem ułatwiającym pielęgnację pacjentów 

wymagających opieki, osób, które doznały urazów oraz podopiecznych znajdujących 

się w domach seniora i domach opieki, a także podobnych placówkach medycznych 

i środowisku domowym. 

• Stosowanie w szpitalach dozwolone jest jedynie w pomieszczeniach 

przeznaczonych do pielęgnacji medycznej dla osób grupy 0 (zgodnie z VDE 0100, 

część 710, poprzednio VDE 0107). Opisywane łóżko nie jest przeznaczone do 

jakiegokolwiek innego stosowania. 

• Łóżko to może być użytkowane wyłącznie do pielęgnacji według wskazań lekarskich 

i do diagnostyki, terapii i obserwacji mieszkańca. Z tego powodu łóżko zostało 

wyposażone w możliwość blokady pilota. 

• Opisywane łóżko nie ma specjalnego złącza do ekwipotencjalizacji. Należy 

uwzględnić tę okoliczność przy łączeniu go z innymi urządzeniami (medycznymi), 

zasilanymi z sieci. Dodatkowe informacje oraz zapisy dotyczące ewentualnych 

wymaganych dodatkowych środków ochrony można znaleźć: 

o W instrukcjach użytkowania tych dodatkowych urządzeń zasilanych z sieci (np. 

pneumatyczne systemy przeciwodleżynowe, pompy infuzyjne, sondy żywieniowe itp.) 

o W normie DIN EN 60601-1-1 (bezpieczeństwo medycznych urządzeń elektrycznych) 

o W normie VDE 0100 część 710 (urządzenia elektroenergetyczne w szpitalach). 

• Szczególnie w odniesieniu do mieszkańców w złym stanie klinicznym przestrzegać 

zasad bezpieczeństwa znajdujących się w rozdziale 4.3.2.2 i 4.4.1.  

• Łóżko jest przeznaczone wyłącznie do podopiecznych o wzroście powyżej 146 cm, 

masie ciała powyżej 40 kg oraz wskaźniku masy ciała „BMI” wynoszącym co 

najmniej 17 (patrz także rozdział 2.3.3). 

• Obciążalność (objaśnienia do piktogramów znajdujących się na łóżku) 

   225 kg Opisywane łóżko (na każdą połowę) może być trwale 

obciążone maks. ciężarem 225 kg (masa ciała 

podopiecznego i wyposażenia dodatkowego) i może być 

użytkowane bez ograniczeń. 

 185 - 215 kg Dopuszczalna masa ciała podopiecznego (na każdą 

połowę) jest zależna od masy całkowitej zamontowanego 

wyposażenia dodatkowego (np. inhalatory, kroplówki itp.).  
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Przykład: 

Masa wyposażenia dodatkowego  

(z materacem) 

Dopuszczalna maks.  

masa ciała 

podopiecznego 

10 kg 215 kg 

40 kg 185 kg 
 

 

• Łóżko mogą obsługiwać wyłącznie odpowiednio poinstruowane osoby. 

• Opisywane łóżko jest przeznaczone do wielokrotnego ponownego zastosowania. 

Przestrzegać związanych z tym warunków:  

- Czyszczenie i dezynfekcja (patrz rozdział 5) 

- Utrzymywanie w dobrym stanie/kontrole okresowe (patrz rozdział 6) 

 

2.3.3 Przeciwwskazania 

• Opisywane łóżko jest nie przeznaczone dla podopiecznego 

nieprzekraczających poniższych minimalnych wartości 

wzrostu i masy ciała:  

o Wzrost: 146 cm,  

o Masa ciała: 40 kg  

o Wskaźnik masy ciała1 „BMI”: 17 

• W przypadku podopiecznych o mniejszym wzroście lub mniejszej masie ciała 

szczególnie podczas używania zabezpieczeń bocznych powstaje zwiększone ryzyko 

zaciśnięcia między wolnymi przestrzeniami w zabezpieczeniach bocznych ze 

względu na mniejsze kończyny osoby. 

 

Łóżko może być stosowane wyłącznie w warunkach opisanych w niniejszej 

instrukcji. Każde inne zastosowanie uważane jest za niezgodne 

z przeznaczeniem. 

2.3.4 Skutki uboczne 

Bez zastosowania odpowiednich środków zapobiegawczych w wyniku dłuższego 

leżenia może dojść do powstania odleżyn. 

 

 

    

1 Obliczenie BMI = 
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑖𝑎ł𝑎 𝑝𝑎𝑐𝑗𝑒𝑛𝑡𝑎 [𝑘𝑔]

𝑤𝑧𝑟𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑐𝑗𝑒𝑛𝑡𝑎 [𝑚]2  ; Przykład: a) 
41 𝑘𝑔

1,5𝑚 ×1,5𝑚
= 18,2 →Spełnia warunki; b) 

35 𝑘𝑔

1,5𝑚 ×1,5𝑚
= 15,6 →Nie 

spełnia warunków 

Oznaczenie na 
podstawie łóżka 
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2.3.5 Cechy szczególne 

• Elektryczna regulacja wysokości leża od ok. 26 do 80 cm 

• Regulacja pozycji oparcia ud od 0° do ok. 40° 

• Elektryczna zmiana pozycji oparcia pleców od 0° do ok. 70° 

• Elektryczna regulacja pozycji z opuszczonymi nogami wynoszącej ok. 16°  

• Mobilność zapewniają cztery kółka jezdne z hamulcem centralnym 

• Leże podzielone na cztery części: szer. × dł.: ok. 180 × 200 cm, (opcja ok. 180 × 220 

cm) 

• Zdejmowany szczyt górny i dolny: Szczyt górny i dolny łóżka można szybko 

zdemontować/zamontować bez użycia narzędzi, aby zapewnić łatwiejszy dostęp do 

mieszkańca. 

• Mechaniczne awaryjne obniżanie oparcia pleców 

Opcja: 

• Segmentowe zabezpieczenie boczne obustronne (4×) 

• Segmentowe osłony boczne obustronne (4×) 

• Zdejmowane komfortowe leże składające się z 2×50 pojedynczych elementów 

sprężystych. Idealnie dopasowują się one do ciała i przyczyniają się do dobrej 

wentylacji materaca. Ich elastyczność zapewnia optymalny rozkład sił nacisku. 

Komfortowa powierzchnia leżą zapobiega powstawaniu odleżyn. 

• Przedłużenie łóżka z możliwością adaptacji; przedłuża łóżko o ok. 20 cm.  

2.3.6 Konstrukcja 

Łóżko podwójne dostarczane jest w stanie rozmontowanym, aby można było 

przetransportować je do każdego pomieszczenia. Składa się z 2× podstawy, 2× szczytu 

górnego [7], 2× szczytu dolnego [1], 2× ramy leża i osłon bocznych [4] lub 

zabezpieczeń bocznych [8]. Łóżko jest wyposażone w 2× cztery kółka jezdne 

z możliwością blokowania hamulcem ustalającym (patrz strona 2). 

2.3.6.1 Leże 

Rama leża jest podzielona na oparcie pleców, nieruchomą część środkową oraz 

oparcie uda i podudzia. Można wyregulować wszystkie oparcia. Wysokość leża obu 

połówek można regulować w płaszczyźnie poziomej tylko synchronicznie. Regulacja 

oparcia pleców lub ud odbywa się indywidualnie.  

Regulacje są realizowane przez silniki elektryczne oraz przez pilot.  

Całe leże i wszystkie inne elementy łóżka, do których ma dostęp leżący mieszkaniec, są 

uznawane za części użytkowe. 
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2.3.6.2 Zabezpieczenia boczne (opcja) 

W celu ochrony pacjenta przed przypadkowym wypadnięciem z łóżka, łóżko podwójne 

na zewnątrz można wyposażyć w zabezpieczenia boczne. Zabezpieczenia boczne 

można po kolei unosić z pozycji opuszczonej do pozycji zabezpieczającej 

podopiecznego i ponownie opuszczać. 

2.3.6.3 Elektryczny system regulacji 

Elektryczny system regulacyjny (obudowa) tego łóżka jest wyposażony w podwójne 

środki ochrony, został wykonany w formie trudnopalnej (UL94-V-0) i składa się na 

każde łóżko z: 

• centralnego sterownika magistrali, do którego poprzez połączenia wtykowe 

podłączone są wszystkie silniki napędowe oraz pilot, pracujące z niskim napięciem 

ochronnym. 

• silników elektrycznych do regulacji oparcia pleców i ud. 

• dwóch silników elektrycznych do regulacji wysokości leża. 

• pilota ze stabilnym haczykiem. 

• wtyczki zasilania 

• przewodu do synchronizacji 

 

2.3.7 Zastosowane materiały 

Łóżko jest w dużej części zbudowane z profili stalowych, których powierzchnia została 

pokryta poliestrowym lakierem proszkowym lub powłoką metalową z cynku albo 

chromu. Szczyt górny i dolny, zabezpieczenia oraz osłony boczne są wykonane 

z drewna albo tworzyw drzewnych, których powierzchnia została odpowiednio 

zabezpieczona. Alternatywnie można użyć tkanin lub skóry ekologicznej. 

Wszystkie powierzchnie, których dotyka się podczas normalnego użytkowania łóżka, 

zostały skontrolowane pod kątem tolerancji biologicznej i nie wpływają one negatywnie 

na użytkownika w przypadku kontaktu ze skórą. 
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3 Montaż i rozruch 

Informacja:  

• Ten rozdział przeznaczony jest dla specjalistów po stronie 

właściciela/specjalistycznych punktów handlowych branży sanitarnej oraz dla 

klientów, którzy chcą prywatnie nabyć łóżko podwójne. 

• Przydatne filmy wideo przedstawiające montaż łóżka podwójnego można znaleźć 

także pod www.burmeier.com/de/information/downloads albo bezpośrednio na 

serwisie YouTube (w tym celu należy wprowadzić pojęcia takie, jak np.: Regia, łóżko 

podwójne, Burmeier, instrukcja montażu). 

• Łóżko podwójne składa się z dwóch łóżek pojedynczych, które po montażu 

końcowym będą połączone z dwoma elementami łączeniowymi [3] na ramie 

materaca. W tym celu, dla potrzeb bezpiecznej eksploatacji, trzeba założyć 

przynajmniej szczyt dolny. 

• Łóżko jest dostarczane w częściach. Montaż jest wykonywany na miejscu.  

• Na kolejnych stronach opisany jest montaż pierwszej połówki łóżka podwójnego, 

montaż drugiej połówki przeprowadza się synchronicznie do montażu pierwszej. 

 

Każde łóżko podwójne dostarczane jest w 8 jednostkach opakowaniowych: 

- 2 kartony, zawierające podstawy z zamontowanymi silnikami podnoszącymi. 

Silnik oparcia, silnik oparcia ud, sterownik, pilot, wtyczka są zmontowane 

wstępnie. 

- 2 kartony, każdy zawierający 1× leże 

- 2 kartony, każdy zawierający po 1× szczyt górny i 1× szczyt dolny 

- 1 karton z 2× osłonami bocznymi i 2× zabezpieczeniami bocznymi 

- 1 karton z instrukcją obsługi, kabel synchronizacyjny, 2× zworka, 2× łącznik 

i klips osłonowy 

  

http://www.burmeier.com/de/information/downloads
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3.1 WYMAGANIA W STOSUNKU DO MIEJSCA USTAWIENIA 

• Zapewnić odpowiednią ilość miejsca dla całego zakresu regulacji łóżka. Drogi nie 

mogą blokować meble, parapety itd. 

• Przed zastosowaniem na parkietach sprawdzić, czy użyty lakier nie powoduje 

zostawiania śladów przez kółka jezdne. W przypadku zastosowania na płytkach, 

wykładzinie, panelach i linoleum nie stwierdzono negatywnych skutków. 

• Aby uniknąć zapadnięcia się w podłogę, powinna ona być wykonana zgodnie 

z zaleceniami FEB (Informator techniczny FEB nr 3 – utrzymanie właściwości 

elastycznych wykładzin podłogowych) (http://www.feb-ev.com). 

• W pobliżu łóżka (w miarę możliwości) muszą znajdować się prawidłowo 

zainstalowane dwa gniazdka zasilające. 

• Łóżko należy tak ustawić, aby umożliwić łatwy dostęp do wtyczki w każdej chwili i w 

razie potrzeby odłączyć je od sieci zasilającej. 

• Podczas montowania urządzeń dodatkowych (np. sprężarek dla systemów 

przeciwodleżynowych itd.), upewnić się, że zostały one prawidłowo zamontowane i 

działają prawidłowo. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne ułożenie 

wszystkich ruchomych przewodów przyłączeniowych, węży itp. W przypadku pytań 

albo niejasności należy skontaktować się z producentem urządzeń dodatkowych 

albo z przedsiębiorstwem Burmeier. 

• Upewnić się, że w pomieszczeniu, w którym znajduje się łóżko, nie przebywają 

dzieci pozostawione bez nadzoru. Dzięki temu można uniknąć potencjalnych 

zagrożeń związanych z przypadkową aktywacją funkcji regulacji 

elektrycznej/mechanicznej. 
 

 

Zredukować do minimum ryzyko pożaru spowodowane 

czynnikami zewnętrznymi. Poinstruować użytkowników 

o poniższych niezbędnych kontrolach: 

• O ile to możliwe stosować wyłącznie materace i pościele 
trudnopalne. 

• Unikać palenia w łóżku, ponieważ – w zależności 
do zastosowanych materaców i pościeli – nie zawsze można 
zapewnić odporność na przybory do palenia tytoniu. 

• Wyposażenie dodatkowe (np. koce elektryczne) i inne 
urządzenia elektryczne (np. lampki, radia) podczas używania 
muszą być w nienagannym stanie technicznym! 

- Zapewnić, aby powyższe wyposażenie było stosowane jedynie 

zgodnie z przeznaczeniem. 

- Nie pozostawiać tych urządzeń na pościeli lub pod nią 

(niebezpieczeństwo przegrzania)! 

• Unikać stosowania przedłużaczy lub rozdzielaczy szeregowych pod 
łóżkiem (ryzyko pożaru, gdy dostanie się do nich płyn). 
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3.2 MONTAŻ ŁÓŻKA 

Należy pamiętać, że: poszczególne cechy wyposażenia przedstawione na poniższych 

ilustracjach mogą różnić się od rzeczywistego wyposażenia łóżka. 

Montaż łóżka powinny realizować dwie osoby. 

Wymagane narzędzie: 

• klucz imbusowy 8 mm 

 

3.2.1 Montaż podstawy 

 

Ilustracja poglądowa! 

 

• Wyjąć podstawę z kartonu i odstawić ją. 

• Usunąć wszystkie folie z przewodów. 

 

 

 

 

 

 

 

• Wyjąć silnik oparcia ud oraz silnik oparcia 

pleców z pozycji transportowej 

w następujący sposób: 

- Od strony obudowy wyjąć zawleczkę. 

- Przeciąć opaskę zaciskową na 

popychaczu.  

Informacja: zwrócić uwagę na ułożenie 

przewodów. 

- Odłożyć silniki na podłodze. 
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• Włożyć wtyczkę do gniazdka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Połączyć oba sterowniki łóżek z przewodem synchronizacyjnym, patrz rozdział 3.6.1. 

 

 

 

• Przestawić podstawę łóżka do 

najwyższej pozycji. 
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• Nałożyć leże. 

Informacja: zwrócić uwagę na tabliczki 

informacyjne znajdujące się po stronie 

szczytu górnego/dolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Po obu stronach do otworów włożyć 

trzpienie pozycjonujące. 

 

 

 

 

 

• Za pomocą śrub z uchwytem  

(2 × 2 szt.) połączyć leże z podstawą. 
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• Ręcznie podnieść oparcie pleców. 

• Do uchwytu włożyć silnik oparcia pleców 

i zabezpieczyć go od strony obudowy za 

pomocą zawleczki. 

Informacja: zwrócić uwagę na pozycję 

montażu. Obudowa musi znajdować się nad 

silnikiem podstawy łóżka. 

 

 

 

• Wprowadzić drążek silnika oparcia pleców do 

uchwytu. 

    

 

 

 

 

 

 

 

• Zabezpieczyć drążek zawleczką. 
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• Podnieść oparcie ud. 

• Włożyć silnik oparcia ud do 

uchwytu. 

• Od strony obudowy zabezpieczyć 

zawleczką silnik oparcia ud. 

Informacja: zwrócić uwagę na 

pozycję montażu. Obudowa musi 

znajdować się nad silnikiem 

podstawy łóżka. 

 

 

 

 

 

 

• Wprowadzić drążek silnika oparcia 

ud do uchwytu. 

• Zabezpieczyć drążek zawleczką. 

 

 

 

 



Instrukcja użytkowania łóżka do opieki długoterminowej Regia – wersja podwójna  

Strona 23 

3.2.2 Montaż szczytu górnego/dolnego  

Montaż/demontaż szczytu górnego/dolnego [7] albo [1] odbywa się poprzez 

pociągnięcie/zwolnienie dźwigni zaciskowej (2×), która jest zamocowana na rurze 

poprzecznej. 

 

Niebezpieczeństwo doznania obrażeń przez nieprawidłowy montaż 

szczytu górnego/dolnego 

Nieprawidłowy montaż szczytu górnego lub dolnego (ze względu na wiele 

wycięć w rurze poprzecznej ramy materaca  1  /  2 ), może spowodować, 

że ze względu na powstałą przestrzeń pomiędzy szczytami górnymi 
i dolnymi oraz pomiędzy szczytem górny i dolnym a zabezpieczeniami 
bocznymi może dojść do uduszenia lub zmiażdżenia kończyn. 

• Montaż szczytu górnego i dolnego przeprowadza się asymetrycznie. 

• Montaż szczytu górnego i dolnego przeprowadzać wyłącznie według 

poniższej instrukcji; strzałki oznaczają miejsca montażu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Łóżko 1 Łóżko 2 

Przy szczycie górnym 

Przy szczycie dolnym 

1

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

2

 



          Instrukcja użytkowania łóżka do opieki długoterminowej Regia - wersja podwójna 

Strona 24 

3.2.2.1 Montaż na łóżku 1 

 

 

Zagrożenie urazem w wyniku nieprawidłowego 

montażu/przechowywania segmentowych zabezpieczeń 

bocznych/szczytów Odcinki głowy/ stopy/osłon bocznych 

z systemem „Easy Switch”! 

Nieprzestrzeganie może spowodować brak pewności 

mocowania/szkody rzeczowe a w konsekwencji ryzyko 

zakleszczenia/upadku dla pacjenta. 

• Przestrzegać poniższej procedury montażu. 

• Po wykonaniu montażu przeprowadzić wymagane badania pod 

kątem pewnego zamocowania. 

• Przy demontażu i przechowywaniu unikać upadku/silnych uderzeń 

w dźwignię zaciskową z tworzywa sztucznego „systemu Easy 

Switch”, aby zapewnić jej prawidłowe działanie. 

• Nie używać uszkodzonych systemów „Easy Switch”. 

 

 

 

1 Chwycić mocno obiema rękami szczyt górny/dolny od zewnątrz za narożniki 
zewnętrzne. 
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2. Włożyć hak blokujący 1  adaptera w otwory w rurze poprzecznej 2  do oporu i 
upewnić się, że szczyt górny/szczyt dolny jest prawidłowo osadzony.  
 
Uwaga: Przeprowadzić montaż szczytu górnego i dolnego według łóżko 1 na 
ilustracji schematycznej na stronie 23. 

 

  

1

 

 2
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3 Dźwignię zaciskową  3  (po lewej i prawej stronie) wychylić do góry i nacisnąć aż do 

słyszalnego zatrzaśnięcia.  

  

4 Sprawdzić prawidłowe osadzenie szczytu górnego/dolnego, przesuwając je do tyłu 
i do przodu w kierunku podłużnym łóżka przy górnej krawędzi szczytów. 

