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Translated from IFU-FL2-003EN Rev 03 
 
FloorBed 1 Sidoräcken är klassificerade som en 
klass 1 medicinsk enhet i enlighet med 
förordningen om medicintekniska produkter 
2017/745. 

 

Meddelande till användaren 
Om en allvarlig incident inträffar i samband med 
denna medicintekniska produkt, som påverkar 
användaren eller patienten, bör användaren eller 
patienten rapportera den allvarliga incidenten till 
tillverkaren (eller distributören av den medicintekniska 
produkten) och, i Europeiska unionen, bör 
användaren också rapportera den allvarliga 
incidenten till den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där de är belägna. 

 

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

Välkommen 
 
Bästa kund, 
 
Tack för att du köper en Accora 
sjukvårdsprodukt. Innan du använder 
sängen måste du läsa och förstå alla 
instruktioner i denna bruksanvisning. Alla 
åtgärder och hantering av sängen måste 
utföras i enlighet med instruktionerna i 
denna handbok. 
Se till att bruksanvisningen är tillgänglig för 
användare och operatörer under hela 
sängens livslängd. 
Om du behöver mer information, vänligen 
kontakta oss. Se avsnitt 17 för 
regionspecifika kontaktuppgifter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Designpolicy och upphovsrätt 

® And ™ är varumärken som tillhör Accora Ltd 
om inte annat anges. Eftersom vår policy är 
under kontinuerlig förbättring förbehåller vi oss 
rätten att ändra design utan föregående 
meddelande. © Accora Ltd 2020. 

Denna bruksanvisning gäller för  
FloorBed 2 Siderails. 
 
FloorBed 2 Siderails är utformade för att 
användas av patienter som har en FloorBed 2. 
 
Innan du använder detta tillbehör måste du 
läsa och till fullo förstå denna bruksanvisning. 
Alla åtgärder och hantering av FloorBed 2 
Siderails måste utföras i enlighet med 
instruktionerna i denna bruksanvisning. 
 
Eventuella åtgärder som är oförenliga med 
manualen utförs på egen risk och Accora 
ansvarar inte för skador. Se till att denna 
bruksanvisning är tillgänglig för användare, 
vårdare, operatörer och patienter under hela 
FloorBed 2 Siderails livslängd. 
 
FloorBed 2 Siderails bör kontrolleras 
regelbundet av användaren, vårdgivaren, 
operatören eller patienten för att säkerställa 
att installationen är korrekt och fungerar som 
avsett. 
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1. Leveranssätt 
 
FloorBed 2 Siderails levereras isärmonterade.  
 
Stänger, konsoler och tyg kräver montering och 
installation på en FloorBed 2 vårdsäng. 
 
Kontroll ska ske vid mottagandet för att säkerställa att 
leveransen är komplett och oskadad. 
 
Alla saknade delar, fel eller skador måste omedelbart 
rapporteras till transportören, och Accora, skriftligen. 
 
Vid flytt av FloorBed 2 Siderails, lastning eller lossning 
måste försiktighet iakttas så att inga delar går 
förlorade eller skadas. 
 

2. Säkerhetsinstruktioner 
 

1. Montering och installation MÅSTE utföras av 
lämpligt utbildad och kvalificerad personal. 

2. Innan du använder FloorBed 2 Siderails måste du 
läsa denna bruksanvisning och använda denna 
enhet i enlighet med den. 

3. FloorBed 2 Siderails FÅR inte användas om fel 
har upptäckts som kan skada patienten, 
personalen eller en tredje person, eller skada 
FloorBed 2, FloorBed 2 Siderails eller 
omgivningen. 

4. Innan du använder FloorBed 2 Siderails MÅSTE 
operatören förstå sidoräckena och deras 
funktionalitet. 

5. FloorBed 2 Siderails får aldrig överbelastas. 

6. Vid manövrering av FloorBed 2 Siderails eller 
andra rörliga delar måste man se till att 
patienten, andra personer eller föremål inte 
fastnar. 

