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Deres nye ST-440  er et kørebart 
fødeleje  hvor benstykket kan 
skydes ind under rygsektionen. Ele-
ktrisk indstilling af lejets 
højde- og ryg sektion.

ST-440  fødeleje er CE mærket i 
overensstemmelse med kravene i 
rådets direktiv 93/42/EØF af 14 juni 
1993 om medicinske anordninger.
Den tekniske vurdering er bl.a. fore-
taget efter retningslinierne beskrevet 
EN 60601-1l i standarden     
Ovennævnte fabrikat er kun ans-
varlig overfor påvirkninger, der har 
indflydelse på materiellets sikkerhed, 
pålidelighed og funktion såfremt:

• Montering, udvidelser, just-
eringer, ændringer, eller 

• reparation udføres af  
• autoriserede personer.
• Den elektriske installation i det 

pågældende rum er i overens-
stemmelse med IEC’s krav 
(EU´s krav).

• Materialet benyttes i overens-
stemmelse med brugsanvisnin-
gen.

Beskrivelse: Mærkning:
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BETJENING

Lejet skal være tilsluttet 230 v stikkontakt under anven-
delse.
Lejet kan betjenes og køre ved batteri back up under 
transport med patient.

Lejet er monteret med centrallås med 2 betjeningspedal-
er placeret ved hovedenden. Trædes pedalen ned  mod 
benenden låses alle fire hjul. Trædes pedalen ned mod 
hovedenden låses ligeløbshjul så lejet er lettere at styre 
under transport.

Lejet kan indstilles til den ønskede højde og rygposition 
ved brug af en af de tre fodkontakter. (Alle har samme 
funktion.) eller ved modeller med håndstyring fra hånd-
styringen.
Der kan til enhver tid ændres i indstillingen, både når 
lejet er i normal stilling og når lejets benplade er skudt 
ind under rygpladen. Alle indstillinger kan foretages fra 
håndbetjeningen.

Det sorte håndtag på beslaget trækkes ud. Benholders-
tangen sættes ned i hullet og holdes i den ønskede posi-
tion derefter skydes låsehåndtaget ind og benholderen er 
låst fast på beslaget.

Indskydning af benpladen:
Efter at patientens ben er placeret i benholderen sænkes 
benpladen ved at løfte det store  håndtag lidt op- samti-
dig med, at låseenheden skydes op med pegefingeren 
eller den anden hånd. Benpladen kan nu sænkes og 
skydes ind under rygpladen på lejet og låses fast. Illus-
trationen ses på “ill 002”

Indstil lejet i den ønskede position  ved hjælp af en af de 
tre fodkontakter eller håndbetjeningen.

ill. 001 låsning og fodkontakt

ill. 004 fodkontakt

ill. 002 leje med påsatte benholdere

ill. 003 benholder

Elektrisk tilslutning:

Betjening af operationslejet:

Låsning af hjul:

Påsætning af benholdere:

Indskydning af benpladen:

Tekniske specifikationer:

Elektrisk indstilling af lejets højde, rygstilling, 
trendelenburg og lændestøtte:

Længde (total/indskudt bendel) [mm]:
Bredde inkl. madras (min/max) [mm]:
Højde eksl. madras (min/max) [mm]:
Højde eksl. madras+skyllebakke (min/max) [mm]:

2000/1300
800/900
600/980
540/900

Løfteevne [kg]:
Centralbremse:
Madras tykkelse [mm]:
Madras:

350
Hjul Ø150 

80 (kan ændres)
Standard skum/polster svejset



BETJENING
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Efter behandlingen/ undersøgelsen er afsluttet frigøres 
benpladen ved, at dreje på låsehåndtaget, hvorefter ben-
pladen trækkes ud. Træk benpladen helt ud og løft den 
op i øverste stilling. I denne position bliver pladen 
automatisk fastlåst. Lejet køres til laveste position og 
patientens ben lægges ned på lejet. Den ene af 
benholderne tages af for, at lette indstigningen - hvad 
enten patienten selv kan gå , eller overføres til sengeleje.
Benpladen kan låses trinløs under udtræk. Benpladen 
kan derfor anvendes til fralægning af instrumenter.

Låsning af trinløs udtræk af benpladen foretages med 
håndtag, som er placeret under enden af bendelen i 
venstre side.

Man må ikke sidde på bensektionen, da lejet i så fald kan 
vippe.

Disse monteres på sideskinnerne.

Denne monteres i beslag ved hoved gærdet (beslag på 
hver side af hovedgærdet).

Indskydes i skinner under sædedel.

ill. 008 Infusionsstander

ill. 005 udtrukket benplade

ill. 007 håndgreb ill. 006 side skinne

ill. 009 skyllebakke

• Styreenhed MCU 
tilsluttes 230V AC - 
24V DC drift.