  

3
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3.2.2.2 Montaż na łóżku 2 

Teraz postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Montaż na łóżku 1”, strona 24. 

Uwaga: Przeprowadzić montaż szczytu górnego i dolnego według łóżko 2 na ilustracji 

schematycznej na stronie 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Demontaż szczytu górnego/dolnego 

 

1 Pociągnąć palcem pomarańczową blokadę bezpieczeństwa 1  w kierunku środka łóżka 

i przytrzymać ją w tej pozycji. 

 

1
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2 Wychylić do dołu dźwignię zaciskową 1 (lewa i prawa strona). 

 
 
 
 
 

 

3 Chwycić mocno obiema rękami szczyt górny/dolny od zewnątrz za narożniki 
zewnętrzne. 

 

1

 

1
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4 Najpierw równomiernie i prosto wysunąć szczyt górny/dolny do góry, a następnie 
wyciągnąć z otworów w rurze poprzecznej, pociągając do zewnątrz. 

 

3.2.4 Montaż/demontaż osłon bocznych (opcja) 

Łóżko można wyposażyć w opcjonalne osłony boczne [4]. W sumie potrzebne są 4 

osłony boczne: 2 × długa (110 cm) i 2 × krótka (90 cm). Po każdej stronie łóżka 

montowane są 1 krótka i 1 długa osłona boczna. W przypadku późniejszego montażu 

przedłużenia łóżka, krótkie panele boczne należy zastąpić dłuższymi.  

 

Zagrożenie urazem w wyniku nieprawidłowego 

montażu/przechowywania segmentowych zabezpieczeń 

bocznych/szczytów Głowa i stopki/osłon bocznych z systemem 

„Easy Switch”! 

Nieprzestrzeganie może spowodować brak pewności mocowania/szkody 

rzeczowe a w konsekwencji ryzyko zakleszczenia/upadku dla pacjenta. 

• Przestrzegać poniższej procedury montażu. 

• Po wykonaniu montażu przeprowadzić wymagane badania pod 

kątem pewnego zamocowania. 

• Przy demontażu i przechowywaniu unikać upadku/silnych uderzeń 

w dźwignię zaciskową z tworzywa sztucznego „systemu Easy 

Switch”, aby zapewnić jej prawidłowe działanie. 

• Nie używać uszkodzonych systemów „Easy Switch”. 
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3.2.4.1 Montaż na łóżku 2 

Uwaga: Osłony boczne mogą być zamontowane tylko po zewnętrznej stronie łóżka 1 . 

Montaż od strony wewnętrznej jest niedozwolony 

 

 

Osłony boczne montuje się w łatwy sposób, poprzez zamocowanie do rury podłużnej.  

1. Najpierw wychylić w dół 
dźwignie zaciskowe osłony 

bocznej 1  (z lewej i prawej 

strony). 
W tym celu pociągnąć 
palcem za blokadę 

bezpieczeństwa 2 

w kierunku zewnętrznym i 
przytrzymać ją w tej pozycji, 
obracając w tym czasie 
dźwignię zaciskową w dół.  

 
 

1

 2

 

2

 

1

 
2

 

1

 

Łóżko 2 Łóżko 1 

Przy szczycie 

górnym  

Przy szczycie 

dolnym  
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2. Zgodnie z ilustracją 
przymocować osłonę 
boczną przy szczycie 
górnym łóżka do rury 
podłużnej (po stronie 
szczytu górnego). 

 

 

3. Wsunąć do oporu haki 

blokujące adapterów 1 do 

otworów w rurze podłużnej. 
Upewnić się, że osłona jest 
prawidłowo osadzona 
(kontrola wzrokowa/delikatne 
poruszanie na boki). 
 

 

1
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4. Dźwignię zaciskową 2 (po 

lewej i prawej stronie) 
wychylić do góry i nacisnąć 
aż do słyszalnego 
zatrzaśnięcia.  

 

5. Sprawdzić prawidłowe osadzenie osłony bocznej, przesuwając ją do tyłu i do przodu 
za górną krawędź.  
 
 
 

6. Powtórzyć kroki od 1 
 do 5 dla drugiej osłony 
bocznej.  

 

  

2
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3.2.4.2 Montaż na łóżku 1 

Teraz postępować zgodnie z opisem w rozdziale 3.2.4.1, strona 30. 

Uwaga: Przeprowadzić montaż osłon bocznych według łóżko 1 na ilustracji schematycznej 

na stronie 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4.3 Demontaż 

Demontaż osłon bocznych odbywa się poprzez zwolnienie dźwigni zaciskowych.  

 

 

 

1. Pociągnąć palcem pomarańczową blokadę bezpieczeństwa 1 na zewnątrz i 

przytrzymać ją w tej pozycji. 

 

1
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2. Wychylić do dołu dźwignię zaciskową 2  (lewa i prawa strona). 

 

 

3. Chwycić osłonę boczną obiema rękami za górną krawędź.  

 

2

 



Instrukcja użytkowania łóżka do opieki długoterminowej Regia – wersja podwójna  

Strona 35 

 

4. Najpierw równomiernie i prosto wysunąć osłonę boczną do góry, następnie 
wyciągnąć z otworów w rurze podłużnej, pociągając do zewnątrz. 
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3.3 ZABEZPIECZENIA BOCZNE 

 

• Stosować wyłącznie zabezpieczenia boczne opisane w niniejszej 

instrukcji. Zabezpieczenia boczne są albo 

fabrycznie zamontowane na łóżku, albo dostępne 

jako wyposażenie dodatkowe. 

 

Łóżko może być dostarczone z zabezpieczeniem bocznym albo bez niego. 

W celu zabezpieczenia podopiecznego przed wypadnięciem z łóżka, na życzenie 

klienta można wyposażyć je w zabezpieczenia boczne. W celu zabezpieczenia 

mieszkańca można je podnieść z pozycji opuszczonej i ustawić na odpowiedniej 

wysokości. 

• Jeżeli w późniejszym czasie konieczne będzie zastosowanie zabezpieczenia 

bocznego, łóżko można doposażyć w segmentowe zabezpieczenie boczne (TSG) 

[8].  

 

W zależności od rodzaju leża dostępne są dwa warianty zabezpieczeń bocznych: 

 

Rodzaj zabezpieczeń 

bocznych 

Rodzaj  

leża 

Wysokość  

zabezpieczenia 

bocznego 

Maks. 

wysokość 

materaca 

Segmentowe 

zabezpieczenie boczne  

„easy switch” [8] 

Metal ok. 41 cm ok. 19 cm 

Komfort ok. 37 cm ok. 15 cm 

 

Informacje na temat montażu i obsługi dzielonych barierek bocznych znajdują się w 

rozdziale 3.3.2 i rozdziale 4.4.2. 

 

3.3.1 Brak zabezpieczenia bocznego 

Łóżko może być dostarczone z zabezpieczeniem bocznym albo bez niego.  
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3.3.2 Segmentowe zabezpieczenie boczne (opcja) 

Łóżko podwójne można wyposażyć w opcjonalne segmentowe zabezpieczenia boczne 
„easy switch”.  
 
Segmentowe zabezpieczenie boczne (TSG) (Easy Switch) [8] składa się z czterech 
segmentów. Dwie montuje się od zewnątrz na długich bokach łóżka za dwa pomocą 
prostego mocowania zaciskowego. Zabezpieczenia boczne dostępne są w dwóch 
wielkościach: 2 × długa (110 cm) i 2 × krótka (90 cm). Po każdej stronie łóżka 
montowane jest 1× długie i 1× krótkie zabezpieczenie boczne.  
Rozpocząć od długiego zabezpieczenia bocznego po stronie szczytu górnego z lewej 
strony. 
 

 

Zagrożenie urazowe  

Zagrożenie urazowe w postaci zmiażdżenia części ciała przy regulacji 

oparcia pleców i oparcia ud jednego z łóżek, kiedy po wewnętrznej stronie 

zamontowane są zabezpieczenia boczne drugiego łóżka. 

• Zabezpieczenia boczne mogą być zamontowane tylko po zewnętrznej 

stronie łóżka 1 . Montaż od strony wewnętrznej jest niedozwolony  

 
 
 
 
  

2

 

1

 

2

 

1

 

Łóżko 2 Łóżko 1 

Przy szczycie górnym  

Przy szczycie dolnym  
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Zagrożenie urazem w wyniku nieprawidłowego 

montażu/przechowywania segmentowych zabezpieczeń 

bocznych/szczytów Głowa i stopki/osłon bocznych z systemem 

„Easy Switch”! 

Nieprzestrzeganie może spowodować brak pewności mocowania/szkody 

rzeczowe a w konsekwencji ryzyko zakleszczenia/upadku dla pacjenta. 

• Przestrzegać poniższej procedury montażu. 

• Po wykonaniu montażu przeprowadzić wymagane badania pod 

kątem pewnego zamocowania. 

• Przy demontażu i przechowywaniu unikać upadku/silnych uderzeń 

w dźwignię zaciskową z tworzywa sztucznego „systemu Easy 

Switch”, aby zapewnić jej prawidłowe działanie. 

• Nie używać uszkodzonych systemów „Easy Switch”. 

 

3.3.2.1 Montaż na łóżku 1 

  
1. Najpierw wychylić w dół dźwignie zaciskowe zabezpieczenia bocznego 2 (z lewej i 

prawej strony). 

W tym celu pociągnąć palcem za blokadę bezpieczeństwa 1 w kierunku 

zewnętrznym i przytrzymać ją w tej pozycji, obracając w tym czasie dźwignię 
zaciskową w dół. 

  

 

1

 

2
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2. Zamocować zabezpieczenie boczne po stronie szczytu górnego na rurze podłużnej 
tak, jak przedstawiono na ilustracji. 

 

3. Do oporu włożyć hak blokujący w otwory rury podłużnej i upewnić się, że 
zabezpieczenie boczne jest prawidłowo osadzone. 
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4. Dźwignię zaciskową (po lewej i prawej stronie) wychylić do góry i nacisnąć aż do 

słyszalnego zatrzaśnięcia. 

 

5. Skontrolować zabezpieczenie boczne pod kątem prawidłowego osadzenia, 

przytrzymując je obiema rękami za dolną krawędź i pociągając w jedną i drugą 

stronę.  
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6. Powtórzyć kroki od 1 do 5, aby zamontować drugie zabezpieczenie boczne. 

 

3.3.2.2 Montaż na łóżku 2  

Teraz postępować zgodnie z opisem w rozdziale 3.3.2.1, strona 38. 

Uwaga: Przeprowadzić montaż zabezpieczenia bocznego według łóżko 2 na ilustracji 

schematycznej na stronie 37. 
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3.3.2.3 Połączenie – segmentowe zabezpieczenie boczne i osłony boczne 

Zagrożenie urazowe związane z połączonym montażem segmentowego 

zabezpieczenia bocznego (szerokość 90 cm) oraz osłony bocznej 

(szerokość 110 cm). 

Zignorowanie tych informacji może prowadzić do upadku mieszkańca. 

• Ilustracja A: krótkie zabezpieczenie boczne 90 cm przy szczycie górnym
i osłona boczna 110 cm przy szczycie dolnym: to połączenie jest
dopuszczalne jedynie jako pomoc mobilizacyjna, ułatwiająca wchodzenie
na łóżko i schodzenie z niego przez mieszkańców niewymagających
zwiększonej ochrony przed przypadkowym upadkiem w postaci
zabezpieczeń bocznych.

• Ilustracje B, C, D: zwiększoną ochronę przed przypadkowym upadkiem,
zgodną z normami, można osiągnąć wyłącznie w przypadku
zastosowania wariantów przedstawionych na ilustracjach.

Szerokość 110 cm 

Szerokość 90 cm 

Ilustracja B 

Szerokość 110 cm Szerokość 90 cm 

Ilustracja C 

Szerokość 90 cm Szerokość 110 cm 

Ilustracja D 

Przy szczycie 

górnym 

Przy szczycie 

dolnym Segmentowe zabezpieczenie 

boczne szerokość 90 cm 

Osłona boczna, szerokość 110 cm 

Ilustracja A 
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3.3.2.4 Naklejka – segmentowe zabezpieczenie boczne (opcja)  

 

Niebezpieczeństwo doznania obrażeń przez nieprawidłowy 

montaż segmentowych zabezpieczeń bocznych!  

Nieprzestrzeganie może prowadzić obrażeń spowodowanych przez 

zakleszczenie. 

Należy pamiętać, że: Po środku dłuższego boku ramy leża znajduje się 

naklejka (patrz ilustracja). Ta naklejka ostrzega, aby nie montować 

dwóch segmentowych zabezpieczeń bocznych o dł. 90 cm po jednej 

stronie łóżka. W przeciwnym razie powstaje przestrzeń pomiędzy 

dwoma zabezpieczeniami bocznymi, która stwarza ryzyko 

zakleszczenia kończyn. 

• Montować tylko zabezpieczenia boczne o dozwolonej wielkości 
po jednej stronie łóżka (więcej informacji znajduje się na 
następnej stronie) 

• Podczas montażu zabezpieczeń bocznych dzielonych należy 
przestrzegać poniższej tabeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montaż na łóżkach bez 

przedłużenia łóżka 

Montaż na łóżkach bez 

przedłużenia łóżka (ok. 20 

cm) 

Na  

każdą stronę 

łóżka 

1× rozmiar 110 cm (po stronie 

szczytu górnego/dolnego)  

1 × 90 cm (po stronie szczytu 

górnego/dolnego) 

2 × wielkość 110 cm  
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Z przedłużeniem łózka 

 

 

 

 

 

Bez przedłużenia łózka  

Dozwolone jest: 

 

 

  

Dozwolone jest:  2 × 110 cm  

segmentowe zabezpieczenie 

boczne 

Dozwolone jest:  2 × 110 cm  

segmentowe zabezpieczenie boczne 

 

Przedłużenie łóżka ok. 20 cm 

1 × 90 cm  

segmentowe zabezpieczenie boczne  

 

1 × 110 cm  

segmentowe zabezpieczenie boczne  
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3.3.2.5 Element maskujący –segmentowe zabezpieczenie boczne 

Należy pamiętać, że: Rama powierzchni leża wyposażona jest w otwory do montażu 
zabezpieczeń bocznych dzielonych bądź osłon bocznych. Jeśli po stronie szczytu 
górnego zamontowano długie zabezpieczenie boczne/długą osłonę boczną, a po 
stronie szczytu dolnego zamontowano element krótki albo odwrotnie, to na łóżku 

pozostają dwa otwory. Ze względów higienicznych należy je zamknąć zaślepkami 1  . 

Zaślepki są fabrycznie wkładane w otwory.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demontaż zaślepki 
Aby zdjąć albo ponownie założyć zaślepkę, 
należy chwycić ją od dołu, docisnąć i wyjąć z 
otworu.  
 
Montaż zaślepki 
Postępować w odwrotnej kolejności do 
demontażu. 
  

2

 

1
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3.3.2.6 Demontaż 

 

1. Pociągnąć palcem blokadę bezpieczeństwa 1 dźwigni zaciskowej na zewnątrz i 

przytrzymać ją w tej pozycji. 

 

2. Wychylić dźwignię zaciskową (po lewej i prawej stronie) w dół  

  

1
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3. Zabezpieczenie boczne chwycić dwiema rękami od boków za obudowy, tak jak 
przedstawiono na ilustracji. 
 

 

 

4. Najpierw równomiernie i prosto wysunąć zabezpieczenie boczne do góry, 

a następnie wyciągnąć z otworów rury podłużnej, pociągając do zewnątrz.  
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3.4 PRZEDŁUŻENIE ŁÓŻKA Z MOŻLIWOŚCIĄ ADAPTACJI (OPCJA)  

Po stronie szczytu dolnego łóżko można wyposażyć w element przedłużający „easy 

switch” z możliwością adaptacji, który przedłuża leże o ok. 20 cm. Powstała w ten 

sposób wolna przestrzeń jest wypełniona wkładką i elementem tapicerowanym.  

 

 

Zagrożenie urazowe poprzez jednostronne wydłużenie leża 

Nieprzestrzeganie może spowodować urazy wskutek zakleszczenia 

części ciała mieszkańców. 

• Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia urazów 
mieszkańców, łóżko podwójne (oba leża) można wydłużać lub 
skracać tylko synchronicznie. 
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3.4.1 Montaż przedłużenia łóżka 

Przed przesłużeniem należy przestrzegać następujących punktów: 

• Na łóżku nie może leżeć żadna osoba!  

• Łóżko powinno mieć włączony hamulec.  

• Należy zdemontować osłonę boczną po stronie szczytu dolnego i wymienić na 

dłuższą (patrz rozdział 3.2.4). 

• Ewentualne segmentowe zabezpieczenia boczne (TSG) po stronie szczytu dolnego 

należy zdemontować i wymienić na dłuższe (patrz rozdział 3.3.2). 

 

Należy postępować następująco:  

1. Zdemontować szczyt dolny 

(patrz rozdział 3.2.2) 

 

2. Wsunąć przedłużenie łóżka 

w podłużne rury leża do 

oporu. 

3. Lekko unieść przedłużenie 

łóżka i przesunąć je do 

przodu tak, aby haki 

zatrzaskowe przedłużenia 

ślizgały się po rurze 

poprzecznej ramy leża 

i znalazły się 

w przewidzianych do tego 

celu otworach A.   

 

 

4. Wcisnąć przedłużenie 
łóżka w dół do 
zatrzaśnięcia 

 

A A 
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5. Dźwignię zaciskową (po 
lewej i prawej stronie) 
wychylić do góry i nacisnąć 
aż do słyszalnego 

zatrzaśnięcia  B 

 

 

6. Zamontować szczyt dolny (patrz rozdział 3.2.2) 

7. Zamontować dłuższą osłonę boczną albo dłuższe zabezpieczenie boczne (patrz 

rozdział 3.2.4 albo rozdział / 3.3.2) 

8. Umieścić wkładkę i element tapicerowany (oba są elementami wyposażenia) w 
powstałej wolnej przestrzeni.  

Demontaż przedłużenia łóżka 

W kolejności odwrotnej do montażu z jedną różnicą: Blokadę bezpieczeństwa  C  

(pomarańczowy) przesuwa się najpierw palcem na zewnątrz i przytrzymuje w tej pozycji; 

następnie przechyla się dźwignie zaciskowe w dół  D . 
 
 

 

  

A B 

 

C D 
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3.5 LEŻE WYPOCZYNKOWE – SZEROKOŚĆ 90 CM (OPCJA)  

Łóżko podwójne można wyposażyć w opcjonalne leże wypoczynkowe.  

Poniższa instrukcja montażu odnosi się do leża o szerokości 90 cm: 

 
  

Skrzydełka czarnych elementów są 

skierowane do zewnątrz 1  

Zaciski montażowe  2  przekręcić o 

180°, aż do osiągnięcia długości 

144 mm  3  

mm 

Zamontować zaciski montażowe do 

wsporników leża  4 i  5,  

białe elementy od środka a czarne od 

zewnątrz. 

4 

5 

1

 

3

 

2

 

90 cm  
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3.6 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 

 

Podczas podłączania podzespołów zwrócić uwagę na to, aby wtyk do 

oporu był włożony do sterownika. Tylko tak można zapewnić pełną 

szczelność i prawidłowe działanie. 

Na sterowniku musi zawsze znajdować się listwa osłaniająca wtyk. 

Przewody zasilania, silnika i pilota układać w taki sposób pod ramą 

leża, aby nie tworzyły się pętle, a przewody nie były zakleszczane przez 

ruchome części. W tym celu użyć prowadnic kablowych znajdujących 

się na podstawie łóżka. 

Przy układaniu przewodu łączącego oba sterowniki, przewodu zasilania 

i przewodu synchronizacyjnego trzeba zachować szczególną 

ostrożność. Nie może dojść do ich zakleszczenia przez ruchome części 

ani nie mogą się one dostać pod kółka jezdne podczas przesuwania 

łóżka! 