7. Vid reparation av FloorBed 2 Siderails får endast 
originalmaterial och komponenter som 
tillhandahålls av Accora användas. 

8. FloorBed 2 Siderails bör inspekteras dagligen. 

9. FloorBed 2 Siderails ska endast monteras efter en 
klinisk bedömning av användaren eller 
patienten. 

 

3. Avsedd användning 
 
FloorBed 2 Siderails får endast användas med 
FloorBed 2 och FloorBed 2 Junior. 
 
Med förbehåll för en riskbedömning kan sidoräcken 
bidra till att skapa en säkrare miljö för 
sänganvändaren.  

ALLMÄNNA VARNINGAR 
1. Förvara den här bruksanvisningen för framtida 

referens. 

2. Dessa instruktioner måste följas för att säkerställa 
säker och effektiv användning av FloorBed 2 
Siderails och säkerheten för användare och 
vårdare. 

3. FloorBed 2 Siderails måste monteras, placeras 
och användas i enlighet med dessa instruktioner. 

4. FloorBed 2 Siderails får inte utsättas för rök, 
öppen låga, extrem temperatur, brandfarliga 
gaser eller andra farliga ämnen eller situationer. 

5. Accora ska inte hållas ansvarig för skador, 
personskador eller olyckor som uppstår till följd 
av obehöriga modifieringar, icke-äkta 
reservdelar, vårdslöshet eller användning som 
strider mot denna handbok och som kan leda till 
allvarlig skada eller dödsfall. 

6. Använd endast sidoräcken och andra tillbehör 
som är kompatibla med denna säng som 
levereras av Accora. Inkompatibla sidoräcken 
kan skapa faror. 

7. Håll barn och husdjur borta från denna säng om 
de inte övervakas av en vuxen, eftersom det 
finns risk för skada och/eller kvävning av de små 
delarna. 

8. Vid dragning av kablar för annan elektronisk 
utrustning som används med sängen (t.ex. 
luftmadrasspump), se till att kablarna inte kan 
klämmas, krossas eller skadas av de rörliga 
delarna på sängen. 

9. Sitt, stå eller häng aldrig på sidoräckena. 

10. Montering och installation MÅSTE utföras av 
lämpligt utbildad och kvalificerad personal. 

11. Modifiera inte FloorBed 2 Siderails. 

12. Patienter, eller användare, bör riskbedömas för 
att säkerställa att de kan förstå denna 
bruksanvisning och använda FloorBed 2 Siderails 
på ett säkert sätt utan risk för sig själva eller 
andra. 

13. Om madrassens och tillbehörens sammanlagda 
vikt överstiger 35 kg måste den maximala 
patientvikten minskas i enlighet med detta. 

14. Fäst inget på sidoräcket, t.ex. luftpumpen till 
madrassen. 

15. Montera inte sidoräcken när en användare 
ligger i sängen. Användaren måste föras ut ur 
sängen innan sidoräckena sätts dit 

16. Sidoräcken får inte användas för fasthållning av 
en patient. Patienterna ska riskbedömas av en 
kvalificerad läkare. 

17. Om en specialmadrass eller madrassöverdrag 
används och avståndet från ovansidan av den 
okomprimerade madrassen till ovansidan av 
sidoräcket, om sådant finns, är mindre än 220 
mm/8,7 tum, skall en riskbedömning utföras för 
att garantera likvärdig säkerhet. 
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4. Teknisk specifikation 
 
Miljöinformation: 

Förhållande Temperaturintervall 
Relativ 

luftfuktighet 
Atmosfärstryck 

Drift +10 °C till +40 °C 
+50 °F till +104 °F 30 % till 75 % 

(Icke 
kondenserande) 

700 hPa till 
1 060 hPa 

Transporter/ 
lagringsutrymme 

-20 °C till +50 °C 
-4 °F till +122 °F 

 
Om FloorBed 2 Siderails förvaras under förhållanden 
utanför det normala driftsområdet bör de ges tid att 
stabiliseras under normala driftsförhållanden före 
användning. 

