Popis přístroje a návod k použití

STATION MEDUMAT

Držák pro ventilátor MEDUMAT
Přenosný držák STATION MEDUMAT

WM 22950

Držák na stěnu STATION MEDUMAT

WM 22550
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1 POPIS PŘÍSTROJE
1.1 Použití
Přenosný držák STATION MEDUMAT WM 22950
Přenosný držák STATION MEDUMAT je určen pro ventilátory MEDUMAT.
•
•
•
•

Slouží pro usazení MEDUMAT Standard, MEDUMAT Standard a, MEDUMAT Basic,
MEDUMAT Basic p.
Pomocí madla nebo ramenního popruhu může být přenášen.
Pomocí svorky může být zavěšen na nosítka nebo postel; pomocí pásků na suchý zip lze zajistit
proti pádu.
Nesmí se používat v jedoucích vozech.

Držák na stěnu STATION MEDUMAT WM 22550
Držák na stěnu STATION MEDUMAT je určen pro ventilátory MEDUMAT.
•
•

Slouží pro usazení MEDUMAT Standard, MEDUMAT Standard a, MEDUMAT Basic,
MEDUMAT Basic p.
Lze připevnit na zeď či strop, nebo na stěnu či střechu uvnitř vozidla.

1.2 Funkce
Držák STATION MEDUMAT je určen pro usazení ventilátorů MEDUMAT Standard/Basic. Systém
umožňuje snadné vkládání a snímání ventilátorů MEDUMAT.
Přenosný držák STATION MEDUMAT lze během transportu pacienta zavěsit na nosítka či postel
a zajistit pásky na suchý zip.
Popruh či madlo umožňuje pohodlný přenos držáku s ventilátorem MEDUMAT.
Držák na stěnu STATION MEDUMAT je určen pro pevnou instalaci.

2 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Pro Vaši vlastní bezpečnost a dle požadavků normy 93/42/EEC dodržujte prosím následující pokyny:
• Přečtěte si pozorně návod k použití, který je součástí přístroje a musí být kdykoliv k dispozici.
• K jednotlivým přístrojům, které jsou v držáku STATION MEDUMAT usazeny, jsou přiloženy
samostatné návody k použití. Dbejte i na tyto návody a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené
v nich.
• Držák STATION MEDUMAT či ventilátory MEDUMAT může používat pouze osoba
s medicínským vzděláním, která byla zaškolena na práci s dýchací nebo odsávací technikou.
Nesprávné použití může způsobit těžké poškození zdraví.
• Pro prevenci před infekční či bakteriální kontaminací věnujte pozornost kapitole 5 Hygienická
údržba.
• Držák STATION MEDUMAT používejte pouze k určeným účelům (viz kapitola 1.1 Použití).
• Veškeré inspekce a opravy nechte provádět u výrobce, společnosti Weinmann, nebo
kvalifikovanou osobou.
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• Pokud nahradíte příslušenství nebo náhradní díly doporučené v návodu neoriginálními výrobky,
může dojít k omezení funkce nebo biokompatibility. V tomto případě, kdy jsou používány
součástky jiné než originální nebo uvedené v návodu, zaniká veškerý nárok na uplatnění záruky
a právní odpovědnost.

3 MONTÁŽ
Držák na stěnu STATION MEDUMAT WM 22550 je přišroubován na vhodné místo, například na
stěnu sanitního vozu nebo střešní panel v sanitním voze.
1.
2.
3.
4.

Vyberte vhodné místo pro montáž držáku.
Vyznačte všechny 4 body na stěnu, kde bude držák namontován.
Pomocí vrtáku 3mm vyvrtejte díry.
Přišroubujte držák přiloženými šrouby.

Upozornění
Místo, na které je držák STATION MEDUMAT namontován, musí být dostatečně pevné, aby uneslo
držák s ventilátorem MEDUMAT.

4 OBSLUHA
1. Pro vložení ventilátoru MEDUMAT nejprve zapřete spodní
hranu přístroje do držáku. Poté zatlačte na horní část ventilátoru
dokud nezapadne do držáku.

2. Pokud chcete přístroj vyjmout, uchopte jej za spodní i horní
část. Palcem druhé ruky odjistěte směrem nahoru pojistku a
současně vytáhněte nejprve horní část ventilátoru, poté spodní.
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3. U přenosného držáku STATION MEDUMAT přicvakněte
karabiny popruhu na kroužky na horní straně držáku.

4. Zavěste přenosný držák STATION MEDUMAT na nosítka či
postel (průměr lišty 10mm – 45mm).
Jako prevenci před spadnutím během transportu, zajistěte držák
pomocí pásků na suchý zip.

5 HYGIENICKÁ ÚDRŽBA
Držák STATION MEDUPAM dezinfikujte otřením. Při dezinfekci dodržujte návod k použití
dezinfekčního prostředku. Doporučujeme TERRALIN.
Při desinfekci doporučujeme používat vhodné rukavice (běžné domácí gumové či jednorázové).

6 KONTROLA FUNKCE
Funkčnost přenosného držáku STATION MEDUMAT WM 22950 a držáku na stěnu STATION
MEDUMAT WM 22550 musí být kontrolována před každým použitím, nejméně však každých
6 měsíců.

6.1 Kontrola západky
1. Vložte MEDUMAT Standard/Basic do držáku STATION MEDUMAT.
2. Zkontrolujte, zda je MEDUMAT v držáku bezpečně uchycen.
3. Ventilátor a držák musejí být v pevném spojení, ventilátor nesmí z držáku vypadnout.