 

Upewnić się, że żadne przewody nie są uszkodzone, nie tworzą się 

pętle i przewody nie mogą zostać zakleszczone przez ruchome części! 

Przy układaniu przewodu zasilającego niezbędne jest zachowanie 

szczególnej ostrożności. Upewnić się, że przewód nie jest uszkodzony 

i nie tworzą się pętle! Przy przesuwaniu łóżka nie wolno przejeżdżać 

przez przewód zasilający! 

Charakterystyka wtyczki zasilania 

 

Wtyczki zasilania podłącza się po prostu do gniazdka.  

Przewód zasilacza powinien być skierowany do dołu. 

 

 

Gniazdko, do którego ma być podłączona wtyczka, nie może znajdować 

się pod łóżkiem. 

W przeciwnym razie przy regulacji pozycji poziomej rama łóżka może 

wyrwać wtyczkę z gniazdka. 

Możliwe jest wystąpienie nienaprawialnych usterek wtyczki i zwarcia w 

gniazdku. 

Łóżko należy tak ustawić, aby umożliwić łatwy dostęp do wtyczki w każdej 
chwili i w razie potrzeby odłączyć je od sieci zasilającej 

Wszystkie wtyki są podłączone do sterownika. W celu ochrony przed niezamierzonym 

wyciągnięciem wtyku został on zabezpieczony skręconą listwą osłaniającą.  
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Lista kontrolna: Sprawdzenie przez użytkownika 

 

Kontrola O

K 

NIE 

OK 

Opis 

uszkodzenia 

Kontrola wzrokowa elementów elektrycznych 

Pilot Uszkodzenie, folia    

Przewód pilota Uszkodzenie, ułożenie 
przewodu 

   

Wtyczka sieciowa Uszkodzenie, ułożenie 
przewodu 

   

Przewód połączeniowy  

(przewód synchronizacyjny)  

Uszkodzenie, ułożenie 
przewodu 

   

Kontrola wzrokowa podzespołów mechanicznych 

Wysięgnik, uchwyty Uszkodzenie    

Podstawa łóżka Uszkodzenie, 
odkształcenia 

   

Leże Uszkodzenie    

Obudowa drewniana Uszkodzenia, 
rozszczepienia 

   

Zabezpieczenie boczne Uszkodzenia, 
rozszczepienia 

   

Kontrola działania elementów elektrycznych 

Pilot, funkcje blokady Test działania    

Kontrola działania elementów mechanicznych 

Kółka jezdne Hamowanie, jazda    

Awaryjne obniżanie oparcia 
pleców 

Test zgodnie z instrukcją 
użytkowania 

   

Zabezpieczenie boczne Blokowanie, 
odblokowanie 

   

Oparcie podudzia  Blokada    

Wyposażenie dodatkowe 
(np. wysięgnik, uchwyt) 

Mocowanie, uszkodzenia    

Podpis kontrolera: 

 

Wynik kontroli:   Data: 

 

 

W przypadku podejrzenia uszkodzenia lub nieprawidłowego 

działania, łóżko należy natychmiast wyłączyć z użytkowania i nie 

uruchamiać go aż do zakończenia naprawy lub wymiany 

uszkodzonych elementów! 

Niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację odpowiedniemu 

operatorowi! 
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3.6.1 Podłączanie przewodu synchronizacyjnego 

Przewód synchronizacyjny układa się pomiędzy dwoma łózkami i podłącza do sterownika. 

Należy postępować następująco: 

1. Ustawić łóżka obok siebie (zwrócić uwagę na szczyty górne i dolne) 

2. Otworzyć osłony obu sterowników 

3. Wetknąć przewód synchronizacyjny do sterownika pierwszego łóżka  A  (patrz również rozdział 6.6.2 i 

6.6.3) 

4. Przełożyć przewód synchronizacyjny przez prowadnice (sprężyny) do szczytu górnego pierwszego 

łóżka 

5. Wetknąć przewód synchronizacyjny do sterownika drugiego łóżka  B  (patrz również rozdział 6.6.2 i 6.6.3) 

6. Przełożyć przewód synchronizacyjny przez prowadnice (sprężyny) do szczytu górnego drugiego łóżka 

 

Okręgami na ekranie zaznaczone są miejsca, w których znajdują się prowadnice przewodów 

(sprężyny). Są one przymocowane na dole ramy materaca 

7. Ponownie zamknąć osłony obu sterowników 

 

Pozostała długość spirali kabla synchronicznego musi znajdować się między dwiema połówkami łóżka i 

może się zwisać. Dzięki temu można nieco rozsunąć połowy łóżka. 

8. Włożyć wtyczki obu łóżek.  

9. Zsunąć ze sobą łózka i zamocować używając 2× łączników [3] (patrz rozdział 3.6.2) 

 

 

  

B

 
A

 

Przy szczycie górnym 

Przy szczycie dolnym 

Łóżko 1 Łóżko 2 
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3.6.2 Mocowanie łóżek 

 

Zakładanie łączników.  

Aby zapobiec rozsuwaniu się połówek łóżka, na przykład podczas 

aktywacji funkcji regulacji, należy zawsze stosować elementy łączące. 

1. Zbliżyć łóżka do siebie w sposób pokazany na rysunku i zamocować je 

za pomocą łączników A (w środku i po stronie szczytu dolnego). 

Umieszczony po stronie szczytu dolnego łącznik MUSI być założony, 

dolny element łączący można stosować opcjonalnie, aby zabezpieczyć 

pozycję obu połówek leża względem siebie. 

 
 
  

B A 
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3.6.3 Synchronizowanie łóżka podwójnego 

Najpierw zamontować łączniki (patrz rozdział 3.6.2).  

 

Aby upewnić się, że połówki łóżka, np. przy regulacji łóżka, nie 

zostaną rozsunięte, zawsze muszą być założone łączniki. 

Umieszczony po stronie szczytu dolnego łącznik MUSI być przy tym 

założony. Środkowy element łączący można stosować opcjonalnie. 

 

 

1. 

 

Nacisnąć jednocześnie oba przyciski dla wysokości leża (patrz ilustracja) 

 ➢ Słychać sygnał dźwiękowy 

2. Przytrzymać wciśnięte oba przyciski 

 ➢ Obie połówki łóżka automatycznie przesuwają się do góry 

3. Nadal przytrzymać wciśnięte oba przyciski  

 ➢ Obie połówki łóżka automatycznie przesuwają się w dół 

 ➢ Sygnał dźwiękowy milknie 

Synchronizacja jest zakończona. 

 

Regulację wysokości obu połówek łóżka można teraz przeprowadzać synchroniczne, 

z użyciem obu pilotów.  

Oparcie pleców i oparcie ud przesuwa się indywidualnie, korzystając z odpowiedniego 

przełącznika. 
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3.7 URUCHOMIENIE 

Przed pierwszym uruchomieniem nie ma potrzeby wykonania pomiarów elektrycznych, 

ponieważ te łóżka zostały fabrycznie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa 

elektrycznego i funkcjonowania. 

Przed pierwszym uruchomieniem: 

• Usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe i folię opakowaniową. 

• Wyczyścić i zdezynfekować łóżko. 

• Pozostawić łóżko na ok. 20 minut, aby dostosowało się do temperatury pokojowej, 

jeśli uprzednio było przechowywane w niższej lub wyższej temperaturze 

z dozwolonego zakresu (temperatura przechowywania, patrz rozdział 9.2.4). 

• Po zakończonym montażu łóżka przeprowadzić kontrolę zgodnie z listą kontrolną 

w rozdziale 3.6. 

Przed każdym uruchomieniem użytkownik powinien upewnić się, że: 

• łóżko jest wyczyszczone i zdezynfekowane. 

• kółka jezdne są zablokowane. 

• zasilanie elektryczne jest kompatybilne z łóżkiem  

(AC 100 - 240 V, 50/60 Hz, -15% - +10%).  

• łatwy dostęp do wtyczki możliwi jest w każdej chwili, aby w razie potrzeby odłączyć 

łóżko od sieci zasilającej.  

• wtyczka jest podłączona, a przewód zasilający jest ułożony w taki sposób, aby nie 

mógł zostać uszkodzony przez przemieszczanie łóżka lub przejechanie. nieużywane 

odcinki kabla są zawieszone na uchwycie kabla (patrz rozdział 4.6.1).  

• to łóżko nie może być używane w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 

wywołanych np. przez środki czyszczące lub znieczulające.  

• to łóżko nie może być używane z urządzeniami chirurgicznymi o wysokiej 

częstotliwości.  

• zasilacz, przewody napędów i przewód pilota nie mogą być uszkodzone przez 

ruchome elementy łóżka. 

• podczas regulacji położenia nie dojdzie do kolizji z przeszkodami, takimi jak stoliki 

nocne, szyny do mocowania osprzętu lub krzesła. 

• wszystkie regulacje przebiegają prawidłowo i zostały skontrolowane (patrz rozdział 

4.3). 

 

Dopiero teraz można rozpocząć użytkowanie łóżka. 
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3.8 DEMONTAŻ ŁÓŻKA 

• Przestawić oparcia do pozycji poziomej. 

• Przemieścić leże do wysokości maks. 

• Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 

• Wyjąć materace. 

• Usunąć 2× łączniki ramy materaca. 

• Rozsunąć łóżka. 

• Zdemontować zabezpieczenia boczne.  

Uwaga: nie dopuścić do upadku zabezpieczenia bocznego! 

• Zdemontować osłonę boczną. 

• Zdemontować szczyt górny i dolny. 

• Usunąć trzpienie mocujące silnika oparcia pleców i odłożyć silnik na podłogę. 

• Usunąć trzpienie mocujące silnika oparcia ud i odłożyć silnik na podłogę. 

• Odkręcić śruby złączne leża znajdujące się po stronie szczytu górnego/dolnego. 

• Zdjąć leże. 

• Włożyć wtyczkę do gniazdka. 

• Przestawić podstawę łóżka do najniższej pozycji.  

• Usunąć przewód synchronizacyjny. 

• Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 

• Umieścić silnik oparcia pleców oraz silnik oparcia ud w pozycji transportowej 

i zabezpieczyć je trzpieniem. 

• Wkręcić ponownie wszystkie poluzowane śruby na czas transportu i ponownie 

zamontować dodadzą listwę osłaniającą (zabezpieczyć przed zagubieniem). 
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4 Eksploatacja 

4.1 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA 

W ŚRODOWISKU DOMOWYM 

Należy korzystać z niniejszej tabeli, która może być pomocna w rozpoznawaniu 

i unikaniu potencjalnych niekorzystnych warunków użytkowania. 

Niekorzystne warunki 

użytkowania 

Unikanie poprzez Szczegóły 

w rozdziale 

Wyposażenie elektryczne: 

Uszkodzenie elementów obsługi 
ręcznej/przewodów przyłączeniowych 

Odwieszać pilot na haczyk 
Nie ciągnąć za przewody/nie przygniatać 
przewodów rolkami 

2.2.3 

 

 

 

4.3.2.2 

Funkcje regulacji elektrycznej nie są 
zablokowane, możliwe zakleszczenie 
w wyniku przypadkowej aktywacji 

Zablokować funkcje na elemencie obsługi 
ręcznej, jeśli ich aktywacja mogłaby zagrażać 
pacjentowi/bawiącym się dzieciom; nie 
pozostawiać bez nadzoru dzieci 
w pomieszczeniu, w którym znajduje się 
łóżko 

Ryzyko przegrzania z powodu 
zanieczyszczeń i pyłu znajdujących 
się na elementach napędowych 

W razie potrzeby elementy napędowe 
znajdujące się pod leżem przetrzeć suchą 
szmatką 

Zwierzęta domowe mogą przegryźć 
przewody elektryczne: ryzyko 
zakłócenia działania/porażenia 
prądem elektrycznym  

Nie pozwalać, aby w pomieszczeniu, 
w którym znajduje się łóżko, swobodnie 
biegały gryzonie  

Zabezpieczenia boczne: 

Ryzyko zakleszczenia/uduszenia 
podczas korzystania z zabezpieczeń 
bocznych 

W przypadku szczególnie niskich, szczupłych 
podopiecznych/pacjentów lub osób 
o zaburzeniach psychicznych: nie stosować 
zabezpieczeń bocznych/stosować je 
wyłącznie przy równoległym stosowaniu 
dodatkowych środków ochronnych  

4.4.1 

Urządzenia/przedmioty mogące powodować zakłócenia, znajdujące się w pobliżu łóżka 
Zagrożenie pożarem z powodu 
wysokiej temperatury wytwarzanej 
przez lampkę do czytania, grzejnik 
promiennikowy itp. 

Używać tylko LED-owych lampek do 
czytania, które nie rozgrzewają się do 
wysokiej temperatury 
Korzystać wyłącznie z urządzeń znajdujących 
się w nienagannym stanie technicznym 
i wyłącznie zgodnie z ich instrukcją 
użytkowania; przestrzegać odstępów 
bezpieczeństwa od łóżka 

2.2.3 

Zagrożenie kolizją/szkody rzeczowe 
przy regulacji łóżka  

Zachować odstęp bezpieczeństwa od innych 
przedmiotów/skosów/parapetów 

3.1 

 

 

 

2.2.2 

Zakleszczone przewody 
przyłączeniowe/węże z systemów 
przeciwodleżynowych; inhalatory itp. 

Przewody/węże układać i mocować w taki 
sposób, aby podczas regulacji łóżka nie 
doszło do ich zakleszczenia 
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4.2 PRZEMIESZCZANIE I HAMOWANIE KÓŁEK ŁÓŻKA 

Łóżko jest wyposażone w cztery zwrotne kółka jezdne. Łóżko można przestawiać 

w pomieszczeniu (pod warunkiem, że leże znajduje się w najniższej pozycji) tylko 

z rozłączonymi połówkami leża również wtedy, gdy na łóżku leży mieszkaniec. 

 

o Łóżko nie nadaje się do częstego przemieszczania (poza 

przemieszczaniem w danym pomieszczeniu) na długich odcinkach po 

korytarzach, przejeżdżania przez wysokie progi lub po bardzo 

nierównym podłożu. 

 

Przed każdym przemieszczeniem łóżka należy upewnić się, że: 

 

- przewód zasilania i przewód synchronizacyjny zostały 

zabezpieczone przed naciągnięciem, przejechaniem oraz innymi 

uszkodzeniami; 

- jeżeli wymagane jest jednostronne rozdzielenie połówek łóżka, 

należy z jednej strony odłączyć przewód synchronizacyjny. 

- przed każdym przemieszczeniem łóżka przewód zasilania został 

zawieszony na szczycie górnym łóżka i nie dotyka podłogi. 

- ewentualnie podłączone kable, węże lub przewody 

zamontowanych urządzeń dodatkowych zastały odpowiednio 

zabezpieczone i nie mogą ulec uszkodzeniu. 

W przeciwnym razie w wyniku oderwania, przejechania lub zgniecenia 

przewodu zasilacza może dojść do jego uszkodzenia. Te uszkodzenia 

mogą spowodować zagrożenia elektryczne i nieprawidłowe działanie. 

o Należy upewnić się, że łóżko jest zawsze odpowiednio zablokowane, w 

przypadku pozostawienia go bez opieki z mieszkańcem. 

W zależności od lokalizacji (np. przy ścianie lub w niszy) może 

wystarczyć zablokowanie tylko dwóch kółek. Jeśli łóżko stoi na pochyłej 

powierzchni (np. na rampie), należy zablokować wszystkie cztery kółka.  

Należy zawsze zapewnić bezpieczną pozycję łóżka! 

o Poniższe działania mogą wiązać się z niebezpieczeństwem: 

- Korzystanie z wyposażenia dodatkowego, demontowalnych części 

i materiałów, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji 

- Podłączanie do łóżka innych urządzeń, które nie zostały opisane 

w niniejszej instrukcji. 

- Modyfikacja łóżka 
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4.2.1 Kółka jezdne 

 

Łóżko, na którym znajduje się pacjent albo mieszkaniec, można 

przemieszczać tylko w danym pomieszczeniu. Co do zasady unikać dłuższych 

przejazdów po korytarzach i przez progi. 

 

Ilustracja poglądowa! 

 

Każda połowa łóżka opiera się na czterech zwrotnych kółkach jezdnych, które można 

zablokować centralnie (po stronie szczytu dolnego) za pomocą dźwigni blokującej. 

Informacja: Aby aktywować hamulec,  

konieczne jest podniesienie łóżka. Leże 

nie może się przy tym znajdować w najniższej 

pozycji. 

 

Hamowanie:  

nacisnąć stopą pedał.  

 

 

Przejazd: 

nacisnąć stopą pedał. 

 

 

 

 

 

 

 

• Podczas obsługi łóżka nosić pełne obuwie, aby uniknąć 

urazów palców.  

• Upewnić się, że kółka jezdne są zablokowane.  

• Łóżko przesuwać tylko wtedy, gdy leże znajduje się 

w najniższym położeniu. 

• Przed każdym przesunięciem łóżka upewnić się, że wtyczka 

umieszczona jest pewnie na łóżku, aby nie mogła spaść. 

• Przed każdym przesunięciem łóżka upewnić się, że 

wszystkie kółka jezdne są niezablokowane, aby uniknąć 

nadmiernego zużycia powierzchni kółek i ewentualnych 

śladów zarysowań na podłodze. 

Przejazd 

Kierunek jazdy/szczyt 

górny 

Hamowanie 

Kierunek jazdy/szczyt 

górny 
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4.3 ELEKTRYCZNE MOŻLIWOŚCI REGULACJI 

4.3.1 Specjalne zasady bezpieczeństwa dotyczące elektrycznego systemu 

regulacji 

 

• To łóżko nie może być używane z urządzeniami chirurgicznymi o wysokiej 

częstotliwości ani w środowiskach o atmosferze wybuchowej!   

• Jeżeli łóżko to używane jest jako łóżko podwójne, nie wolno regulować dwóch 

połówek łóżka oddzielnie. Trzeba to robić synchronicznie. W łóżku podwójnym 

obie połówki łóżka muszą być zamocowane co najmniej za pomocą łącznika 

[3] po stronie szczytu dolnego. Naruszenie tej zasady może prowadzić do 

zmiażdżenia kończyn podczas przesuwania łóżka. 

• Podczas wszelkich regulacji należy zapewnić, aby nie doszło do zakleszczenia 

lub zranienia kończyn mieszkańców, użytkowników i innych osób, a w 

szczególności dzieci bawiących się pod oparciami lub ramą łóżka. 

• Przy regulacji oparcia w pozycji z opuszczonymi nogami istnieje zagrożenie, że 

mieszkaniec wysunie się z łóżka po stronie szczytu dolnego. Aby uniknąć tego 

zagrożenia, oparcie ud musi być zawsze uniesione razem z oparciem pleców. 

• W przypadku łóżek z regulacją elektryczną zawsze blokować funkcję 

elektrycznej regulacji oparcia pleców i ud na pilocie, aby ochronić 

podopiecznego przed niepożądanymi automatycznymi regulacjami, jeśli 

zabezpieczenia boczne są podniesione (dzięki temu można uniknąć 

zagrożenia zmiażdżeniem kończyn podczas regulacji oparcia pleców i ud). 

• Do każdego łóżka podczas dostawy dołączona jest instrukcja obsługi i kluczyk 

blokowania pilota. Klucz blokady nie jest przewidziany do użytku przez 

mieszkańca. Użytkownik powinien przechowywać kluczyk blokowania. 

• W przypadku użycia wyposażenia dodatkowego w elektrycznie regulowanych 

łóżkach, należy: rozmieszczać wyposażenie dodatkowe w taki sposób, aby 

przy zmianie pozycji oparcia pleców i ud nie powstawały miejsca stwarzające 

dla mieszkańca ryzyko zakleszczenia lub przycięcia. Jeżeli nie jest to możliwe, 

użytkownik musi zablokować możliwość regulacji oparcia pleców i ud na 

pilocie.  