Beskrivning Värde 

Yttre mått 2 000 L × 500 H x 50 B mm 
(Standardversion) 

 

2 200 L x 500 H x 50 B mm 
(Utökad version) 

Maximal tillåten belastning 
för FloorBed 2 Siderails 

75 kg 

Material PU-tyg och mjukt stål 

Totala vikten för kitet med 
sidoräcken 

16,8 kg 

Förväntad livslängd 5 år 

 
FloorBed 2 Siderails finns i två längder och levereras 
som ett kit bestående av två/tre artiklar. 

Antal/beskrivning Satsen innehåller 

 
SDR-0-FL2-100 2000mm 
Standardsats sidoräcken 
 
Lämplig för vuxna patienter 
över 146 cm 

SDRBR-0-FL2-200 +  
FABKIT-0-CB1-000  
ELLER 
SDRBR-0-FL2-200 +  
SDRFAB-0-FL1-100 +  
SDRMET-0-FL1-100 

 
SDREX-0-FL2-100 2 200 mm 
förlängningssats för 
sidoräcken 
 
Lämplig för vuxna patienter 
över 146 cm 

SDRBR-0-FL2-200 +  
FABEXKIT-0-CB1-000  
ELLER 
SDRBR-0-FL2-200 + 
SDRFABEX-0-FL1-100 + 
SDRMETEX-0-FL1-100 

SDR-0-FL4-500 2 000 mm 
Sats med sidoräcken av 
standardmodell med fäste 
Lämplig för barn mellan 75 
cm och 155 cm, endast när 
den är monterad på 
FloorBed 2 Junior: 

NSB-0-FL2-200 
+ 

Bumpers för huvud- och 
fotgavel BMHNE-0-FL4-500 

+ 
Säkerhetshylsa SLE-0-FL4-100 

+ 
Skyddsplatta 

PROPL-0-FL4-500 

SDRBR-0-FL4-500 +  
FABKIT-0-FL4-000  
ELLER 
SDBR-0-FL4-500 + 
SDRFAB-0-FL4-100 + 
SDRMET-0-FL1-100 
 

5. Tillbehör och reservdelar 
 

Beskrivning Beställningskod 

Madrassfyllning för FloorBed  MTINF-0-FL1-000 

Set med monteringskonsol 
för sidoräcken (passar 2 000 
och 2 200 mm) 

SDRBR-0-FL2-200 + 

Set med monteringskonsol 
för sidoräcken med 
stoppning 

SDRBR-0-FL4-500 

2 000 mm tyg och stång-kit FABKIT-0-CB1-000 

2 200 mm tyg och stång-kit FABEXKIT-0-CB1-000 

2 000 mm tyg med 
stoppning och stång-kit 

FABKIT-0-FL4-000 

2 000 mm tygkit SDRFAB-0-FL1-100 

2 200 mm tygkit SDRFABEX-0-FL1-100 

2 000 mm tygkit med 
stoppning 

SDRFAB-0-FL4-100  

2 000 mm stång-kit SDRMET-0-FL1-100 

2 200 mm stång-kit SDRMETEX-0-FL1-100 

Fixeringssats för konsol till 
sidoräcken 

SDRKIT1-0-FL1-000 

Tygfixeringssats för 
sidoräcken 

SDRKIT2-0-FL1-000 

Dragrem för sidoräcken SDRPLST-0-FL1-000 

 

6. Montering och anpassning 
 

 
1. Kontrollera om synliga skador har uppstått på 

bädden under transporten och att leveransen 
är klar. 

2. Du behöver följande verktyg för att montera 
och passa in FloorBed 2 Siderails: 
a. 4 mm insexnyckel 
b. 5 mm insexnyckel  

VARNING 
 

Montering MÅSTE utföras av lämpligt utbildad och 
kvalificerad personal. 

Alla funktioner MÅSTE testas och godkännas efter 
montering av lämpligt utbildad och kvalificerad 
personal. 