6.2 Kontrola upevnění na nosítka/postel
1. Zavěste přenosný držák STATION MEDUMAT na nosítka či postel.
2. Zajistěte držák pomocí pásků na suchý zip (viz kapitola 4 Obsluha)
Pásky musí pevně držet, nesmí se sami povolovat.

7 ÚDRŽBA
Držák STATION MEDUMAT nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Přesto je nutné dodržovat
pravidelné kontroly funkce (viz kapitola 6 Kontrola funkce)
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8 LIKVIDACE
Přístroj nelikvidujte společně s komunálním odpadem, ale likvidaci konzultujte s autorizovanou
společností, zabývající se likvidací odpadu.

9 OPRAVY

Sami můžete provést následují opravy držáku STATION MEDUMAT:
Výměna madla, WM 5274
1. Odšroubujte dva šrouby připevňující madlo. Na jeden šroub připadají dvě podložky.
2. Vyjměte staré madlo a místo něho nasaďte nové.
3. Nové madlo připevněte přiloženými šrouby.
Výměna plastové hlavice, WM 8812
1. Stáhněte uvolněnou plastovou hlavici z pojistky.
2. Do nové plastové hlavice aplikujte trochu lepidla. Doporučujeme Loclite 601.
3. Nasuňte novou plastovou hlavici na pojistku.
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10 ROZSAH DODÁVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
10.1 Rozsah dodávky
1 Přenosný držák STATION MEDUMAT, kompletní
skládá se z:
- přenosný držák STATION MEDUMAT s madlem a pásky na suchý zip
- popruh na rameno
- návod k použití
2 Držák na stěnu STATION MEDUMAT, kompletní
skládá se z:
- držák na stěnu STATION MEDUMAT
- návod k obsluze

WM 22950
WM 8296
WM 16788
WM 22550
WM 16778

10.2 Náhradní díly
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Madlo včetně montážních prvků
Ramenní popruh
Plastová hlavice
Gumová podložka
Zarážka
Průchodka
Pásek na suchý zip
Návod k použití, DE
Návod k použití, EN, FR, NL

WM 15145
WM 8296
WM 8812
WM 21086
WM 93061
WM 12093
WM 22959
WM 16778
WM 16791

11 TECHNICKÉ ÚDAJE
Přenosný držák STATION MEDUMAT
I
EN 1789
231 x 160 x 155 mm
10 mm – 45 mm
0.69 kg prázdná nebo 2 kg s MEDUMAT

Třída produktu dle normy 93/42/EEC
Splňuje normu
Rozměry (Š x V x H)
Přípustný průměr lišty pro zavěšení
Hmotnost
Teplotní rozsah
- provozní teplota
- skladovací teplota

-18°C až + 60°C
-40°C až +70°C
Držák na stěnu STATION MEDUMAT
I
EN 1789
156 x 113 x 44 mm
0.24 kg prázdná nebo 1,4 kg s MEDUMAT

Třída produktu dle normy 93/42/EEC
Splňuje normu
Rozměry (Š x V x H)
Hmotnost
Teplotní rozsah
- provozní teplota
- skladovací teplota

-18°C až + 60°C
-40°C až +70°C
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11 ZÁRUKA
•

•

•
•
•
•

Výrobce Weinmann poskytuje záruku na závady, které jsou způsobeny chybou materiálu nebo
ve výrobě, po dobu dvou let od data zakoupení. U produktů, jejichž životnost je prokazatelně
nižší než dva roky, platí záruční lhůta uvedená v uživatelské příručce daného produktu.
Záruka není poskytnuta:
- pokud nebyly dodrženy instrukce dle návodu;
- chyba byla v obsluze přístroje;
- při nesprávném použití či nesprávné manipulaci;
- při neoprávněném zákroku neautorizovanou osobou za účelem opravy přístroje;
- při nepředvídatelných okolnostech (např. blesk, apod.);
- při poškození během transportu v nevhodném obalu;
- pokud nebyla dodržována pravidelná údržba a servis;
- na opotřebované a poškozené komponenty jako např. filtry, baterie, předměty na
jedno použití, apod.;
- pokud nebyly používány pouze originální součástky.
Výrobce neručí za nepřímé škody v souvislosti s vadami, pokud vznikly v důsledku
úmyslného jednání či hrubé nedbalosti, nebo při poškození zdraví v důsledku nedbalosti.
Výrobce si rezervuje právo na rozhodnutí o odstranění vad, dodání nových věcí či snížení
nákupní ceny na přiměřenou částku.
Pokud výrobce odmítne reklamaci, nehradí náklady za přepravu mezi zákazníkem a
výrobcem.
Zákonné záruční požadavky zůstávají nedotčeny.

Adresa výrobce:
Weinmann
Geräte für Medizin GmbH+Co. KG
P.O. Box 54 02 68, D-22502 Hamburg
Tel.: +49 / 40 / 5 47 02-0
Fax: +49 / 40 / 54 70 24 61
E-mail: int.sales@weinmann.de
www.weinmann.de
Autorizovaný zástupce pro Českou republiku:
MEDIPRAX CB s.r.o.
Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
Tel.+fax: +420 385 310 382, +420 385 310 396
E-mail: mediprax@mediprax.cz
www.mediprax.cz
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