• Zwrócić uwagę, aby przewód zasilania lub panelu ręcznego nie mógł zostać 

zakleszczony albo uszkodzony w inny sposób. 
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• Przed każdym transportem łóżka należy koniecznie wyciągnąć wtyczkę z 

gniazdka. Wtyczka nie może spaść ani dotykać podłogi. Nieprzestrzeganie 

tego zalecenia może spowodować trwałe uszkodzenie wtyczki. 

• Przed każdym transportem łóżka upewnić się, że przewód zasilania został 

zabezpieczony przed naciągnięciem, przejechaniem oraz innymi 

uszkodzeniami. Przy każdym przesunięciu łóżka zawiesić przewód zasilania 

w przewidzianym do tego celu uchwycie (patrz rozdział 4.6.1). 

• Upewnić się, że podczas wszelkich regulacji łóżka nie dojdzie do kolizji 

z przeszkodami, takimi jak meble, czy skosy stropu. Pozwala to zapobiegać 

uszkodzeniom. 

• Wyciąg dla pacjenta lub inne urządzenia można schować pod łóżkiem. W 

najniższym ustawieniu leża zwrócić uwagę na to, aby nie doszło do 

uszkodzenia elementów napędowych łóżka – w razie wątpliwości przed 

użyciem podnośnika zwiększyć wysokość ustawienia leża o około 10 cm. 

• Upewnić się, aby przewód zasilania i kabel pilota nie zostały przejechane ani w 

inny sposób zgniecione podczas transportu łóżka. 

 

 

 

− W przypadku awarii albo przy nadmiernym obciążeniu napędy są 
wyłączane za pomocą elektronicznego bezpiecznika nadprądowego w 
celu ochrony sterownika i silnika. Po włączeniu pilota po usunięciu 
awarii, można ponownie dokonać regulacji łóżka. 

− Regulacje z wykorzystaniem napędu elektrycznego są możliwe tylko 
wtedy, gdy łóżko jest prawidłowo podłączone do sieci elektrycznej.  

− Praca ciągła napędu nie może przekraczać dwóch minut! Po tym czasie 
należy zachować co najmniej 18-minutową przerwę. (Możliwość pracy 
również w układzie: jedna minuta pracy ciągłej i dziewięć minut przerwy 
itp.). 

− Jeżeli napęd elektryczny będzie pracował zbyt długo (np. gdy pacjent 
będzie ciągle bawił się pilotem), to zabezpieczenie termiczne elementu 
zabezpieczającego ze względów bezpieczeństwa i w celu 
zabezpieczenia układu napędowego przed przegrzaniem, wyłączy 
zasilanie na stałe. 

− Zakres regulacji wszystkich funkcji, ze względów 
elektrycznych/mechanicznych, możliwy jest wyłącznie w ramach 
dozwolonego zakresu. 

− Jak dla każdego urządzenia elektrycznego, nawet jeżeli podczas 
eksploatacji przestrzegane są wszystkie podane wartości graniczne, nie 
można wykluczyć zakłóceń odbieranych z oraz emitowanych do innych 
znajdujących się w pobliżu urządzeń łączności o wysokiej częstotliwości 
(np. „trzasków” w radiu). W takich przypadkach zwiększyć odległość 
urządzeń. Tymczasowo wyłączyć zakłócane urządzenia. 
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4.3.2 Pilot  

Łóżko może być regulowane przez podopiecznego lub użytkownika za pomocą pilota. 

Ze względów bezpieczeństwa pilot wyposażono w funkcję blokady. Użytkownik może 

zablokować możliwości regulacji z poziomu pilota, jeśli lekarz prowadzący uzna, że 

wymaga tego stan kliniczny mieszkańca (patrz rozdział 4.3.2.2). 

 

- LED gotowości świeci się na żółto podczas 

zmian ustawień funkcji. 

- Odblokowane pary przycisków są sygnalizowane 

przez świecenie diody LED pomiędzy parami 

przycisków. Jeśli dioda LED nie zaświeci się 

pomiędzy dwoma przyciskami oznacza to, że ta 

para przycisków jest zablokowana.  

- Silniki elektryczne pracują tak długo, jak długo 

wciśnięte są odpowiednie przyciski. 

- Regulacje są możliwe w obu kierunkach.  

- Pilot można zawiesić w dowolnym miejscu  

łóżka, na elastycznym haczyku.Przewód spiralny 

umożliwia swobodne korzystanie z pilota.  

- Pilot można czyścić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Generalne zasady dla przycisków:    

   

W danym momencie może być wciśnięty tylko jeden przycisk; w przeciwnym 

razie dany proces regulacji zostaje przerwany (funkcja zatrzymania awaryjnego).  

 

    

        = Podnoszenie i  = Opuszczanie 

 

Automatyczny 

kontur 

 

Oparcie pleców 

 

 

Wysokość  

leża 

 

Oparcie ud 

 

 

Pozycja 

z opuszczonymi 

nogami 

Dioda LED gotowości do 
pracy (żółty) 

Pozycja do spania 
 

Symbol blokady 
(zielony) 

Power LED  
Świeci się na zielono, 

kiedy łóżko jest 
podłączone do prądu 

LED 
synchronizacji 

Świeci się na żółto:  
Wymagana 

synchronizacja łóżek 
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4.3.2.1 Funkcje regulacji pilota 

 

Funkcje regulacji na pilocie łóżka podwójnego podzielone są w następny 

sposób na dwie kategorie: 

 

Kategoria 1: Przy naciśnięciu tego przycisku na połówce łóżka wyregulowana 

zostaje tylko funkcja przypisana do pilota. 

Kategoria 2: Po naciśnięciu tego przycisku, odpowiednia funkcja na obu 

połówkach łóżka zostaje przestawiona synchronicznie. Funkcję 

można wyregulować dowolnym pilotem.  

 

Przycisk Objaśnienie funkcji Kategoria 

 
Automatyczny kontur 

Podnoszenie: oparcie pleców i ud unosi się 

jednocześnie.  

Opuszczanie: oparcie pleców i ud opuszcza 

się jednocześnie. 

1 

 

Oparcie pleców 
Oparcie pleców można ustawić pod kątem do 
ok. 70°. 

- Przestrzegać także informacji 

z rozdziału → 4.5.1 Opuszczanie 

awaryjne obniżanie oparcia pleców. 

1 

 

Regulacja wysokości 

Wysokość leża dla obu połówek łóżka można 

ustawiać w zakresie do ok. 80 cm. 

- Przy podnoszeniu lub opuszczaniu leża, 

na wysokości ok. 40 cm następuje 

zatrzymanie w pozycji pośredniej. 

Ponowne naciśnięcie przycisku 

powoduje przesunięcie leża w górę 

bądź w dół. 

- Gdy leże jest w odpowiedniej pozycji, 

automatycznie ustawi się w najwyższej 

lub najniższej pozycji poziomej. 

2 

 

Oparcie ud 

Oparcie ud można ustawić pod kątem do ok. 

40 °. 
1 
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Przycisk Objaśnienie funkcji Kategoria 

 
Pozycja do spania 

Leże przemieszcza się do najniższej pozycji przy 

wciśniętym przycisku w następującej kolejności: 

- Poziomo (do pozycji pośredniego 

zatrzymania) 

- Opuszczenie oparcia pleców i ud 

- ponowne naciśnięcie przycisku powoduje 

przesunięcie leża do najniższej pozycji. 

 

2 

 Pozycja z opuszczonymi nogami 

Leże przemieszcza się do pozycji z opuszczonymi 

nogami przytrzymując wciśnięty przycisk. 
2 
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4.3.2.2 Funkcje blokady pilota podręcznego 

 

 

Do obsługi funkcji blokady uprawnieni są wyłącznie użytkownicy! 

Jeżeli stan kliniczny mieszkańca jest tak krytyczny, że regulacja 

za pomocą pilota stanowi dla niego zagrożenie, użytkownik musi 

natychmiast zablokować pilot. Łóżko pozostanie w pozycji, którą miało 

w momencie wyłączenia. 

 

Za pomocą dołączonego kluczyka blokowania można z tyłu pilota podręcznego wybrać 

jeden z 4 poziomów w następujący sposób: 

Symbol Funkcja/znaczenie 

 Wszystkie funkcje są zablokowane 

 Wszystkie funkcje są aktywne 

 

Tryb programowania: 

• Przestawić kluczyk blokowania z tyłu pilota podręcznego na tryb 

programowania. 

• Wybrać z przodu przyciski, które mają zostać zablokowane. 

• Ustawić kluczyk blokowania na tryb obsługi "Pensjonariusz".  

Ustawienie zostaje zablokowane. 

 

Tryb obsługi "Pensjonariusz": 

Można wybrać tylko te funkcje, które nie zostały zablokowane podczas 

programowania w trybie programowania. 

 

 

Nie przekręcać klucza blokady „na siłę” poza ogranicznik! Może to uszkodzić 

zamek blokady albo pilot. 
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4.4 ZABEZPIECZENIA BOCZNE – OBSŁUGA 

4.4.1 Specjalne zasady bezpieczeństwa dotyczące zabezpieczeń bocznych 

Zabezpieczenia boczne to optymalna ochrona pacjentów albo podopiecznych przed 
przypadkowym upadkiem z łóżka. Nie są jednak przeznaczone do tego, aby zapobiec 
zamierzonemu opuszczeniu łóżka. 

W przypadku nieprawidłowego użytkowania istnieje możliwość znacznego zwiększenia 
ryzyka uduszenia się przez podopiecznego. Z tego względu w każdym przypadku 
należy przestrzegać poniższych wskazówek. 

 

 

• Stosować wyłącznie nieuszkodzone, sprawne technicznie 

zabezpieczenia boczne, które są prawidłowo zablokowane! 

• Stosować wyłącznie zabezpieczenia boczne 

opisane w niniejszej instrukcji. Zabezpieczenia 

boczne są albo fabrycznie zamontowane na 

łóżku, albo dostępne jako wyposażenie dodatkowe.  

• Przed zastosowaniem zabezpieczeń bocznych należy ocenić i wziąć 

pod uwagę stan mieszkańca i charakterystykę jego budowy 

fizycznej: 

- Jeśli podopieczny jest np. zbyt zdezorientowany lub bardzo 

niespokojny należy zrezygnować z zabezpieczeń bocznych na rzecz 

alternatywnych środków bezpieczeństwa, takich jak fartuchy itp. 

- W przypadku szczególnie drobnych, szczupłych podopiecznych 

może zachodzić konieczność zastosowania dodatkowych 

zabezpieczeń w celu zmniejszenia prześwitów między 

zabezpieczeniami bocznymi. W takim przypadku należy zastosować 

np. pokryte pianką zabezpieczenia boczne  

(wyposażenie dodatkowe), pasy unieruchamiające itd. Tylko w ten 

sposób można skutecznie zagwarantować bezpieczeństwo 

podopiecznego i zredukować zagrożenia w postaci jego 

zakleszczenia lub upadku. 

• Używać tylko odpowiednich, niezbyt miękkich materaców zgodnie z 

DIN 13014 o gęstości pozornej wynoszącej min. 38 kg/m³ 

i wysokości wynoszącej co najmniej 10 cm, a maksymalnie 20 cm 

(patrz także rozdział 8). 

• W przypadku użycia podwyższonych specjalnych materacy (do 

profilaktyki lub terapii) jak np. materace przeciwodleżynowe należy 

również zagwarantować skuteczną wysokość zabezpieczenia 

bocznego wynoszącą co najmniej 22 cm nad nieobciążonym 

materacem. 

Jeżeli wymaganie to nie zostanie spełnione, na własną 

odpowiedzialność, zgodnie z przeprowadzoną analizą ryzyka oraz 

z uwzględnieniem stanu klinicznego podopiecznego w razie potrzeby 
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należy zapewnić dodatkowe/inne prawidłowe środki 

zabezpieczające, jak np.: 

- dodatkowe systemy zabezpieczające pacjenta 

- regularne, częstsze kontrole pacjenta 

- wewnętrzne wytyczne dla użytkownika 

 

• Jeśli zabezpieczenia boczne są podniesione, to funkcje elektrycznej 

regulacji oparcia pleców i ud muszą być zablokowane: 

- W tym celu należy umieścić pilot poza zasięgiem podopiecznego, 

np. przy szczycie dolnym. 

Albo: 

- Zablokować funkcje regulacji na pilocie. 

W przypadku niezamierzonego użycia pilota istnieje ryzyko 

zmiażdżenia lub zakleszczenia kończyn podopiecznego między 

zabezpieczeniami bocznymi. Również skuteczność zabezpieczeń 

bocznych przy zbyt wysoko ustawionych sekcjach leża może ulec 

zmniejszeniu. Umieścić pilot poza zasięgiem (np. przy szczycie 

dolnym łóżka), albo zablokować odpowiednie funkcje regulacji. 

 

 

Zagrożenie urazem wskutek nieużywania uchwytu materaca przy 

zastosowaniu osłony tylko po jednej stronie 

W takiej sytuacji włożony do łóżka materac może się nadmiernie 

odsunąć od podniesionego zabezpieczenia bocznego na drugą stronę 

łóżka z osłoną. Pacjent może wpaść do wytworzonej w ten sposób 

szczeliny i zachodzi ryzyko zakleszczenia/uduszenia. 

• Stosować wyłącznie materace o właściwych wymiarach, zgodnie 

z naszymi wytycznymi w rozdziale „Wyposażenie dodatkowe” 

• Koniecznie korzystać z umieszczonych na łóżku uchwytów 

materaca 1, ponieważ osłona boczna nie jest w stanie sama go 

przytrzymać. 

• Zawsze stosować co najmniej łącznik po stronie szczytu dolnego, 

aby wypozycjonować leża względem siebie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

 

1
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4.4.2 Segmentowe zabezpieczenie boczne (TSG) (opcja) 

Segmentowe zabezpieczenie boczne „easy switch” [8] można w łatwy sposób podnieść 

lub opuścić oraz ustawiać w różnych pozycjach.  

Warunek prawidłowej obsługi: 
Zabezpieczenie boczne na całej długości (DSG) zostało zamontowane w punktach 
mocowania na łóżku, zgodnie z instrukcją montażu.  

4.4.2.1 Podnoszenie 

Obiema rękami chwycić górny słupek 1 i pociągnąć zabezpieczenie boczne w górę, aż 

do oporu. 

Powtórzyć tę czynność dla środkowego słupka 2. 

 

1

 

2
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Warianty podnoszenia 
 
Możliwe są następujące ustawienia segmentowego zabezpieczenia bocznego: 

Całkowicie opuszczone zabezpieczenie boczne  Podniesienie górnego słupka 

   

   

Całkowite podniesienie zabezpieczenia 
bocznego 

 Ustawienie górnego słupka pod skosem 
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4.4.2.2 Opuszczanie 

 
Segmentowe zabezpieczenie boczne [8] można opuścić w dwóch etapach 
(teleskopowo) 

Uwaga, niebezpieczeństwo zmiażdżenia! Podczas podnoszenia i 

opuszczania barierki bocznej należy uważać na palce. Mogą one ulec 

zakleszczeniu między ramą łóżka a barierką boczną! 

Należy postępować 

następująco:  

• Najpierw należy odciążyć 

zabezpieczenie boczne, 

pociągając je lekko do 

góry.  

• Następnie wcisnąć 

obydwa przyciski 

zwalniające górnego 

słupka 1 i opuścić 

zabezpieczenie boczne. 

• Powtórzyć ten proces dla 

średniego słupka 

(przyciski zwalniające 2). 

 

  

1

 

1

 

1

 

2
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4.5 REGULACJA MECHANICZNA 

 

• Upewnić się, że podczas regulacji położenia nie dojdzie do kolizji 

z przeszkodami, takimi jak meble, czy skosy stropu. Pozwala to 

zapobiegać uszkodzeniom. 

• Podczas jakichkolwiek regulacji należy zapewnić, aby nie doszło do 

zakleszczenia lub zranienia kończyn podopiecznych, użytkowników i 

innych osób, a w szczególności dzieci bawiących się pod oparciami 

lub ramą łóżka. 

 

 

4.5.1 Ręczne awaryjne obniżanie oparcia pleców 

W przypadku awarii zasilania lub układu napędów elektrycznych uniesione oparcie 

pleców  można awaryjnie opuścić ręcznie. 

 

Należy pamiętać, że: Ręczne opuszczenie oparcia pleców musi być 

przeprowadzone przez dwie osoby! 

 

 

 

Zignorowanie powyższych zasad bezpieczeństwa i użytkowania może 
spowodować poważne urazy wśród użytkowników i podopiecznych 
wskutek niekontrolowanego opadania oparcia pleców! 

• Powyższe opuszczanie awaryjne, stosowane w skrajnie awaryjnych 
przypadkach może być przeprowadzane tylko przez użytkowników, 
którzy pewnie opanowali opisaną poniżej obsługę. 

• Stanowczo zalecamy, aby wielokrotnie przećwiczyć opuszczanie 
awaryjne w zwykłych warunkach. Umożliwi to szybką i prawidłową 
reakcję w sytuacji awaryjnej. 
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Przed opuszczeniem oparcia pleców  

należy je odciążyć. 

Pierwsza osoba lekko unosi oparcie 

pleców  przy ramie  i przytrzymuje 

je w tej pozycji.  

• Druga osoba usuwa trzpień . W tym 

celu należy złożyć wygięty pałąk  

i wyciągnąć trzpień razem z pałąkiem 

z drążka unoszącego silnika oparcia 

pleców.  

• Silnik jest teraz odłączony od oparcia 

pleców.  

• Ręcznie odłożyć silnik na ramę łóżka. 

• Z chwilą, gdy druga osoba opuści strefę 

zagrożenia, pierwsza osoba (z pomocą 

drugiej osoby) może ostrożnie opuścić 

oparcie pleców. 

 

Podczas wykonywania tej czynności należy mocno przytrzymać 

oparcie pleców, w przeciwnym razie może dojść do jego 

niekontrolowanego opuszczenia! 

 

• Teraz silnik z drążkiem podnoszenia jest odłączony od zamocowania silnika.  

• Drążek podnoszenia pozostaje w pozycji, jaką uzyskał podczas opuszczania 

awaryjnego. 

 

Przywrócenie łóżka do stanu pierwotnego po opuszczeniu awaryjnym oparcia 

pleców 

• Podnieść ręcznie oparcie pleców. 

• Ponownie przechylić w górę drążek unoszący i zabezpieczyć trzpieniem w uchwycie, 

a następnie ponownie złożyć zgięty pałąk. 
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4.5.2 Oparcie podudzia 

Na każdym oparciu podudzia znajdują się po dwa zatrzaskowe, regulowane okucia  

(blokady zatrzaskowe), które umożliwiają indywidualne przechylenie oparcia. Można w 

ten sposób ustawić pozycję ortopedyczną (łóżko z regulacją stopniową) lub położenie 

opadających podudzi. 

4.5.2.1 Ręczne podnoszenie 

Oparcie ud musi być podniesione, aby móc podnieść oparcie podudzia. 

• Równomiernie podnieść oparcie podudzia za oba zaokrąglone rogi ramy – nie za 

pałąki materaca [2]/[5] – aż do żądanego położenia. 

• Oparcie podudzia musi przy tym samoczynnie zatrzasnąć się po obu stronach. 

 

4.5.2.2 Ręczne obniżanie 

• Równomiernie lekko podnieść oparcie podudzia za oba zaokrąglone rogi ramy. 

• Następnie powoli je opuszczać. 
 

 

Oparcie podudzia łapać tylko za zaokrąglone rogi ramy. 

W przeciwnym wypadku występuje ryzyko zmiażdżenia palców. 