Monteringen MÅSTE ske på ett rent, städat område och 
barn och husdjur bör hållas borta. 

Montera inte sidoräcken när en användare ligger i 
sängen. Användaren måste föras ut ur sängen innan 
sidoräckena sätts dit. 

Om en specialmadrass eller madrassöverdrag används 
och avståndet från ovansidan av den okomprimerade 
madrassen till ovansidan av sidoräcket, om sådant finns, 
är mindre än 220 mm/8,7 tum, skall en riskbedömning 
utföras för att garantera likvärdig säkerhet. 
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3. Identifiera alla komponenter: 
 

Tygöverdrag 
Kvantitet 2 

 

Bottenfält 
Kvantitet 2 
 
Det finns två 
typer av block. 
Samtliga visas i 
denna 
bruksanvisning 

 

Övre stång 
Kvantitet 2 
 
Det finns två 
typer av block. 
Samtliga visas i 
denna 
bruksanvisning 

 

Konsol för 
sidoräcke 
Mängd 4 

 

Lyfthandtag 
Mängd 4 

 

R-klämma 
Mängd 4 

 

Stift (50 mm) 
Mängd 4 

 

Bottenstångens 
fästskruv (25 
mm) 
Mängd 4  

Fästskruv för 
konsol (35 mm) 
Mängd 4 

 

Obs! - I denna bruksanvisning beskrivs sängens 

vänstra och högra sida ur synvinkel från en patient 
som ligger i sängen. 
 

 
 

Obs! - Följande instruktioner beskriver montering av 

en konsol för sidoräcke på vänster sida av sängen vid 
huvudänden. 
 
 
4. Ta bort sidoräckets fästskruvar och brickor från 

tvärstången med en 4 mm insexnyckel och behåll 
för återanvändning. 
 

 

 
 

Huvudände 

Fotände 

Vänster sida 

Höger sida 

Gammal typ           Ny typ 

Gammal typ           Ny typ 
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5. Ta bort madrassplattformens låssprint och R-
klämma.  

 

   
 

 
 

Obs! – Denna stift kommer inte att behövas för att 

passa in sidoräckena. Förvaras säkert för användning 
om sidoräckena tas bort. 
 
6. Ta bort de två skruvarna med låssprint och R-

klämmor från konsolen till sidoräcket.  
 
7. Sätt dit konsolen uppifrån och skjut den nedåt på 

plats. 
 

   
 

8. Passa in hålet för sidoräckets låssprint och hålet 
för madrassplattformens låssprint. 

 

 
 
9. Sätt dit låssprinten och R-klämman. (50 mm lång, 

medföljer sidoräckena). 
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10. Montera fästskruven (35 mm lång) med en 5 mm 
insexnyckel.  

 

 
 

11. Rikta in hålen i den böjda delen av konsolen 
med hålen i tvärstången.  

 

 
 

12. Fäst den böjda delen av konsolen till tvärstången 
med en 4 mm insexnyckel och skruvarna och 
brickorna som togs bort i steg 4 

 

   
  
13. Denna konsol är nu på plats. Upprepa 

ovanstående process för att montera en konsol 
för sidoräcke på den högra sidan av sängen vid 
fotänden. 

 

14. Ta ut ett av sidoräckets tygöverdrag från 
förpackningen och sprid ut det på en plan yta 
med etiketterna uppåt. (”Topp och utsida”-
etikett vänd uppåt.) 

 

15. Öppna blixtlåset på den övre fliken på 
tygöverdraget och sätt i övre stången. 

 
Obs! – de övre och nedre stängerna är olika och kan 

identifieras enligt punkt 3 i avsnitt 6. 
 

16. För in den nedre stången genom spåret längst 
ner på tygöverdraget. 

 

17. Sätt dit lyfthandtagen i båda ändarna av den 
övre stången. Mata remmarna genom spåren i 
ovansidan av tygöverdraget. 