• 24V DC aktuatorer 
hæve/sænke: 600 mm 
/980 mm

• Trendelen-antitrende-
lenburg: 0-20 

• Ryg elevation: 0-70 

• Løs håndkontrol.
• Fastmonterede fod-

kontroller.
• Indbygget batteri back 

up til betjening af lejet 
under transport.

• Skålbenholdere
• Pressefodstøtte/

pressegreb
• Infusions stander
• Sengehest/amme 

støtter
• Skyllebakke
• Pude for rygstøtte 

(halv måne udformn-
ing)

Udtræk af benplade:

Presse fodstøtte og håndgreb:

Infusionsstander:

Skyllebakke:

Elektrisk installation: Motor installation: Betjening: Tilbehør:
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Vask operationslejets sokkel, bordplade, udstyr og madrasser af med mildt sæbevand (sæbespåner). Brug ikke stå-
luld, sprit eller skurepulver. Teknisk vedligeholdelse er minimalt, da de belastede bevægelige dele er monteret med 
selvsmørende 
olie-bronzelejer.

Betjening af lejet må ikke foretages uden at have læst brugervejledningen. Instruktionerne i dette dokument skal følges,da forkert 
betjening kan medføre skade på personer eller udstyr. For at være sikret imod utilsigtede bevægelser i lejets motoriserede dele skal 
nødstop være aktiveret under operationer.

Da lejet ikke er boltet fast, er der mulighed for kipning ved særligt overkrops-tunge patienter. Inden lejet anvendes til patienter, bør 
brugeren have indøvet en fornemmelse for, hvor meget der skal til, før lejet kipper. Tipfaktor er max 60 kg. Vægtbelastningen for 
skinnerne på bensektionen er op til max 40 kg. For at undgå overophedning og unødvendigt slid af de mekaniske komponenter 
skal der køres med 10% intermittens - dvs. for hvert minuts kontinuerlig drift skal der holdes 9 minutters pause. Efter 2 minutters 
kontinuerlig drift vil lejet selv slå fra og køle ned. Batteriet kan afgive brandfarlige gasser, og må derfor ikke opbevares, eller anvendes 
i tæt på åben ild eller udstyr, der kan afgive gnister.

Ved unormale lyde under drift må lejet ikke anvendes, og en tekniker skal kontaktes.

Da lejet ikke har jordforbindelse, vil der kunne forekomme statisk elektrisitet. Dette kommer ikke fra stolens elektriske komponenter, 
men fra gnidning mellem forskellige materialer, som f.eks. et plastik dække eller patienters beklædning. Statisk elektricitet kan være 
skadeligt for de elektriske komponenter, og tekniker bør konsulteres hvis det opleves gentagne gange.

Lejet må kun serviceres af en af Danish Healthcare Design A/S’ autoriseret tekniker.

Ambla eller Apollo er betrækket på Danish Healtcare Design A/S’ produkter. Den vinylbelagte vævning som kunstlæderet 
består af kombinerer luksuriøst udseende og komfort med holdbarhed og flammehæmmende egenskaber. Materialerne 
opfylder standard BS 5790 Del i type 2 Store X, der garanterer at de er særdeles velegnede til polstring af operationslejer.

Kunstlæder:

Brandhæmmende egenskaber:

Rengøring:

Periodisk eftersyn:

Justering af beslag for benholdere:

Kunstlæderet er brandhæmmende i henhold til DOEFTS 3  antændingskilder 5 og 7 og kan modstå antændingskilder 
0,1 og 5 i henhold til B55852 ved brug af forskellige polstringsskum.

Betrækket er modstandsdygtig overfor de fleste milde syrer og baser, drikkevarer samt over for  normal tilsmudsning. 
Da betrækket ikke opsuger disse pletter kan de let og uden problemer  tørres af. Almindelig rengøring foregår med lun-
kent vand, sæbe og svamp og eftertørres med en fugtig klud. Ved en sådan behandling vil betrækket bevare sit flotte 
udseende.

• Kontroller at sideskinner og skruer er ordentligt til skruet.
• Kontroller at hjulene løber let og at låsemekanismen fungerer tilfredsstillende.
• Kontroller at ledningsforbindelse er intakt. 
• Smør kuglelejeføringen for ben pladen med sprayfedt f.eks. Würth kædefedt HSS 2000.
• Kontroller at fod kontakterne er i orden og at der ikke er skader på lejets ledninger eller eltilførsels kabel  til lejet.
• Kontroller at beslag for benholdere er rigtig justeret og om nødvendig – efterjuster disse.

Skub benpladen ind under lejet. Åben håndtaget for at få adgang til justerskruen. En stor skruetrækker sættes ind i 
skruen. Ved stramning vrides med uret. Ved løsning mod uret. Skruen justeres således, at benholderen sidder fast, når 
låsehåndtaget skydes på plads.

OBS!