W przypadku niezłagodzonego upadku oparcia podudzia 

występuje zagrożenie urazowe. 

4.5.2.3 Obniżanie za pomocą pilota 

W przypadku opuszczania oparcia ud za pomocą pilota, oparcie podudzia opuszcza się 

automatycznie. 

4.5.2.4 Podnoszenie za pomocą pilota 

Przy obniżaniu podniesionego oparcia ud za pomocą pilota, oparcie uda blokuje się w 

kilku położeniach pośrednich. Przy podnoszeniu oparcia ud oparcie podudzia nie 

zmienia położenia. 
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4.6 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I WYPOSAŻENIE SPECJALNE 

4.6.1 Uchwyt kabla  

Pod szczytem górnym łóżka do ramy łóżka przyspawany jest stalowy uchwyt kablowy  

1 . 

• Przed każdym przesunięciem łóżka należy zawiesić wtyczkę wraz z przewodem na 
uchwycie.  
 

 

Przewód zasilania nie może dotykać podłogi. W przeciwnym razie może ulec 

uszkodzeniu przez przerwanie, zgniecenie lub przejechanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niebezpieczeństwo śmierci w wyniku porażenia prądem 

elektrycznym! 

• Dalsze używanie uszkodzonego przewodu może doprowadzić do 
porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub do innych zagrożeń i 
zakłócenia działania. 

• Uszkodzony kabel należy niezwłocznie wymienić. 

 
  

1 
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4.6.2 Mocowanie wysięgnika dla pacjenta 

Na obu rogach ramy leża przy szczycie górnym po wewnętrznej stronie znajduje się po 

jednej okrągłej tulei A z wgłębieniem C na górze. Są to uchwyty wysięgnika [4]. 

Wysięgnik umieszczać po stronie łóżka, z której pacjent albo podopieczny wchodzi na 

łóżko lub schodzi z niego. Ułatwia to wchodzenie i wychodzenie z łóżka. 

 

 

Maksymalna nośność wysięgnika z przodu wynosi 75 kg. 

• Nośność została obliczona w taki sposób, aby pacjent o dużej 

masie ciała leżący w łóżku mógł podnieść się o własnych 

siłach. 

• Nie stosować wysięgnika jak podnośnika dla pacjenta. 

• Zapobiegać sytuacji, kiedy pacjent o dużej masie ciała zawiesi 

się na wysięgniku całą masą ciała (np. podczas schodzenia 

z łóżka). 

 

Mocowanie 

• Umieścić wysięgnik w tulei. Metalowy trzpień B  

musi znajdować się w wycięciu tulei. Powoduje to 

ograniczenie zakresu obrotu (strzałka) wysięgnika.  

Zdejmowanie 

• Wyjąć wysięgnik D  z tulei, wysuwając go prosto 

w górę. 

Zakres obrotu wysięgnika 

• Zakres obrotu wysięgnika jest ograniczony do 

obszaru nad łóżkiem A . 

• Wysięgnik nie może być wychylany poza obszar łóżka B . 

• Istnieje ryzyko, że w takim wypadku łóżko przewróci się po pociągnięciu za 

wysięgnik. 

• Metalowy trzpień wysięgnika musi być zawsze umieszczony w otworze. 

D 

 A 

 B 

 C 
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4.6.3 Uchwyt dla pacjenta (uchwyt trójkątny) 

Do wysięgnika można zamocować uchwyt (trójkątny). Za pomocą tego uchwytu pacjent 

łatwiej może się unosić i zmieniać pozycję.  

 

Regularnie sprawdzać uchwyt i pasek pod kątem uszkodzeń (patrz 

rozdz. 6.3). Uszkodzony uchwyt lub pasek należy natychmiast 

wymienić. 

 

Trwałość 

Na uchwycie trójkątnym znajduje się datownik. Przy 

normalnym użytkowaniu trwałość uchwytu wynosi 

przynajmniej pięć lat.  

Po tym okresie należy przeprowadzić kontrolę 

wzrokową, aby upewnić się, czy dalsze zastosowanie 

uchwytu jest dopuszczalne. 

 

 

 

Zakres regulacji uchwytu 

Wysokość uchwytu można regulować na pasku 

w zakresie od 55 do 70 cm (mierząc od górnej 

krawędzi materaca). 

• Przeciągnąć sztywną pętlę uchwytu trójkątnego 

przez pierwszy bolec wysięgnika. 

• Mocno ciągnąc za uchwyt w dół sprawdzić jego 

prawidłowe osadzenie. 

• Informacja: Maksymalna nośność wysięgnika 

z przodu wynosi 75 kg. 

 

Wysokość uchwytu trójkątnego można regulować na 

pasku. 

Zwrócić uwagę, aby pasek był przełożony prawidłowo 

przez zamek. 

Zwrócić uwagę na to, aby koniec paska wystawał na 

przynajmniej 3 cm z klamry zaciskowej. 

 

 

  

Klamra paska 

Buckle 

min. 3 cm 
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4.7 UŻYWANIE JAKO ŁÓŻKA POJEDYNCZEGO 

Łóżko podwójne można również używać jako dwa łóżka pojedyncze. Łóżka rozłącza się 

i obsługuje niezależnie od siebie. 

 

Przed użyciem łóżek jako pojedynczych: 

Minimalna odległość między obydwoma długimi bokami łóżka musi wynosić 

co najmniej 1 metr. 

Pozwala to uniknąć zakleszczenia się ze względu na zbyt wąskie 

przestrzenie przy elektrycznej regulacji łóżka i zapewnia dobry dostęp do 

obu łóżek. 

 

 

Przy rozdzieleniu łóżek trzeba uzupełnić brakujące elementy boczne 

(zabezpieczenia/osłony boczne – jeśli są). Można je zamówić jako akcesoria 

w firmie Burmeier (patrz adres producenta → rozdział 6.5 strona 93. 

Informacje o montażu elementów bocznych → patrz rozdział 3.2.4 lub 3.3.2. 

Aby rozdzielić łóżka, postępować w poniższy sposób: 

1. Wyciągnąć wtyczkę zasilania obu łóżek z gniazdka. 

2. Zwolnić hamulce obu łóżek. 

3. Wyjąć materace. 

4. Usunąć 2x łączniki ramy materaca (patrz rozdział 3.6.2). Informacja: 

Przechować łączniki do ponownego zastosowania. 

5. Rozsunąć łóżka na odległość około 1 metra. 

6. Odłączyć przewód synchronizacyjny i jeszcze bardziej rozsunąć łóżka. 

Informacja: Przewód synchronizacyjny przechować do ponownego 

zastosowania 

7. Wetknąć zworkę do sterownika. 

Informacja: Zworkę wtyka się do tego samego gniazda, do którego wcześniej 

wetknięty był przewód synchronizacyjny (1× wtyk z mostkiem na sterownik). 

8. Zamontować nowe elementy boczne (zabezpieczenia boczne/osłony boczne po 

stronie łóżka, po której nie ma jeszcze elementów. 

9. Wetknąć wtyczkę do gniazdka i ponownie włożyć materac. 

10. Przeprowadzić inicjalizację sterownika (patrz rozdział 6.6.7). 

Oba łóżka można teraz regulować lub stosować całkowicie niezależnie od siebie. 

Synchroniczne regulacje nie są już możliwe. 
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5 Czyszczenie i dezynfekcja 

 

Łóżko nie nadaje się do prania i ani do czyszczenia w specjalistycznych 

urządzeniach do odkażania. Możliwe jest wyłącznie ręczne czyszczenie i 

dezynfekcja. Aby jak najdłużej zachować żywotność i funkcjonalność, należy 

koniecznie przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszym rozdziale. 

5.1 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI 

Czyszczenie jest najważniejszym działaniem i warunkiem prawidłowej dezynfekcji 

chemicznej. 

Zasadniczo z punktu widzenia higieny, jeśli z Szczyty korzysta ten sam podopieczny lub 

pacjent, wystarcza czyszczenie często używanych, widocznie zanieczyszczonych 

części łóżka (pilot, słupki zabezpieczenia bocznego, uchwyty, szczyt górny i dolny). 

Należy zwrócić również uwagę na dalsze zalecenia dot. czyszczenia, znajdujące się 

w rozdziale 5.5.  

Szersza dezynfekcja łóżka przez przeszkolonych specjalistów jest wymagana tylko 

w przypadku widocznego skażenia materiałem zakaźnym lub potencjalnie zakaźnym 

(krew, kał, ropa) albo w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej, na polecenie lekarza. 

Przy każdej zmianie podopiecznego lub pacjenta, a także przed wszystkimi czynnościami 

z zakresu utrzymania ruchu i po nich należy wyczyścić i zdezynfekować powierzchnię 

łóżka! 

 

 

Przed rozpoczęciem czyszczenia: 

• Wyciągnąć wtyczkę zasilania z gniazdka i tak ją zabezpieczyć, aby nie 
miała kontaktu z wodą lub środkiem czyszczącym. 

• Żaden z elementów elektrycznych nie może wykazywać uszkodzeń 
zewnętrznych. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do 
przedostania się wody lub środków czyszczących do elektroniki i 
spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie. 

• Przed ponownym włączeniem wtyczki należy się upewnić, że styki 
elektryczne się są zawilgocone. 

• Elementy elektryczne nie mogą być wystawione na działanie strumienia 
wody, strumień z myjki ciśnieniowej lub podobne oddziaływania! Do 
czyszczenia używać tylko wilgotnej szmatki! 

• W przypadku podejrzenia, że woda lub innego rodzaju wilgoć wniknęła 
do elementów elektrycznych, natychmiast wyciągnąć wtyczkę 
z gniazdka albo nie wkładać wtyczki do gniazdka, jeżeli była 
wyciągnięta. Oznaczyć łóżko wyraźnie jako „uszkodzone“ i natychmiast 
wyłączyć z użytkowania. Niezwłocznie zgłosić zaistniałą sytuację 
odpowiedniemu właścicielowi.  

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować 
znaczne uszkodzenia urządzenia i prowadzić do późniejszego 
nieprawidłowego działania! 
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5.2 PLAN CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI 

• Zdjąć pościel i oddać ją do prania. 

• Czyścić wszystkie powierzchnie, w tym ramę łóżka i leże wykonane z wkładek 

syntetycznych lub profili metalowych, łagodnym i nieszkodliwym dla środowiska 

środkiem czyszczącym. To samo dotyczy pilota. 

• Jeżeli łóżko zostało w sposób widoczny zanieczyszczone materiałem zakaźnym 

lub potencjalnie zakaźnym, łóżko należy zdezynfekować poprzez przetarcie 

jednym ze środków dezynfekujących zatwierdzonych przez DGHM (Deutsche 

Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie – Niemieckie Towarzystwo Higieny i 

Mikrobiologii) lub VAH (Verbund für Angewandte Hygiene – Stowarzyszenie 

higieny stosowanej), odpowiednim do dezynfekowanej powierzchni. To samo 

dotyczy wszystkich łóżek zajmowanych przez pensjonariuszy ze schorzeniami 

podlegającymi zgłoszeniu wg § 6 niemieckiej ustawy o ochronie przed chorobami 

zakaźnymi (IfSG), z zakażeniami lub infekcjami wieloodpornymi czynnikami 

chorobotwórczymi (np. MRSA, VRE) oraz wszystkich łóżek z oddziałów 

intensywnej opieki medycznej i zakaźnych. Należy przy tym przestrzegać stężeń, 

podanych na liście DGHM/VAH. 

• Dezynfekcja kółek jezdnych wymagana jest wyłącznie przy widocznym skażeniu 

materiałem zakaźnym lub potencjalnie zakaźnym. 

 

 

Bieżąca dezynfekcja wymagana jest tylko w przypadku pensjonariuszy 

z wieloodpornymi czynnikami chorobotwórczymi (np. MRSA) w ramach 

placówki opieki medycznej.   

. 
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5.3 INSTRUKTAŻ DLA UŻYTKOWNIKA I PERSONELU SPECJALISTYCZNEGO 

Aby zapewnić prawidłowe postępowanie podczas czyszczenia i dezynfekcji, zalecamy 

przeprowadzić odpowiedni instruktaż dla użytkowników i specjalistów. 

Należy przy tym ustalić, że wymaga się przestrzegania poniższych kwestii: 

• Czyste łóżko przetransportować w taki sposób, aby po drodze nie uległo 

zabrudzeniu ani skażeniu. 

• Specjaliści powinni być poinformowane o specyfice czyszczenia i dezynfekcji 

i niezawodnie przeprowadzać ponowne przygotowanie łóżka (wytyczne co do 

procesów roboczych lub poszczególnych kroków roboczych ze strony właściciela). 

Zwrócić przy tym uwagę, aby stosować wyłącznie środki dezynfekcyjne z listy 

DGHM lub VAH w podanych tam stężeniach. 

Środki dezynfekcyjne muszą być przystosowane do danej powierzchni. 

• Specjaliści powinni podczas tych czynności stosować nieprzepuszczalne 

(jednorazowe) fartuchy i rękawice. 

• Do przygotowania łóżka stosować wyłącznie świeże, czyste materiały, które 

następnie trafią do prania. 

• Po zakończeniu przygotowania łóżka, fachowy personel musi zdezynfekować dłonie 

przed wykonaniem dalszych czynności. 

Częścią wyposażenia specjalistów powinien być odpowiedni dozownik środka do 

dezynfekcji dłoni (z podnośną nakładką dozującą). 

• Bezpośrednie czyszczenie łóżka na miejscu ma tę zaletę, że „zanieczyszczone” 

łóżka lub części łóżek nie wchodzą w kontakt z czystymi łóżkami. W ten sposób 

zapobiega się przeniesieniu zakaźnym czynników chorobotwórczych, które mogą 

przywierać do używanej ramy łóżka. 

Konsekwentne przestrzeganie powyższych zaleceń pozwala w znacznym stopniu 

wyeliminować przenoszenie czynników chorobotwórczych w rozumieniu zakażenia 

szpitalnego.  

• Jeżeli łóżka nie zostają natychmiast zastosowane ponownie, należy je 

przechowywać pod przykryciem, chroniącym je przez kurzem, brudem i 

zanieczyszczeniem. 
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5.4 CZYSZCZENIE ELEMENTÓW TAPICEROWANYCH 

Na życzenie klienta łóżko podwójne można wyposażyć w szczyt górny i dolny, jak 

również panele boczne łóżka w wersji tapicerowanej wykonanej z tkaniny lub sztucznej 

skóry. Zabrudzenia tych komponentów należy niezwłocznie usunąć.  

5.4.1 Czyszczenie elementów tapicerowanych z tkaniny 

Zanieczyszczenia spowodowane intensywnym użytkowaniem lub pozostałościami 

artykułów spożywczych należy usuwać zwykłymi środkami. Woda, detergent i (miękka) 

szczotka wystarczają do usunięcia nawet uporczywych plam z elementów 

tapicerowanych. 

1. Przetrzeć zabrudzone miejsce bawełnianą ściereczką w celu usunięcia rozlanego 

płynu lub resztek żywności. 

2. Zasuszone plamy zwilżyć ciepłą wodą i wyczyścić szczotką. 

3. Jeśli pozostałości są nadal widoczne, zmyć plamę roztworem wody i kilku kropel 

łagodnego detergentu lub środka piorącego (w proporcji ok. 10:1). Po krótkim 

czasie kontaktu oczyścić miejsce miękką szczotką lub krawędzią łyżki. Następnie 

przetrzeć miejsce zabrudzenia czystą szmatką i osuszyć. 

4. Zabrudzenia czyścić zawsze od krawędzi do środka, aby nie zwiększyć rozmiaru 

plamy. 

5. W razie potrzeby powtórzyć krok 3. 

6. Czyszczone miejsce nawilżyć ciepłą wodą i wysuszyć. Środki czyszczące należy 

usunąć bez pozostawienia resztek. 

7. Najpierw zaczekać aż tkanina wyschnie a następnie wyczyścić szczotką wzdłuż 

splotu. 

 

5.4.2 Czyszczenie tapicerki ze skóry ekologicznej 

Regularne czyszczenie wydłuża żywotność. Użyć w tym celu łagodnego roztworu wody 

z mydłem i miękkiej, niestrzępiącej się szmatki lub szczotki.  

Silne zabrudzenia należy niezwłocznie usuwać. Nie zaleca się stosowania środków do 

czyszczenia tworzywa sztucznego. 

Do usuwania plam ze sztucznej skóry zaleca się następujące metody czyszczenia. 

Wiele uporczywych plam można usunąć poprzez zastosowanie metod czyszczenia w 

następującej kolejności. 

Metoda czyszczenia 1 

Użyć łagodnego roztworu wody z mydłem i miękkiej, niestrzępiącej się szmatki lub 

szczotki. Spłukać obszar świeżą wodą i osuszyć miękką ściereczką. 
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Metoda czyszczenia 2 

Na plamę nanieść dużą ilość detergentu zawierającego rozpuszczalnik za pomocą 

miękkiej ściereczki lub gąbki. Spłukać obszar świeżą wodą i osuszyć miękką 

ściereczką. 

Metoda czyszczenia 3 

Za pomocą ściereczki lub gąbki nanieść silny, zawierający rozpuszczalnik środek 

czyszczący rozcieńczony wodą (70% wody, 30% acetonu). Plama powinna zostać 

usunięta po nie więcej niż sześciu potarciach. Jeśli to nie jest możliwe, oznacz to, że 

brud osadził się już w materiale i nie można go już usunąć. Spłukać obszar świeżą 

wodą i osuszyć miękką ściereczką. 

Zalecane środki czyszczące w metodach czyszczenia 1+2+3 są coraz bardziej 

agresywne. Dlatego zaleca się zacząć od najmniej agresywnej metody. 

Rodzaj zanieczyszczenia Metoda 1 Metoda 2 Metoda 3 

lakier    

długopis    

pisak    

szminka    

musztarda    

nikotyna    

tłuszcz    

mazak    

cień do powiek    

karotyna    

kawa    

herbata    

krew    

mocz    

sok owocowy    

oliwa z oliwek    

czekolada    

keczup    
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5.5 ŚRODKI CZYSZCZĄCE I DEZYNFEKCYJNE 

Przestrzegać poniższych zaleceń, aby możliwie długo utrzymać przydatność do użytku 

opisywanego łóżka: 

 

 

• Nie stosować środków do szorowania, środków do pielęgnacji stali szlachetnej 

i środków czyszczących zawierających substancje ścierne ani zmywaków. 

Mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni. 

• Środki do czyszczenia i dezynfekcji w zalecanym stężeniu muszą mieć wartość 

pH w zakresie 5 – 8. 

• Zawartość chloru w roztworze użytkowym nie może przekraczać 100 mg/l. 

• Zalecamy czyszczenie na mokro. Przy wyborze środka czyszczącego zwrócić 

uwagę na to, aby był łagodny (dla skóry i powierzchni) i nieszkodliwy dla 

środowiska. Ogólnie można stosować zwykły domowy środek czyszczący. 

• Upewnić się, że po czyszczeniu/dezynfekcji na częściach metalowych łóżka nie 

pozostała ciecz (unikać tworzenia się kropel na krawędziach). W przeciwnym 

razie może dojść do korozji tych obszarów po dłuższym użytkowaniu. 

• Mimo dobrej odporności mechanicznej zarysowania oraz wybicia, które 

przechodzą przez całą warstwę lakieru, powinny być zabezpieczone 

odpowiednimi środkami. Proszę zwrócić się do przedsiębiorstwa Burmeier lub 

specjalistycznego sklepu wedle wyboru. 

 

 

• Środki do dezynfekcji powierzchni na bazie aldehydu mają z reguły tę 

zaletę, że mają szersze spektrum działania, względni niewielki błąd 

białkowy i są nieszkodliwe dla środowiska. Ich główną wadą jest 

natomiast potencjał powodowania alergii i podrażnień. 