 

 
 

18. Höj golvbädden minst 20 cm från marken med 
hjälp av handenheten. 

 

19. För in den övre stången upp i glidskenans botten 
i båda ändarna av sidoräcket. 

  

Obs! – ”Topp och utsida”-etiketten MÅSTE vara på 

toppen och utsidan, dvs. vänd bort från sängen. Det 
integrerade stöd på SDR-0-FL4-500 ska sitta på insidan 
av bädden. 

Obs! – orientering av övre stång enligt nedan med 

den vinklade änden av glidblocket uppåt.  
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20. Viktigt! Se till att ALLA plaststyrningar är 

monterade i glidskenan. (fyra plaststyrningar i 
varje ände av sidoräckestyget.) 

 
 

Obs ! – Siderail SDR-0-FL4-500 har en extra låskolv i 

stödets botten. Dra ut kolven för att flytta stängerna 
uppför glidbanan. 
 
21. För in den nedre stången i glidskenan i båda 

ändarna av sidoskenan. 
  

Obs! – orientering av övre stång enligt nedan med 

den vinklade änden av glidblocket uppåt.  
 

 
 
22. Montera bottenstångens fästskruv (25 mm lång) 

med en 5 mm insexnyckel.  

Obs! – Bottenstångens fästskruv (25 mm lång) MÅSTE 

monteras i glidblocket för att säkra att bottenstången 
hålls på plats. 
 

 

Obs! – när den nedre fästskruven har monterats, se 

till att den nedre stången inte kan röra sig upp eller 
ner.  
 
23. Sidoräcket är nu monterat på ena sidan av 

sängen. 

 
24. Upprepa processen för montering av sidoräcket 

på andra sidan av bädden. 

 
 
7. Användning av sidoräckena 
 

 
 

VARNING 
 

Patienter, eller användare, bör riskbedömas 
för att säkerställa att de kan förstå denna 
bruksanvisning och använda FloorBed 2 
Siderails på ett säkert sätt utan risk för sig 
själva eller andra. 

Sidoräcket måste alltid vara i uppläge när 
patienten eller användaren är ensam, eller 
utan uppsikt, om inte en klinisk utvärdering 
har utförts och indikerar något annat. 

Sitt, stå eller häng aldrig på sidoräckena. 

Fäst inget på sidoräcket, t.ex. luftpumpen till 
madrassen. 

x 4 i 
varje 
ände 
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Obs! Om det rekommenderas av en 
patientriskbedömning, kan FloorBed-
madrassfyllningsdelar användas när sidoräcken är 
monterade (utom SDR-0-FL4-500 där fodret är en del 
av sidoräcket). 
Sidoräcken måste höjas och sänkas en ände, eller ett 
hörn, av sängen åt gången. 
 
För att höja sidoräcket: 
1. Använd lyfthandtaget för att lyfta sidoräcket. 

Om SDR-0-FL4-500 är monterad, dra ut den 
nedre kolven först för att frigöra den övre 
stången. 

 
2. Fäst den övre stången på plats med låskolven. 

(Du kanske vill dra tillbaka kolven, höja 
sidoräcket och sedan släppa kolven för att låsa 
sidoräcket i upphöjt läge) 

 
1. Dra tillbaka låskolven 
2. Att höja sidoräcket 
3. Lossa låskolven 

 

3. Se till att sidoräcket är ordentligt upphöjt och 
låst genom att trycka ner försiktigt. 

 

 
 
Så här sänker du sidoräcket: 
 
1. Dra lyfthandtaget ordentligt uppåt. 
 

 
 
2. Dra tillbaka låskolven 
 

 
 
3. Sänk sidoräcket. 
 

 

 

2. 

1. 

3.  
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4. Se till att sidoräcket är helt nere och att den 
övre stången är under madrassens ovansida i 
båda ändar. Om SDR-0-FL4-500 är monterad, se 
till att den övre stången är korrekt placerad vid 
den nedre kolven. Du kan behöva dra ut kolven 
och sedan trycka ner sidoräckets stång in i 
kolven. 

 

8. Funktionskontroll 
 

 
 
Lyft upp FloorBed Siderails med hjälp av 
Lyfthandtaget och säkra de övre stängerna på plats 
med hjälp av låskolvarna i varje hörn av sängen. 
 
Kontrollera följande: 
1. Fungerar FloorBed 2 Siderail enligt sitt avsedda 

syfte utan oväntat buller eller rörelse? 
2. Finns det några hål eller revor i tyget, lösa eller 

trasiga trådar eller sömmar? 
3. Är alla fixturer och beslag täta och säkra? 
4. Verkar ramen för FloorBed 2 Siderail stabil och 

säker? 
5. Är alla elledningar (inklusive tillbehör, t.ex. 

madrassluftpump) säkrade och dragna för att 
förhindra skador? 

6. Är alla plastglidskenor monterade i skenan för 
sidoräcket? 

7. Är den nedre stången säkrad och oförmögen 
att röra sig upp eller ner? 

8. Är sidoräckets tyg korrekt placerad enligt avsnitt 
6? 

9. Är dragkedjorna helt stängda? 
10. Är lyfthandtag monterade på varje ände av 

varje FloorBed 2 Siderail? 
11. Är alla delar närvarande och fria från skador? 
12. Är varje konsol för sidoräcke fäst på utsidan av 

huvudet/fotbrädan med en bult och mutter och 
på madrassplattformen med en bult och stift 
med R-klämma? 

13. Är låskolvarna säkra och fungerar korrekt? 
14. Är alla fixturer, beslag, muttrar, bultar etc. 

åtdragna och säkrade på lämpligt sätt? 

15. Är ramen mekaniskt hel, utan tecken på 
skadade svetsar eller sprucken färg? 

16. Är några delar av ramen böjda eller ur form? 
17. Är FloorBed Siderails korrekt placerade på 

sängramen? 
18. Om en specialmadrass eller madrassöverdrag 

används och avståndet från ovansidan av den 
okomprimerade madrassen till ovansidan av 
sidoräcket, om sådant finns, är mindre än 220 
mm/8,7 tum, skall en riskbedömning utföras för 
att garantera likvärdig säkerhet. 

Om skada, prestandaproblem eller anledning till oro 
noteras under denna inspektion ska FloorBed 2 
Siderails tas ur drift och lämpliga åtgärder vidtas. 

9. Rengöring och desinfektion 
Försök inte rengöra FloorBed 2 Siderails när de är 
monterade på en säng. Ta bort sidoräckena från 
sängen och placera dem i en säker rengöringsmiljö. 
 

För att desinficera FloorBed 2 Siderails, använd 
endast rengöringsmedel som är avsedda för 
användning inom hälso- och sjukvården. Använd inte 
slipmedel, rengöringsmedel eller andra material som 
kan skada beläggningen. Använd inte frätande 
ämnen, frätande medel eller starka syror. 
 

Använd inte rengöringsmedel som kan ändra 
plastens struktur eller beteende (bensin etc.). Rengör 
sidoräckenas metallstruktur genom att torka av med 
en fuktig och ordentligt urvriden trasa. 
 

Accora kan inte hållas ansvarigt för skador eller risk 
för skador om olämpliga rengörings- eller 
desinfektionsmedel används. Innan du rengör PU-
materialet, se till att skummet som är inneslutet i 
sidoräckets överdrag tas bort. Gör så här för att 
packa upp övre stången och öppna sedan blixtlåset 
för skumhöljet. 
 

PU-materialet kan tvättas upp till 40 grader Celsius på 
ett känsligt program eller handtvätt i maskin, se 
guiden nedan. Blek inte, torktumla eller stryk inte. 
 

 
 

10. Felsökning 
 

Om några delar anses vara felaktiga, eller defekta, 
vänligen kontakta Accora och beställ ett byte. 
Försök inte reparera någon av komponenterna i 
händelse av skador eller defekter. 
 