• Preparaty na bazie glukoprotaminu nie mają tej wady i również są 

skuteczne, zazwyczaj jednak dość drogie. 

• Środki dezynfekcyjne na bazie rozbijanych grup chlorowych mogą 

natomiast mieć działanie korozyjne względem metali, tworzyw 

sztucznych, gumy i innych materiałów przy dłuższym kontakcie lub 

w dużych stężeniach. Ponadto środki te mają wysoki błąd białkowy, 

podrażniają śluzówki i nie są obojętne dla środowiska. 

 

• Do dezynfekcji przez wycieranie mogą być stosowane środki czyszczące i 

dezynfekujące używane w sektorze opieki szpitalnej i pielęgnacyjnej jak np.: zimna i 

gorąca woda, detergenty, alkalia i alkohole. 

• Środki te nie mogą zawierać substancji, które zmieniają strukturę powierzchni lub 

właściwości adhezyjne tworzyw sztucznych.  
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• Wybór dostępnych na rynku detergentów i środków dezynfekcyjnych ulega ciągłym 

zmianom. Dlatego firma Burmeier stale testuje wytrzymałość materiałów po użyciu 

najczęściej stosowanych środków. Na żądanie można otrzymać aktualną listę 

przetestowanych środków czyszczących i dezynfekujących. 

 

 

Nasze niemieckie centrum obsługi klienta: 
Burmeier GmbH & Co. KG 
(przedsiębiorstwo z grupy Stiegelmeyer) 

Pivitsheider Straße 270 
32791 Lage/Lippe 
Tel.: + 49 (0) 52 32 / 98 41- 0 
Faks: + 49 (0) 52 32 / 98 41- 41 

E-mail: info@burmeier.com 

Internet: www.Burmeier.com 

 

• Klienci spoza Niemiec w przypadku jakichkolwiek pytań mogą kontaktować się z 

naszymi przedstawicielstwami handlowymi w poszczególnych krajach. 

Informacje kontaktowe znajdują się na naszej stronie internetowej. 

5.6 OBCHODZENIE SIĘ ZE ŚRODKAMI CZYSZCZĄCYMI I DEZYNFEKCYJNYMI 

• Zwrócić uwagę na dokładne dozowanie! Zalecamy automatyczne dozowniki. 

• Stosować zawsze roztwory w zimnej wodzie, aby uniknąć oparów, mogących 

podrażniać śluzówki. 

• Stosować rękawiczki, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu ze skórą. 

• Nie przechowywać wymieszanych roztworów środków do dezynfekcji powierzchni 

w otwartych pojemnikach z pływającymi w nich ścierkami. Zamykać pojemniki! 

• Stosować zamykane butelki i dozowniki z pompką do pokrywania ścierek. 

• Po przeprowadzeniu dezynfekcji powierzchni wywietrzyć pomieszczenie. 

• Dezynfekcję przeprowadzać przecierając powierzchnie, nie tylko spryskując je! 

Podczas spryskiwania powierzchni duża część środka dezynfekującego zostaje 

uwolniona w powietrze w postaci mgiełki, a w konsekwencji jest wdychana. 

• Ponadto sama czynność przecierania ma istotne znaczenie dla skuteczności 

dezynfekcji. 

• Do dezynfekcji dużych powierzchni nie stosować alkoholu. 

mailto:info@burmeier.com
http://www.burmeier.com/
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6 Utrzymanie sprawności 

6.1 PODSTAWY PRAWNE 

W Europie, właściciele łóżek medycznych, zgodnie z nową dyrektywą w sprawie wyrobów 

medycznych (UE) 2017/745 (MDR), jak również z istniejącymi krajowymi przepisami 

ustawowymi i wykonawczymi, np. w Niemczech obecnie według  

• § 4 rozporządzenia o właścicielach wyrobów medycznych (utrzymanie w dobrym stanie) 

• DGUV 3 (Testowanie przenośnego wyposażenia elektrycznego do stosowania 

przemysłowego) niemieckiej ustawy dotyczącej ubezpieczenia od wypadku 

są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego stanu wyrobów medycznych w całym okresie ich 

użytkowania. Do zakresu tego zobowiązania należą również regularnie prowadzona prawidłowa 

konserwacja i regularne kontrole bezpieczeństwa. 

W innych krajach poza Niemcami/Unią Europejską należy przestrzegać obowiązujących tam 

przepisów krajowych. 

Zalecenia dla właścicieli 

 

Opisywane łóżko jest skonstruowane i zbudowane w taki sposób, aby mogło 

działać przez długi czas. Przy prawidłowej obsłudze i prawidłowym 

zastosowaniu oczekiwana żywotność łóżka wynosi do 10 lat. Trwałość ta 

wynika z warunków i częstotliwości użytkowania. 

Wszystkie związane z tym wyrobem „poważne incydenty” 1 należy zgłaszać 

producentowi i właściwemu urzędowi w kraju członkowskim, będącym 

miejscem zamieszkania użytkownika i/albo pacjenta (w Niemczech: 

www.BfArM.de) 

 

W przypadku wielokrotnego transportu, montażu i demontażu, a także 

użytkowania przez długi czas i użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem 

mogą wystąpić uszkodzenia, defekty i oznaki zużycia. Wady te mogą być 

przyczyną zagrożeń jeśli nie zostaną odpowiednio wcześnie zidentyfikowane 

i usunięte. 

 

Dlatego istnieją podstawy prawne do przeprowadzania regularnych kontroli zmierzających do 

stałego zapewniania bezpieczeństwa produktów medycznych. 

Zgodnie z § 4 niemieckiego rozporządzenia o właścicielach produktów medycznych obowiązek 

utrzymania sprawności leży po stronie właściciela. Z tego powodu poniższe regularne przeglądy, jak 

i kontrole działania musi podejmować zarówno właściciel, jak i użytkownik sprzętu. 

• Bez upoważnienia producenta nie można dokonywać żadnych zmian łóżka. 

• Poinstruować użytkownika o poniższych, niezbędnych do wykonania kontrolach! (patrz K. 

6.2). 

 
1 Zdarzenie mające lub mogące mieć pośrednio lub bezpośrednio jeden z poniższych skutków: 
a) śmierć pacjenta, użytkownika lub innej osoby, 
b) tymczasowe lub trwałe poważne pogorszenie stanu zdrowia pacjenta, użytkownika lub innych osób, 
c) poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, 
(źródło: MDR, art. 2, ust. 65). 

http://www.bfarm/
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6.2 WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW 

 
Prócz regularnych, kompleksowych kontroli wykonywanych przez specjalistów 
technicznych w krótszych, regularnych odstępach czasu, a także przed każdą zmianą 
pacjenta, użytkownik (pielęgniarz, osoby bliskie sprawujące opiekę itp.) musi 
przeprowadzić w minimalnym zakresie kontrolę wzrokową i kontrolę działania. 
 

Zalecenie: Raz w miesiącu kontrolować wszystkie elementy elektryczne i mechaniczne. 

Dodatkowo sprawdzić wtyczkę i przewód zasilania oraz przewód pilota po każdym 

wystąpieniu obciążenia mechanicznego i po każdej zmianie lokalizacji. 

Lista kontrolna: Sprawdzenie przez użytkownika 

      Kontrola 
Co podlega kontroli?     W jaki sposób? 

OK NIE 
OK 

Opis wady 

Kontrola wzrokowa elementów elektrycznych 

Pilot, przewód Uszkodzenie, ułożenie przewodu    

Wtyczka sieciowa Uszkodzenie, ułożenie przewodu    

Przewód połączeniowy 

 (przewód synchronizacyjny) 

Uszkodzenie, ułożenie przewodu    

Kontrola wzrokowa podzespołów mechanicznych 

Wysięgnik, uchwyty Uszkodzenie, odkształcenia    

Podstawa łóżka Uszkodzenie, odkształcenia    

Obudowa drewniana Uszkodzenia, rozszczepienia     

Rama leża Uszkodzenie, odkształcenie    

Słupki zabezpieczeń bocznych Uszkodzenia, rozszczepienia    

Dźwignia zaciskowa 
segmentowych zabezpieczeń 
bocznych (TSG), szczyt górny 
i dolny, osłony boczne 

Działanie funkcji zaciskowej     

Kontrola działania elementów elektrycznych 

Pilot  Test sprawności, funkcja blokady    

Kontrola działania elementów mechanicznych 

Kółka jezdne Hamowanie, jazda    

Śruby Mocne osadzenie    

Zabezpieczenie boczne  Bezpieczne blokowanie, 
odblokowanie 

   

Oparcie podudzia Blokada    

Elementy połączeniowe Mocne osadzenie    

Trzpień silnika Mocne osadzenie    

Wyposażenie dodatkowe (np. 
wysięgnik, uchwyt) 

Mocowanie, uszkodzenia    

Podpis kontrolera: Wynik kontroli: 

 

  Data: 

 

• W przypadku podejrzenia uszkodzenia lub nieprawidłowego 

działania, łóżko należy natychmiast wyłączyć z użytkowania 

i nie uruchamiać go aż do zakończenia naprawy lub wymiany 

uszkodzonych elementów! 

• W celu zlecenia wymiany lub naprawy uszkodzonych części 

zwrócić się do właściciela. 
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6.3 DLA WŁAŚCICIELA 

Właściciel tego łóżka jest zobowiązany w oparciu o § 4 MPBetreibV, by przy każdym 

ponownym złożeniu, każdym utrzymaniu ruchu i przy każdej bieżącej eksploatacji 

przeprowadzać regularne badania, aby zapewnić bezpieczny stan łóżka. 

Kontrole te przeprowadza się w ramach regularnych prac konserwacyjnych odpowiednio do 

warunków zastosowania, zgodnie z § 4 niemieckiego rozporządzenia MPBetreibV albo zgodnie 

z przepisami DGUV 3 opracowanymi przez branżowy zakład ubezpieczeń dla ruchomych 

elektrycznych środków eksploatacyjnych w zastosowaniach komercyjnych.  

Wszelkie prace serwisowe i zakresu utrzymania w stanie sprawności wolno wykonywać 

wyłącznie jeśli łóżko nie jest zajęte. 

• Podczas kontroli wg normy DIN EN 62353 przestrzegać następującej kolejności: 

I. Inspekcja poprzez oględziny 
II. Pomiary elektryczne  
III. Kontrola działania 

• Kontrola działania i ocena dokumentacji wyników kontroli są zgodnie z § 4 MPBetreibV 

zastrzeżone tylko dla rzeczoznawcy, spełniającego wymagania dla prawidłowego 

przeprowadzenia tych czynności i wyposażonego w wymagane do tego środki. 

• Pomiary elektryczne w oparciu o DIN EN 62353 może przeprowadzić, pod warunkiem 

dostępności odpowiednich środków pomiarowych, również osoba przeszkolona w kwestiach 

elektrotechnicznych [w rozumieniu DGUV 3] z medycznymi i charakterystycznymi dla 

urządzenia dodatkowymi kompetencjami. 

• Ocena i dokumentowanie wyników badań muszą być wykonane przez wykwalifikowanego 

elektryka o medycznych i charakterystycznych dla urządzenia dodatkowych kompetencjach. 

Procedura kontroli: 

• Kontrola prądu odprowadzanego: bezpośrednio lub poprzez prąd różnicowy według DIN EN 
62353 

• Przeprowadzić kontrolę prądu odprowadzanego według danych producenta urządzenia 
kontrolnego.   

Wartość graniczna: Prąd odprowadzany IAbl poniżej poziomu 0,1 mA. 

Cykl kontrolny: 

Zalecamy przeprowadzanie przeglądu i kontroli działania raz w roku. Przy dokumentowanym 
utrzymaniu 2%-wartości błędów (por. również DGUV 3: § 5 tabela 1B) cykl kontrolny 
przeglądów i kontroli działania instalacji elektrycznej można przedłużyć na maksymalnie dwa 
lata. 

 

Należy korzystać z poniższego protokołu kontrolnego. 

 

W przypadku podejrzenia uszkodzenia lub nieprawidłowego działania, łóżko 

należy natychmiast wyłączyć z użytkowania i nie uruchamiać 

go aż do zakończenia naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów! 
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Protokół z kontroli elektrycznych urządzeń medycznych 

zgodnie z DIN EN 62353 (VDE 0751-1): 2015-10 – arkusz 1 z 2 

Zleceniodawca/placówka medyczna/praktyka: 

Adres: 

Przeprowadzono:   Kontrola powtórna  Kontrola przed oddaniem do użytku (wartość referencyjna) 

 _____________________________________________  Kontrola po naprawie/remoncie 

Rodzaj urządzenia:   Łóżko szpitalne  Łóżko do opieki 
długoterminowej 

Stopień ochrony:        I    II 

Typ łóżek: Regia – łóżko podwójne Numer inwentaryzacyjny: 

Lokalizacja: 

Numer zespołu zasilacza zewnętrznego: Numer seryjny: 

Producent: Burmeier GmbH & Co. KG Części użytkowe:  brak 

Zastosowane przyrządy pomiarowe (typ nr inwentaryzacyjny): 1. 

Klasyfikacja według MDR:  klasa I 2. 

I. Kontrola wzrokowa 

 Co podlega kontroli?    W jaki sposób? 

OK NIE 
OK 

Opis 
uszkodzenia 

Kontrola wzrokowa elementów elektrycznych 

Naklejki i tabliczki znamionowe Jest, jest czytelna    

Obudowa sterownika Prawidłowe osadzenie, bez 
uszkodzeń 

   

Obudowa i rury teleskopowe silników Prawidłowe osadzenie, bez 
uszkodzeń 

   

Pilot Uszkodzenie, folia    

Przewody silnika, pilota, sieciowe i 
przyłączeniowe 

Uszkodzenie, ułożenie przewodu    

Listwa zasilająca i jej pokrywa na 
sterowniku 

Na wyposażeniu, prawidłowe 
osadzenie 

   

Kontrola wzrokowa podzespołów mechanicznych 

Naklejki i tabliczki znamionowe Jest, jest czytelna    

Wysięgnik, tuleja uchwytu; uchwyt Uszkodzenie, odkształcenia    

Podstawa łóżka Uszkodzenie, odkształcenia    

Cięgno Bowdena, opuszczanie awaryjne, 
oparcie pleców 

Ułożenie, załamania    

Kółka jezdne Uszkodzenie    

Leże Uszkodzenie, odkształcenia    

Obudowa drewniana Uszkodzenia, rozszczepienia    

Spawy Przerwane spawy    

Zabezpieczenia boczne: Słupki Uszkodzenie, rozszczepienie, 
wymiary zgodnie z arkuszem 3 

   

Dźwignia zaciskowa zabezpieczeń 
bocznych, osłon bocznych, szczytu 
górnego/dolnego 

Prawidłowe osadzenie dźwigni 
zaciskowej 

   

Elementy łączące (śruby, bolce, nakrętki, 
nakładki zabezpieczające bolce) 

Mocne osadzenie, kompletność    

Łączniki (połączenie połówek leża) Mocne osadzenie, kompletność    

Części ulegające zużyciu, punkty 
przegubowe 

Uszkodzenie    

II. Pomiary elektryczne  

Prąd upływowy urządzeń, bezpośredni/różnicowy  

1. Włożyć wtyczkę/zasilacz do gniazda pomiarowego miernika. 

2. Podłączyć sondę urządzenia pomiarowego do łóżka; punkt pomiarowy: metalowa widoczna śruba 

pod oparciem pleców w ramie leża.  

3. Na czas pomiarów włączyć silniki pilotem 

4. Uruchomić proces pomiarowy w mierniku  

 

 Wartość 
graniczna 

Wartość 

pierwszego pomiaru 

Aktualna 

wartość rzeczywista 

   

Wynik: Łóżko SK II (typu 
B) 

0,1 mA mA  mA    
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Protokół z kontroli elektrycznych urządzeń medycznych 

zgodnie z DIN EN 62353 (VDE 0751-1): 2015-10 – arkusz 2 z 2 

III. Kontrola działania 

 Co podlega kontroli?   W jaki sposób? 

OK NIE 
OK 

Opis 
uszkodzenia 

Kontrola działania elementów elektrycznych 

Wyłącznik krańcowy silników Automatyczne wyłączenie     

Pilot, elementy obsługi, zewnętrzny 
zasilacz 

Test wg instrukcji użytkowania: 
funkcje blokowania; działanie 
przycisków; brak "turkotania" 
podczas potrząsania 

   

Silniki Nietypowe odgłosy (zgrzytanie, 
nierównomierna praca itp.) 

   

Ułożenie wiązki kablowej i prawidłowe 
podłączenie wtyków bądź przyrządów 
odciążających naprężenie kabli 

Bezpieczne, stałe ułożenie, 
prawidłowe osadzenie zgodnie z 
instrukcją użytkowania 

   

Kontrola działania elementów mechanicznych 

Przeguby i punkty obrotowe;  Swoboda ruchu    

Kółka jezdne Hamulce, bezpieczne 
blokowanie hamulca 

   

Zabezpieczenia boczne  Bezpieczne zablokowanie, 
odblokowanie zgodnie z instrukcją 
użytkowania 

   

Oparcie podudzia Blokada    

Wyposażenie dodatkowe (np. 
wysięgnik, uchwyt) 

Bezpieczne zamocowanie, bez 
uszkodzenia, przydatność dla łóżka 

   

 

Wynik kontroli: 

Kontrola zakończona wynikiem pozytywnym; zamieszczono pieczęć kontrolną:  

 Nie stwierdzono usterek elementów bezpieczeństwa i funkcji  

 Brak bezpośredniego ryzyka, wykryte usterki można w krótkim czasie usunąć 

Kontrola zakończona wynikiem negatywnym; znak kontroli nie został umieszczony: 

 Urządzenie należy wyłączyć z eksploatacji do momentu usunięcia usterek! 

 Urządzenie nie jest zgodne z wymaganiami – zalecana modyfikacja / wymiana elementów / wyłączenie z 
eksploatacji! 

Kolejny termin kontroli: 

W skład tego protokołu wchodzą: 

 Urządzenie arkusz 3/3: Kontrola wymiarów barierek bocznych zgodnie z przepisami administracyjnymi 

 Urządzenie:             

 

Sprawdzono dnia: 

 

 

Kontroler: Podpis: 

Oceniono dnia: 

 

 

Właściciel/specjalista: Podpis: 
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Protokół z kontroli elektrycznych urządzeń medycznych zgodnie z  

 DIN EN 62353 (VDE 0751-1): 2015-10 – arkusz 3 z 3 

Kontrola wymiarów barierek bocznych zgodnie z wymogami ustawowymi: 

 

Wymiary segmentowego zabezpieczenia bocznego 

Przy pomiarze odstępów decydujące znaczenie mają wymiary wynikające z 

przewidywanych mechanicznych obciążeń! 

Poz. Opis Wymiary Wartość 

zadana 

Wartość 

rzeczywis

ta 

O

K 

Nie 

OK 

A 

Największy wymiar co najmniej w jednym kierunku 
pomiędzy częściami barierki bocznej/uchwytu we 
wszystkich normalnie stosowanych pozycjach. 

A <120 mm 

   

B 
Grubość normalnie stosowanych, nieściśniętych 
materacy podana przez producenta 

B > 120 mm** 
   

C 

Wysokość górnej krawędzi barierki bocznej nad 
nieściśniętym materacem, kiedy leże jest w pozycji 
poziomej 

C >220 mm 

   

D 

Odległość pomiędzy panelem od strony szczytu 
górnego/szczytu dolnego/akcesoriów a barierką 
boczną/uchwytem, kiedy leże jest w pozycji 
poziomej. Obowiązuje również w przypadku 
przedłużenia szczytu dolnego/łóżka. 

D <60 mm lub 
D >318 mm * 

   

E 

Odległość pomiędzy segmentowymi 
zabezpieczeniami bocznymi przy leżu w pozycji 
płaskiej:  

≤ 60 mm lub ≥ 
318 mm 

   

F 
Największy wymiar co najmniej w jednym kierunku 
dla każdego otworu pod barierkami bocznym  

F < 120 mm 
   

G Długość barierki bocznej/barierek bocznych  G >50% H  
G > 
50%H** 

X  

 

*Dane od firmy Burmeier, zmodyfikowane pod kątem przewidywanej nowej dyrektywy dotyczącej łóżek, IEC 60601-2-
52. 
   D > 318 mm dopuszcza się wyłącznie od strony szczytu dolnego łóżka. 
 
** Dane od firmy Burmeier uzupełnione dla istniejących konfiguracji segmentowych zabezpieczeń bocznych, przy 
podniesionych co najmniej zabezpieczeniach bocznych od strony szczytu górnego łóżka (jeżeli całkowicie 
podniesione od strony szczytu górnego i dolnego łóżka, odpowiada to jednoczęściowemu zabezpieczeniu bocznemu; 
patrz **) 
 
Źródło: Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz (Bawarskie Ministerstwo 
Zdrowia, Żywienia i Ochrony Konsumentów), wydział 5, Schellingstr. 155, 80797 Monachium; 
www.stmgev.bayern.de; e-mail: presse@stmgev.bayern.de 
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6.4 CZĘŚCI ZAMIENNE 

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo działania i utrzymać obowiązywanie 
gwarancji,  

• wolno stosować wyłącznie oryginalne części zamienne od Burmeier! 

• nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji technicznych łóżka!  

Oczekiwana żywotność łóżka i dostarczonego wyposażenia dodatkowego w zależności 

od częstotliwości i intensywności użytkowania może wynosić do 10 lat. Wpływ na 

osiągnięcie jak najdłuższej żywotności ma konserwacja wykonywana przez specjalistów 

oraz stosowanie oryginalnych części zamiennych.  

Wymagane części zamienne są dostępne w Burmeier po podaniu numeru produktu, 

numeru zamówienia i numeru seryjnego.  

Potrzebne dane znajdują się na tabliczce identyfikacyjnej umieszczonej na rurze 

poprzecznej ramy leża.  

 

Model Nazwa produktu Wersja Nazwa wersji 

 
Numer katalogowy 

 
Numer zlecenia 

 
Data produkcji (tydzień / rok) Materiał Wersja materiału 

 Oznaczenie - wyrób medyczny 

 

Dodatkowo na łóżku znajduje się tabliczka znamionowa z danymi elektrycznymi 

(patrz rozdział 9.2.2).  

 

6.5 ADRES PRODUCENTA/SERWISU 

W przypadku zapotrzebowania na części zamienne oraz w razie dodatkowych pytań 

prosimy o kontakt z: 

Burmeier GmbH & Co. KG 
(przedsiębiorstwo z grupy Stiegelmeyer) 

Pivitsheider Straße 270 
32791 Lage/Lippe 
Tel.: + 49 (0) 52 32 / 98 41- 0 
Faks: + 49 (0) 52 32 / 98 41- 41 

E-mail: info@burmeier.com  / Internet: www.Burmeier.com 

mailto:info@burmeier.com
http://www.burmeier./
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6.6 WYMIANA PODZESPOŁÓW ELEKTRYCZNYCH 

6.6.1 Specjalne zasady bezpieczeństwa dotyczące wymiany elementów 

elektrycznych 

 

Niebezpieczeństwo śmierci w wyniku porażenia prądem 

elektrycznym! 

• Przed każdym rozpoczęciem prac wyciągnąć wtyczkę z gniazdka! 

• Prace przy urządzeniach elektrycznych mogą wykonywać 

wyłącznie serwisanci, producent napędów lub wykwalifikowani 

i uprawnieni elektrycy, przy uwzględnieniu wszystkich odnośnych 

przepisów VDE i przepisów bezpieczeństwa! 

 

• Sterownik i silniki elektryczne można zdemontować jedynie 

wówczas, gdy łóżko znajduje się w pozycji podstawowej (tzn. leże 

musi znajdować się w pozycji poziomej). W przeciwnym wypadku 

może dojść do zmiażdżenia przez opadające części leża. 

• W żadnym wypadku użytkownik nie może próbować usuwać 

awarii urządzeń elektrycznych! 

 

- Poszczególne elementy napędu nie wymagają konserwacji i nie 

wolno ich otwierać. W przypadku usterek odpowiedni komponent 

należy zawsze wymienić w całości! 

- Podczas wymiany poszczególnych elementów należy upewnić się, że 

wszystkie wtyki posiadają nieuszkodzone o-ringi. Rowek wtyku musi 

być dopasowany do bolca gniazda sterownika, a wtyki muszą być 

wciśnięte do końca. Na koniec ponownie prawidłowo założyć listwę 

osłaniającą wtyki. Tylko w ten sposób można zapewnić szczelność 

i prawidłowe działanie. 
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6.6.2 Przyporządkowanie wtyków sterownika 

Wszystkie wtyki są podłączone do sterownika. W celu ochrony przed niezamierzonym 

wyciągnięciem wtyków zostały one zabezpieczone listwą osłaniającą. Podczas wymiany 

wtyku należy zdjąć ją ostrożnie przy pomocy śrubokręta. 

 

 M1 silnik oparcia ud [M1] 

M2 silnik oparcia pleców [M2] 

M3 silnik podnoszący 1 [M3] 

M4 Silnik podnoszący 2 [M4] 

5 Sterownik 

6 Przewód synchronizacyjny / 

zworka* 

7 Przewód zasilania 

8 niezajęty 

  

*:   Jeżeli łóżko podwójne używane jest jako dwa łóżka pojedyncze, w gnieździe 

przewodu synchronizacyjnego 6 (w obu sterownikach) musi być umieszczona 

zworka. 

 

 

Schemat ogólny połączeń wszystkich podzespołów elektrycznych można 
znaleźć na kolejnej stronie.  

  

6
2 

4 M
1 

M
2 

M
3 

M
4 

8 

7 5 
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6.6.3  Przegląd ogólny – przyłącza elektryczne obu łóżek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr/symbol Opis Liczba w A Liczba w B Liczba 

 Łóżko 1    

 Łóżko 2    

1 (M1) Silnik oparcia ud 1 1  

2 (M2) Silnik oparcia pleców 1 1  

3 (M3) / (M4) Silniki podnoszące 2 2  

4 Pilot 1 1  

5 Sterownik 1 1  

6 Przewód synchronizacyjny / 

(zworka) 

  1 - 2  

7 Przewód zasilania 1 1  
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6.6.4 Wymiana pilota 

• Ostrożnie unieść listwę osłonową wtyków sterownika śrubokrętem płaskim.  

• Wyciągnąć wtyk pilota (HB) ze sterownika. 

• Wymienić pilot. Uważać, aby nie uszkodzić o-ringu wtyku. Służą one do 

uszczelnienia wtyków w sterowniku. 

• Podczas układania przewodu pilota uważać, aby nie został uszkodzony przez 

ruchome elementy łóżka.  

• Ponownie założyć listwę osłaniającą. Zapobiega to wyciągnięciu wszystkich wtyków 

ze sterownika. 

 

6.6.5 Wymiana sterownika 

• Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 

• Ostrożnie odkręcić listwę osłaniającą ze sterownika śrubokrętem krzyżakowym.  

• Zaznaczyć pozycje wtyczek, aby uniknąć pomyłek podczas montażu (patrz rozdział 

6.6.2 i 6.6.3). 

• Wyciągnąć wszystkie wtyki/przewody przyłączeniowe ze sterownika.  

• Wymontować stary sterownik z uchwytu (4× śruby) i założyć w ten sam sposób 

nowy.  

• Ponownie podłączyć wszystkie połączenia wtykowe do odpowiednich gniazd. 

Upewnić się, że o-ringi na wtyczkach są obecne i nieuszkodzone. Służą one do 

uszczelnienia wtyków w sterowniku. 

• Przy układaniu kabla przyłączeniowego zwrócić uwagę na to, aby nie był 

uszkodzony przez ruchome elementy łóżka. 

• Ponownie założyć listwę osłaniającą. Zapobiega to wyciągnięciu wszystkich wtyków 

ze sterownika. 

• Przeprowadzić inicjalizację sterownika (patrz rozdział 6.6.7). 

• Następnie przeprowadzić test działania elementów regulacji elektrycznej zgodnie z 

rozdziałem 4.3.2.  

6.6.6 Wymiana silników 

• Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 

• Wymontować uszkodzony silnik 

➢ Silniki podstawy łóżka: Usunąć śrubę zabezpieczającą i nasadkę. 

➢ Silniki oparcia uda i oparcia pleców: Usunąć składane sworznie. 

• Odłączyć złącze wtykowe przewodu od silnika. 

• Zamontować nowy silnik w ten sam sposób 

• Zawsze używać nowych osłonek zabezpieczających („Starlock”; dostępne u 

partnerów serwisowych Stiegelmeyer), aby zabezpieczyć śruby silnika przed 
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osuwaniem się, a tym samym potencjalnymi nagłymi zmianami położenia łóżka. Nie 

używać starych, odkręconych wcześniej nakrętek. 

• Tylko w przypadku silników do regulacji wysokości leża: Przeprowadzić inicjalizację 

sterownika (patrz rozdział 6.6.7). 

• Przeprowadzić test działania regulacji elektrycznej (patrz rozdział 6.3). 

6.6.7 Inicjalizacja sterownika  

Kiedy należy to wykonać? 

• Przed pierwszym uruchomieniem 

• Po wymianie sterownika albo co najmniej jednego silnika podnoszącego 

• Zmiana z łóżka pojedynczego na podwójne 

• Jeżeli brak jest możliwości regulacji wysokości/możliwa jest tylko w ograniczonym 

zakresie 

 

 

Podczas inicjalizacji żadna funkcja pilota nie może być zablokowana!  
Informacje o odblokowaniu funkcji, patrz rozdział 4.3.2.1, strona 65. 
 

 
Jak to wykonać? 

 

Przyciski Działanie 

 • Wcisnąć i przytrzymać oba przyciski wysokości leża. 

➢ Łóżko przesuwa się do najwyższej pozycji 

➢ Następnie przesuwa się do najniższej pozycji 

➢ Słychać sygnał dźwiękowy  

Inicjalizacja jest zakończona. 

 

 

Koniec inicjalizacji. 
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6.6.8 Wyłączenie z użytkowania 

W przypadku długiego nieużywania łóżka należy przestrzegać poniższych wskazówek 

dotyczących bezpiecznego wyłączenia z użytku i optymalnej dyspozycyjności: 

• Wyczyścić i zdezynfekować łóżko (patrz rozdział 5) i przykryć je w celu ochrony 

przed nowymi zanieczyszczeniami 

• Ustawić leże w płaskiej pozycji wyjściowej i w najniższym położeniu 

• Zablokować elektryczne funkcje regulacji, aby zapobiec 

niezamierzonej/nieupoważnionej aktywacji 

• Zablokować hamulce łóżka 

Przestrzegać przepisów ochrony środowiska w odniesieniu do składowania (patrz 

rozdział 9.2.4). 
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7 Tabela usuwania błędów 

Poniższa tabela służy jako pomoc w usuwaniu zakłóceń działania. Jeśli wystąpi usterka, 
która nie jest wymieniona w tej tabeli, należy skontaktować się z właścicielem. 

 

Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie 

Pilot/układ napędowy 
nie działa  

(łóżko jest podłączone 
do sieci elektrycznej) 

 

• Wtyczka  
niewetknięta 

• W gniazdku nie występuje 
napięcie  

• Wtyk niewłożony prawidłowo 
do gniazdka 

• Napędy zablokowane 

• Pilot, przewód zasilania lub 
sterownik uszkodzone 

• Przewód synchronizacyjny 
niepodłączony/uszkodzony 

• używanie jako łóżka 
pojedynczego: Brak 
zworki/zworek w gniazdach 
sterowników/zworka 
uszkodzona 

• Włożyć wtyczkę do gniazdka;  
na sterowniku musi świecić 
się zielona dioda 

• Sprawdzić gniazdko lub 
skrzynkę bezpiecznikową  

• Sprawdzić połączenia 
wtykowe 

• Odblokować funkcje 

• Poinformować właściciela 
o konieczności naprawy 

• Podłączyć lub wymienić 
przewód synchronizacyjny 

• Włożyć lub wymienić zworkę 

Pilot nie działa, funkcje 
regulacji są 
odblokowane 

• Pilot uszkodzony 

• Sterowanie wykryło błąd i 
zablokowało funkcje regulacji 
ze względów bezpieczeństwa 

• Wymienić pilot. 

• Przeprowadzić inicjalizację; 
patrz rozdział 6.6.7. 
Jeśli pojawi się ponownie: 
Zlecić sprawdzenie układu 
napędowego. 
Poinformować właściciela 
o konieczności naprawy 

Mimo prawidłowego 
zasilania elektrycznego 
eksploatacja nie jest 
możliwa 
 

• Sterowanie wyłączone z 
powodu przegrzania 
 

• Uszkodzony sterownik 

• Przestrzegać maks. czasu 
włączenia: Przestrzegać 
czasów 2/18 minut; wymienić 
sterownik. 

• Wymienić sterownik. 
Poinformować właściciela 
o konieczności naprawy 

Napęd uruchamia się 
na krótko a następnie 
się zatrzymuje 

• Napęd przeciążony 
 

• Zakres regulacji łóżka 
utrudniony przez przeszkody 

 

• Usunąć obciążenie łóżka, 
przetestować ponownie 

• Usunąć przeszkody; usunąć 
przeszkody z łóżka (np. 
parapety, skosy stropu)  
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Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie 

Sterownik częściowo 
nie działa  

• Jeden lub kilka silników nie jest 
prawidłowo 
podłączonych/elektryczne 
złącza wtykowe są odłączone 
 

• W sterowniku wystąpił poważny 
błąd systemu napędowego. Z 
powodu bezpieczeństwa 
wszystkie funkcje są 
zablokowane. 

• Sprawdzić przyłącze 
elektryczne wszystkich 
silników/połączeń wtykowych  

 

• Przeprowadzić inicjalizację; 
patrz rozdział 6.6.7. 
Jeśli pojawi się ponownie: 
Zlecić sprawdzenie układu 
napędowego. 
Poinformować właściciela 
o konieczności naprawy 

Regulacja wysokości i 
nachylenia nie działa 
albo działa tylko 
w jednym kierunku; 
dźwięk sygnału przy 
regulacji 

• Sterownik „stracił” pozycję 
napędów 

• Przeprowadzić inicjalizację; 
patrz rozdział 6.6.7. 

 



          Instrukcja użytkowania łóżka do opieki długoterminowej Regia - wersja podwójna 

Strona 102 

8 Wyposażenie dodatkowe 

Dla tego łóżka dostępna jest szeroka gama wyposażenia dodatkowego, która jest na 

bieżąco poszerzana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrożenie urazowe 

• Sprawne i bezpieczne funkcjonowanie łóżka oraz maksymalną ochronę 
pacjenta można zapewnić wyłącznie przy stosowaniu oryginalnego 
wyposażenia dodatkowego od Burmeier, dostosowanego do danego 
modelu łóżka. 

• Oprócz informacji zawartych w niniejszej instrukcji użytkowania należy 
przestrzegać również oddzielnych, specjalnych instrukcji obsługi 
dołączonych do niektórych elementów wyposażenia. 

• Wyposażenie dodatkowe rozmieszczać w taki sposób, aby przy zmianie 
pozycji oparcia pleców i nóg nie powstawały miejsca, stwarzające dla 
mieszkańca ryzyko zakleszczenia lub przycięcia. Jeżeli nie jest to 
możliwe, należy wykluczyć możliwość regulacji oparcia pleców i nóg 
przez mieszkańca. 
Umieścić pilot poza zasięgiem (np. przy szczycie dolnym łóżka), albo 
zablokować odpowiednie funkcje regulacji. 

Unikanie szkód materialnych 
Przestrzegać poniższych ogólnych wskazówek dotyczących wyboru i 
montażu wyposażenia, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia szkód 
materialnych:  
• Wyposażenie dodatkowe powinno być zamontowane tylko na czas gdy jest 

wymagane i tylko w przewidzianych do tego miejscach w taki sposób, aby nie 
spowodowało to żadnych uszkodzeń powierzchni łóżka ani jego wyposażenia.  

• Unikać np. otarć i mocowania metalowych elementów mocujących na 
lakierowanych powierzchniach 

• Podczas transportu łóżka należy pamiętać, że zamontowane wyposażenie 
może wystawać poza krawędzie łóżka i powodować kolizje z ościeżnicami, 
narożnikami ściennymi i innymi przeszkodami 

• Chwytanie za bardzo długie elementy wyposażenia jak wysięgniki, stojaki 
infuzyjne, przedłużenia, pomoce mobilizacyjne itd. zamocowane do łóżka w 
celu jego manewrowania może spowodować potencjalne powstawanie dużych 
sił bocznych i należy go unikać. W ten sposób można uniknąć przeciążenia 
punktów mocujących. 

 

Aktualne zostawienie wyposażenia dodatkowego można uzyskać od przedsiębiorstwa 
Burmeier oraz jego przedstawicieli handlowych, po podaniu informacji dotyczących 
wersji łóżka. Oto kilka przykładów: 

Wysięgnik z 

uchwytem 
Lampki LED do czytania, różne 

Poduszki ochronne do 

zabezpieczeń bocznych  Stojak/uchwyt na 

kroplówkę 
ścienny element dystansowy 
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9 Dane techniczne 

9.1 WYMIARY I MASY (ŁÓŻKO POJEDYNCZE) 

 

Poniższe informacje dotyczą tylko jednej połowy łóżka. 

Leże (dł. x szer.)  200 × 90 cm (standard) 
(Opcja: 220 x 90 cm) z przedłużeniem łóżka 

Masa własna  135 kg 

Bezpieczne obciążenie robocze 225 kg 

Masa całkowita łóżka  360 kg, maksymalnie 

Maks. wymiary materaca * (dł. × 

szer. × wys.) 

dł. × szer.: jak wymiary leża 

Maks. wysokość: patrz rozdz. 3.3  

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer.) 209,4 × 100,3 cm (przy szerokości leża 200 cm) 

 

* Pozostałe wymiary materaca:  
 

Długość × szerokość  200 × 90 cm;  

Wysokość  10 - 19 cm (w standardowych leżach) 

10 - 15 cm (w leżach wypoczynkowych) 

Ciężar przestrzenny pianki min. 38 kg/m3 

Wytrzymałość na ściskanie (w obszarze 

krawędzi)  
min. 4,5 kPa 

Obowiązujące normy: DIN 13014 

DIN 597 część 1 i 2 

Łóżko rozłożone na części 
 

Szczyt górny i dolny (obudowa drewniana) po 14 kg 

Podstawa łóżka włącznie z silnikami 65,5 kg 

Leże bez silników 38 kg 

Segmentowe zabezpieczenie boczne TSG 6 kg na segment 

Wyciąg 5 kg 

Osłona boczna 4,2 kg 
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9.2 DANE TECHNICZNE 

9.2.1 Dane elektryczne 

Łóżko spełnia wymagania dla klasy ochronności II, a tym samym nie jest wyposażone 
w przyłącze przewodu ochronnego. 

 

Sterownik 

 

Typ Dewert MCL2 DCC 

Napięcie robocze 29 V DC  

Prąd wyjścia  maks. 9,5 A DC 

Napięcie wejściowe  100-240 V ~ ;  50/60 Hz 

Czas załączenia  Praca przerywana (AB) 2 min WŁ./18 min WYŁ. 