11. Förvaring 
 

Förvara produkten omonterad och förvara alla delar 
säkert tillsammans inklusive denna bruksanvisning. 
Svep eller täck alla delar med ett skyddande hölje för 
att förhindra skador. Tygöverdraget måste tvättas 
och lämnas att torka ordentligt före förvaring. 
Tygöverdraget kan vikas och förvaras i ett 
plastförvaring för att skydda mot fukt och smuts. 
Placera inte tunga eller vassa föremål på FloorBed 2 
Siderails. Förvara inte under fuktiga förhållanden. 
 

VARNING 
 

Alla funktioner MÅSTE testas och godkännas 
efter montering av lämpligt utbildad och 
kvalificerad personal. 
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12. Garanti 
 

Garantiperioden för FloorBed 2 Siderail är 2 år. Om 
sängen anskaffats för vårdhem ska vårdhemmets 
underhållsavdelning kontakta Accora för att erhålla 
erforderliga delar. 
 
 

13. Bortskaffande 
 
I händelse av bortskaffande av material från sängen 
måste uttjänta delar bortskaffas i enlighet med 
gällande miljöbestämmelser. 
 

14. Daglig kontroll 
 

Daglig okulärbesiktning rekommenderas starkt och 
kan utföras av vårdare, användare eller annan 
person.  

1. Fungerar FloorBed 2 Siderails enligt det avsedda 
syftet utan oväntat buller eller rörelse? 

2. Finns det några tecken på missbruk, skador eller 
överdrivet slitage? 

3. Finns det några hål eller revor i tyget, lösa eller 
trasiga trådar eller sömmar? 

4. Är alla fixturer och beslag täta och säkra? 
5. Verkar ramen för FloorBed 2 Siderail stabil och 

säker? 
6. Är alla tillbehör monterade i linje med 

tillbehörstillverkarens eller tillbehörsleverantörens 
instruktioner? 

7. Är alla elledningar (inklusive tillbehör, t.ex. 
madrassluftpump) säkrade och dragna för att 
förhindra skador? 

8. Är området runt, ovanför och under sängen fritt 
från eventuella hinder? 

9. Finns det någon risk för fastklämning eller 
patientskada? 

10. Viktigt! Är alla plaststyrningar (fyra i varje ände 
av varje tygpanel) monterade och körs fritt i 
spåret för sidoräcket? 

11. Är den nedre stången säkrad och oförmögen 
att röra sig upp eller ner? 

12. Monteras sidoräckets tyg monterat enligt 
märkningen (se etiketten ”Topp och utsida”) 
med dragkedjorna på utsidan? 

13. Är dragkedjorna helt stängda? 
14. Är lyfthandtag monterade på varje ände av 

varje FloorBed 2 Siderail Top Bar? 
 
Om skada, prestandaproblem eller anledning till oro 
noteras under denna inspektion ska FloorBed 2 
Siderails tas ur drift och lämpliga åtgärder vidtas. 
 

15. Allmänt underhåll 
 
Reparationer måste utföras av lämpligt utbildad och 
kvalificerad personal.  
 
 
 
 
 
 

16. Tabell med symboler 
 

 

Varning, akta för potentiell 
fara – se bruksanvisningen 

 
Se bruksanvisning 

 

Se bruksanvisning 

 

Överensstämmer med den 
europeiska förordningen om 
medicintekniska produkter 
2017/745 

 

Medicinsk enhet i enlighet 
med EU:s förordning om 
medicintekniska produkter 
2017/745 

 
EG-representant 

 
Modellnummer 

 Parti-/batchnummer 

 
Tillverkningsdatum 

 
Tillverkare 

 
Toppstång 2 000 mm 

 
Nedre stång 2 000 mms 

 Övre stång 2 200 mm 

 
Nedre stång 2 200 mm 

 

Monteringsorientering 
och varning 

 
17. Kontaktdetaljer 

 Storbritannien och övriga världen 

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

Telefon +44 (0)1223 206100 

E-post info@accora.care 

Webbplats www.accora.care 
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