Stopień ochrony IP X6 

Klasyfikacja nieodpowiednie do stosowania w atmosferze zagrożonej 
wybuchem 

 

Pilot 

(zastosowanie tylko w połączeniu ze sterownikiem MCL2 DCC) 

Typ  DEWERT IPROXX II 

Stopień ochrony IP X6 

Napięcie wejściowe  DC 24 V 

 

 

Silnik elektryczny do regulacji wysokości leża 

 

Typ  DEWERT Megamat 2  

Siła / suw 6 000 N / 250 mm 

Napięcie wejściowe  DC 24 V 

Stopień ochrony Praca przerywana (AB): 2 min. WŁ./18 min. WYŁ. 

Czas załączenia  IP X4 
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Silnik elektryczny regulacji oparcia pleców 

 

Typ  DEWERT Megamat 2 

Siła / suw 4 000 N / 200 mm 

Napięcie wejściowe  DC 24 V 

Stopień ochrony Praca przerywana (AB): 2 min. WŁ./18 min. WYŁ. 

Czas załączenia  IP X4 

 

Silnik elektryczny regulacji oparcia uda 

 

Typ  DEWERT Megamat 2  

Siła / suw 4 000 N / 70 mm 

Napięcie wejściowe  DC 24 V 

Stopień ochrony Praca przerywana (AB): 2 min. WŁ./18 min. WYŁ. 

Czas załączenia  IP X4 

 

Emisja hałasu  

 

Hałas przy regulacji maks. 48 dB (A) 
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9.2.2 Tabliczka identyfikacyjna – dane elektryczne 

Do łóżka dołączona jest następująca tabliczka znamionowa z danymi elektrycznymi i 

innymi symbolami dotyczącymi łóżka. 

 

 

 

 

 

 

przykład 

 

Symbole Znaczenie 

 

Urządzenie z zastosowaniem elementu składowego typu BF zgodnie 
z normą IEC 60601-1 (szczególna ochrona przed porażeniem 
prądem elektrycznym) 

 

Urządzenie klasy ochronności II, o podwójnej izolacji 

 

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń – nie używać na zewnątrz 
budynków 

 

Utylizację elementów elektrycznych przeprowadzać zgodnie z 
Dyrektywą WEEE. Nie wyrzucać do odpadów domowych! 

 
Ochrona wyposażenia elektrycznego przed bryzgami wody ze 
wszystkich stron 

 

9.2.3 Kod kreskowy PID 

Dodatkowy kod kreskowy PID umieszczony na łóżku zawiera informacje umożliwiające 

jednoznaczną identyfikację każdego łóżka. 

 

Przykład 
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9.2.4 Warunki środowiskowe 

Przestrzegać następujących warunków środowiskowych: 

Przechowywanie/transport: 

Temperatura 

przechowywania 
min. -20 °C maks. +50 °C 

 

Względna wilgotność 

powietrza 

(bez kondensacji) 

min. 30 % maks. 75 % 

 

Ciśnienie powietrza  

(na wysokości ≤ 3000 m) 

min. 800 hPa maks. 1060 

hPa 

 

Dla eksploatacji: 

Temperatura otoczenia min. +10° C maks. +40° C 

 

 

 

Względna wilgotność 

powietrza 

(bez kondensacji) 

min. 30 % maks. 75 % 

 

Ciśnienie powietrza 

(na wysokości ≤ 3000 m) 

min. 800 hPa maks. 1060 

hPa 

 

  

-20 °C 

+50 °C 

75% 

30% 

800 hPa 

 
1060 hPa 

+10 °C 

+40 °C 

75% 

30% 

800 hPa 

 
1060 hPa 
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9.2.5 Pozostałe oznaczenia graficzne na produkcie 

Symbole Znaczenie 

 
Uwaga! Przestrzegać instrukcji użytkowania 

 

Znak zgodności wg ROZPORZĄDZENIA (UE) w sprawie wyrobów 
medycznych 2017/745 (MDR)  

 
Bezpieczne obciążenie robocze 

 
Dopuszczalna waga pacjenta 

 

Minimalny wzrost/masa ciała pacjenta: Wzrost: 

146 cm, waga: 40 kg, wskaźnik masy ciała „BMI”: 17 

 

Używać tylko materaców atestowanych przez producenta. 

 

Zablokować ręczną obsługę, gdyby stanowiło to zagrożenie dla 
podopiecznego w wyniku niezamierzonego wywołania funkcji 
regulacji z użyciem napędu elektrycznego 

 

 

Używać tylko zabezpieczeń bocznych dopuszczonych przez 
producenta. 
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9.3 INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ 

(EMC) 

Aby spełnić wymagania w zakresie użytkowania łóżka bez zakłóceń 

elektromagnetycznych, należy stosować wyłącznie specjalne przewody i wyposażenie 

dodatkowe wskazane przez producenta (patrz również rozdział „Części zamienne; 

wyposażenie” w instrukcjach użytkowania łóżek). 

Potencjalne zakłócenia elektromagnetyczne sąsiednich urządzeń nie powinny w istotny 

sposób wpływać na pracę łóżka w oczekiwanym okresie eksploatacji w przypadku 

użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, zgodnie z opisem w poszczególnych 

głównych instrukcjach użytkowania. 

 

 
 

− Stosowanie innych elementów wyposażenia, innych przekładników 
i innych przewodów niż udostępnione przez producenta 
opisywanego łóżka, możne spowodować zwiększoną emisję 
zakłóceń elektromagnetycznych lub zmniejszoną odporność 
elektromagnetyczną łóżka oraz powodować jego nieprawidłowe 
działanie.  

− Bezwzględnie unikać zastosowania tego urządzenia 
w bezpośrednim sąsiedztwie innych urządzeń, ponieważ skutkiem 
tego mogłoby być nieprawidłowe działanie. Jeżeli takie 
zastosowanie jest niezbędne, opisywane urządzenie oraz pozostałe 
urządzenia należy obserwować, aby przekonać się, że pracują 
prawidłowo. 

− Przenośne urządzenia komunikacyjne pracujące na wysokich 
częstotliwościach (urządzenia radiowe, telefony komórkowe itp.) 
wraz z wyposażeniem (np. kablami antenowymi i antenami 
zewnętrznymi) nie powinny być używane w odległości mniejszej niż 
30 cm od elementów elektrycznych i przewodów w opisywanym 
łóżku. Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może spowodować 
ograniczenie funkcji użytkowych urządzenia. 

 

− Łóżko przeznaczone jest do pracy w opisanym poniżej środowisku 
elektromagnetycznym. Właściciel lub użytkownik łóżka powinien się 
upewnić, że będzie ono stosowane w takim środowisku. 
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Produkt jest zgodny z poniższymi normami EMC w zakresie emisji zakłóceń i odporności na nie: 

Odniesione do otoczenia wartości graniczne emisji zakłóceń  

Zjawisko Profesjonalne placówki służby 
zdrowia 

Otoczenie w obszarze domowej 
opieki zdrowotnej 

Emisje zakłóceń związane 
z przewodami 
i promieniowaniem 

CISPR 11 CISPR 11, grupa 1, klasa B 

Zniekształcenia przez wyższe 
harmoniczne 

patrz IEC 61000-3-2 patrz IEC 61000-3-2, klasa A 

Wahania napięcia i migotanie  patrz IEC 61000-3-3 patrz IEC 61000-3-3 

 

Osłona 

Zjawisko Norma 
podstawowa 
EMC lub 
proces 
kontroli 

Poziom kontroli, odporność na zakłócenia 

Profesjonalne placówki 
służby zdrowia 

Otoczenie w obszarze 
domowej opieki 
zdrowotnej 

Rozładowanie ładunku 
elektrostatycznego (ESD) 

IEC 61000-4-2 styk +/- 8 kV 

+/- 2 kV, +/- 4 kV ¸ +/- 8 kV, +/- 15 kV; +/- 25kV w powietrzu  

Pola elektromagnetyczne o wysokiej 
częstotliwości 

IEC 61000-4-3 3 V/m ; od 80 MHz do 2,7 
GHz; 80% AM przy 1 kHz 

10 V/m; (80 MHz do 2,7 GHz; 
80% AM przy 1 kHz) 

Pola elektromagnetyczne o wysokiej 
częstotliwości w bezpośrednim 
sąsiedztwie bezprzewodowych urządzeń 
komunikacyjnych 

IEC 61000-4-3 Patrz osobna tabela zz (na końcu rozdziału)  

Pola magnetyczne z energetycznymi 
częstotliwościami pomiarowymi 

IEC 61000-4-8 30 A/m; 50 Hz albo 60 Hz 

 

Bramka prądu przemiennego do wejścia zasilania 

Zjawisko Norma 
podstawowa 
EMC  

Poziom kontroli, odporność na zakłócenia 

Profesjonalne placówki 
służby zdrowia  

Otoczenie w obszarze 
domowej opieki 
zdrowotnej 

Szybkie przejściowe zakłócenia 
elektryczne/burst 

IEC 61000-4-4 +/- 2 kV; częstotliwość powtórzeń 100 kHz 

Napięcia udarowe: przewody do 
potencjału ziemi 

IEC 61000-4-5 +/- 0,5 kV; +/- 1kV; +/- 2 kV; 

Zakłócenia na przewodach, indukowane 
przez pola o wysokiej częstotliwości 

IEC 61000-4-6 3 V; od 0,15 MHz do 80 MHz;  
6V w pasmach częstotliwości 
pomiędzy 0,15 MHz a 80 MHz 
80% AM przy 1 kHz 

3 V; od 0,15 MHz do 80 MHz;  
6 V w pasmach ISM i 
amatorskich pasmach 
krótkofalowych w zakresie od 
0,15 MHz do 80 MHz  
80% AM przy 1 kHz 

Załamania napięcia IEC 61000-4-11 0% UT; ½ okresu;  
przy 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 i 315 stopniach 

0% UT; 1 okres; i 
70% UT; 25/30 okresów, jednofazowo przy 0 stopniach 

Przerwania napięcia IEC 61000-4-11 0% UT; 250/300 okresów 
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Bramka prądu stałego do wejścia zasilania  

Zjawisko Norma 
podstawowa 
EMC  

Poziom kontroli, odporność na zakłócenia 

Profesjonalne placówki 
służby zdrowia 

Otoczenie w obszarze 
domowej opieki zdrowotnej 

Szybkie przejściowe zakłócenia 
elektryczne/burst 

IEC 61000-4-4 +/- 2 kV; częstotliwość powtórzeń 100 kHz 

Napięcia udarowe: Przewód do 
przewodu 

IEC 61000-4-5 +/- 0,5 kV;  +/- 1kV; 

Napięcia udarowe: przewody do 
potencjału ziemi 

IEC 61000-4-5 +/- 0,5 kV;  +/- 1kV; +/- 2 kV; 

Zakłócenia na przewodach, 
indukowane przez pola o wysokiej 
częstotliwości 

IEC 61000-4-6 3 V; od 0,15 MHz do 80 MHz;  
6V w pasmach częstotliwości 
pomiędzy 0,15 MHz a 80 MHz 
80% AM przy 1 kHz 

3 V; od 0,15 MHz do 80 MHz;  
6V w pasmach ISM 
i amatorskich pasmach 
krótkofalowych w zakresie od 
0,15 MHz do 80 MHz 
80% AM przy 1 kHz 

 

Bramki przyłączy pacjentów 

Zjawisko Norma 
podstawowa 
EMC  

Poziom kontroli, odporność na zakłócenia 

Profesjonalne 
placówki służby 
zdrowia 

Otoczenie w obszarze 
domowej opieki zdrowotnej 

   

Rozładowanie ładunku 
elektrostatycznego (ESD) 

IEC 61000-4-2 +/- 8 kV; styk 
+/- 2 kV, +/- 4 kV ¸ +/- 8 kV,  +/- 15 kV; +/- 25 kV w powietrzu 

Zakłócenia na przewodach, indukowane 
przez pola o wysokiej częstotliwości 

IEC 61000-4-6 3 V; od 0,15 MHz do 80 
MHz;  
6V w pasmach 
częstotliwości pomiędzy 
0,15 MHz a 80 MHz 
80% AM przy 1 kHz 

3 V; od 0,15 MHz do 80 MHz;  
6V w pasmach ISM i amatorskich 
pasmach krótkofalowych 
w zakresie od 0,15 MHz do 80 
MHz 
80% AM przy 1 kHz 

 
Bramki części wejściowych/wyjściowych sygnału 

Zjawisko Norma 
podstawowa 
EMC  

Poziom kontroli, odporność na zakłócenia 

Profesjonalne 
placówki służby 
zdrowia 

Otoczenie w obszarze 
domowej opieki zdrowotnej 

Rozładowanie ładunku 
elektrostatycznego (ESD) 

IEC 61000-4-2 +/- 8 kV; styk 
+/- 2 kV, +/- 4 kV ¸ +/- 8 kV,  +/- 15 kV; +/- 25 kV w powietrzu 

Szybkie przejściowe zakłócenia 
elektryczne/burst 

IEC 61000-4-4 +/- 1 kV; częstotliwość powtórzeń 100 kHz 

Zakłócenia na przewodach, indukowane 
przez pola o wysokiej częstotliwości 

IEC 61000-4-6 3 V; od 0,15 MHz do 80 
MHz;  
6V w pasmach 
częstotliwości pomiędzy 
0,15 MHz a 80 MHz 
80% AM przy 1 kHz 

3 V; od 0,15 MHz do 80 MHz;  
6V w pasmach ISM i amatorskich 
pasmach krótkofalowych 
w zakresie od 0,15 MHz do 80 
MHz 
80% AM przy 1 kHz 
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Tabela zz: Ustalenia kontrolne dla odporności na zakłócenia osłon względem bezprzewodowych 
urządzeń komunikacyjnych 

Częstotliwość 
kontrolna 

MHz 

Pasmo 
częstotliwości 

Usługa radiowa Modulacja Maks. 
moc W 

Usuwa
nie 

m 

Poziom kontroli, 
odporność na 
zakłócenia v/m 

385 od 380 do 390 TETRA 400 Modulacja 
impulsu 18 Hz 

1,8 0,3 27 

450 od 430 do 470 
GMRS 460 

FRS 460 

FM 
suw +/- 5%, sinus 

1 kHz 
2 0,3 28 

710 

od 704 do 787 
pasmo LTE 13, 

17 
Modulacja 

impulsu 217 Hz 
0,2 0,3 28 745 

780 

810 

od 800 do 960 

GSM 800/900 

TETRA 800 

iDEN820, 

CDMA 850, 

LTE pasmo 5 

Modulacja 
impulsu 18 Hz 

2 0,3 28 

870 

930 

1720 

od 1700 do 
1990 

GSM 1800 

CDMA 1900, 

GSM 1900, 

DECT, 

pasmo LTE 1;3; 
4; 25; UMTS 

Modulacja 
impulsu 217 Hz 

2 0,3 28 

1845 

1970 

2450 
od 2400 do 

2570 

Bluetooth, 

WLAN 802.11 
b/g/n, 

RFID 2450, 

LTE pasmo 7 

Modulacja 
impulsu 217 Hz 

2 0,3 28 

5240 
od 5100 do 

5800 
WLAN 802.11 a/n Modulacja 

impulsu 217Hz 
0,2 0,3 9 

9.4 KLASYFIKACJA 

• Łóżko spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia (UE) w sprawie wyrobów medycznych 
2017/745 (MDR) 

• Łóżko jest sklasyfikowane jako aktywny wyrób medyczny klasy I (zgodnie z niemiecką 
ustawą o wyrobach medycznych MPG § 13). 

• Wykorzystanie w poniższych grupach zastosowań wg DIN EN 60601-2-52: 
 

3: Opieka długoterminowa w obszarze opieki medycznej wymagającej obserwacji 
medycznej i monitorowania stanu mieszkańca. Medyczne urządzenie elektryczne 
stosowane w procedurach medycznych jest zapewniane w celu utrzymania lub 
poprawy stanu zdrowia podopiecznych. (np. domy seniora i domy opieki, ośrodki 
rehabilitacyjne i placówki geriatryczne) 

4: Opieka domowa. Elektryczne urządzenie medyczne jest używane do łagodzenia 
lub kompensowania skutków obrażeń, upośledzeń lub choroby. 

 

• Aktywny wyrób medyczny; urządzenie z elementem obsługi typu BF. 

• Podstawowy identyfikator UDI DI: 40470372666800KS 

• Kod UMDNS: Łóżko (regulowane elektrycznie) 10-347 
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10 Informacje o utylizacji 

• W przypadku wszystkich komponentów podlegających utylizacji właściciel

obowiązany jest zapewnić, że nie mają one właściwości infekcyjnych/nie są

skażone.

• W przypadku złomowania łóżka, zastosowane elementy z tworzywa sztucznego

i metalowe należy utylizować osobno, zgodnie z wymogami.

• W przypadku pytań należy zwrócić się do właściwych władz samorządowych,

przedsiębiorstw oczyszczania lub do naszego serwisu. Adres można znaleźć w

rozdziale 6.5.

Utylizacja części elektrycznych 

• Opisywane łóżko – jeśli jest wyposażone w układ regulacji

elektrycznej – jest sklasyfikowane jako wykorzystywane

komercyjnie urządzenie elektryczne (b2b), zgodnie z dyrektywą

WEEE nr 2012/19/UE (prawo elektryczne).

• Zastosowane podzespoły elektryczne nie zawierają zakazanych

szkodliwych substancji zgodnie z Dyrektywą RoHS II

2011/65/UE.

• Wymienione elementy elektryczne (napędy, sterowniki, panele

ręczne itp.) tych łóżek do opieki długoterminowej należy

utylizować jako złom elektryczny zgodnie z dyrektywą WEEE.

• Właściciel niniejszego łóżka jest prawnie zobowiązany do

wysyłania elementów elektrycznych bezpośrednio do producenta

i nie może utylizować ich w punktach gromadzenia odpadów

komunalnych. BURMEIER i partnerzy serwisowi i dystrybucyjni

przyjmują te elementy.

• Te zwroty podporządkowane są ogólnym warunkom handlowym,

obowiązującym w naszym przedsiębiorstwie.

Utylizacja akumulatorów 

b

- Nieużywane, wymontowane pojedyncze akumulatory należy zutylizować
zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE (ustawa o wprowadzeniu do obrotu,
odbiorze i utylizacji baterii i akumulatorów w sposób przyjazny dla
środowiska) i nie wolno ich wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
 

- W przypadku pytań prosimy skontaktować się z lokalnym
przedsiębiorstwem utylizacji odpadów lub z naszym działem serwisu; adres
patrz rozdział 6.5.

W innych krajach poza Niemcami/Unią Europejską należy przestrzegać obowiązujących 

tam przepisów krajowych. 
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11  Deklaracja zgodności 

My, Burmeier GmbH & Co. KG, na wyłączną odpowiedzialność producenta 
oświadczamy, że produkt w opisywanej wersji jest zgodny z zapisami 
ROZPORZĄDZENIA (UE) 2017/745 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
w sprawie wyrobów medycznych z dn. 5 kwietnia 2017 (MDR). 
 
Odpowiednią obowiązującą, kompletną, aktualną deklarację zgodności można uzyskać 
na życzenie w naszym centrum obsługi klienta (dane kontaktowe, patrz rozdział 6.5) 
albo na niniejszej stronie internetowej i strefie dla przedstawicieli handlowych. 
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Notatki: 

Właściwa placówka lecznicza: 

Wydano: 

Burmeier GmbH & Co. KG 
(przedsiębiorstwo z grupy Stiegelmeyer) 

Pivitsheider Straße 270 • D - 32791 Lage/Lippe 

Tel.: +49 (0) 52 32/98 41- 0 • Faks: +49 (0) 52 32/98 41- 41 

E-mail: info@burmeier.com

Internet: www.burmeier.com

Żadnej części niniejszej instrukcji nie  

wolno powielać bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy.  

Wszelkie prawa zastrzeżone.  
Zmiany techniczne zastrzeżone!  

mailto:info@burmeier.
http://www.burmeier./
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