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Läs denna manual noggrant.
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Bruksanvisning BB100-400/074

1 Avsedd användning
Avsedd användning

Den avsedda användningen av Kanmed BabyBed är att tillhandahålla en idealisk och ergonomisk samt
säker vårdsäng för nyfödda och för tidigt födda barn i sjukhusmiljö. Kanmed BabyBed är också avsedd
att användas tillsammans med Kanmed BabyWarmer BW3 och BabyWarmer-50.
Kanmed BabyBed skall användas av sjukhuspersonal eller av barnets föräldrar enligt de instruktioner
som finns i denna manual och enligt etablerade kliniska rutiner. Enbart personer som har instruerats i
säker användning av Kanmed BabyBed skall använda denna.

2 Varningar















Använd inte Kanmed BabyBed för barn som är så stora och rörliga att det finns risk att de kan
röra sig / klättra så att de kan falla ut ur sängen.
Säkerställ att sidosargarna är korrekt placerade och säkrade i högsta läget när barnet lämnas
obevakat.
Flytta inte runt sängen när den är upphöjd till högsta läget. Försök att alltid ställa den i lägsta
läget vid transport.
Använd inte sargarna för att förflytta sängen – använd sidohandtagen eller det främre
handtaget.
Lämna inget barn obevakat om sargarna är nedfällda.
Respektera de viktgränser som anges i manualen.
Kontrollera att sängen känns stabil dvs. att alla hjul och bultar är åtdragna.
Innan du ändrar höjd försäkra dig om att ingen eller inget är i vägen.
Ta bort tältstången om sängen används utan tält.
Tältstången är endast avsedd för tält.
Om barn, släktingar eller patienter, eller patienter med särskilda behov kan komma att trycka /
leka med fotpedalen för höjdjustering, skall kontakten dras ut. Försäkra dig om att Kanmed
BabyWarmer fortfarande får ström.
Håll säkert avstånd till andra produkter som kan höjas eller sänkas.
Max madrasstjocklek är 40 mm.
Enbart personer som har erhållit utbildning på Kanmed BabyBed skall använda denna.
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3 Beskrivning av symboler
Läs bruksanvisningen

Tillgängliga modeller:
BB100
Standard BabyBed
BB400
BabyBed för Tvillingar
BB300
Standard BabyBed med fast höjd
BB400F
BabyBed för Tvillingar med fast höjd
BB102
Standard med metall rails
Högsta tillåtna säkra belastning:

BB101
BB401
BB301
BB401F
BB402

Samma men utan rails
Samma men utan rails
Samma men utan rails
Samma men utan rails
Tvilling med metall rails

Sängbaljan, alla versioner: Barnets(nens) totala vikt 10 kg. Vattenmadrass(er), Gel madrasser eller
andra madrasstyper, totalt 10kg
Lock Förvaringslåda under sängen: 2kg
Förvaringslåda under sängen: 2kg
Sidohandtagen: Max 3,5 kg för varje sida. Totalt 10 kilo på sidohandtagen tillsammans.
Hylla: 5kg. Bakre monteringskit stolpar: 3 kg på varje
Främre handtag: 5 kg (modeller utan sidorails)
Symbol på fotpedalen för att höja och sänka sängen (not for BB300, 301 och
BB400F, 401F).

Symbol för lutningsfunktion, placerad på sängbaljans högra sida.
Uppfyller EU 2017/745 (MDR) och 2011/65/EU (RoHS).
Indikerar att det är en medicinteknisk produkt
Jordpotentialstift.
IP 30

Skyddad för intrång av vatten eller annat
Skyddsklass Typ B (Body) (inte för BB300, 301 / BB400F, 401F)

När sängen skall skrotas, skall den lämnas till återvinning enligt direktiv EU
2002/96/EC (WEEE) om möjligt.
Längsta tid som pelaren
får köras nonstop per
timme.

Tillverkningsår.

Ungefärlig totalvikt av sängen, när den är lastad till max enligt angivna viktgränser.

Klämrisk.
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4 Användningsinstruktioner
4.1 Första rengöring

Kanmed BabyBed och tillbehör måste rengöras enligt era fastställda rutiner innan användning med
patient.
Se sektion 5 Rengöring
Se sektion 5 för montering och borttagning av sidosarger.

4.2 Kontrollera stabilitet

Kontrollera att sängen känns stabil dvs. att alla hjul och bultar är åtdragna.

4.3 Sänka och höja Sargerna

Sidosargarna och framsargen sänks ned på följande sätt:
Ta tag i överkanten på sargen med båda händerna.
Dra upp sargen ca ½ cm. Dra den mot dig ca 2 cm och tryck försiktigt ned den. Använd båda händerna
för att dra upp den till stopp, tryck den lite framåt och sen ned så att den låser sig.
Försäkra dig om att sargerna rör sig obehindrat och är oskadda.
OBSERVERA: Kontrollera att ingenting är i vägen när du sänker eller höjer sargerna.
OBSERVERA: Se avsnitt Rengöring för information om hur du tar bort sargarna.

4.4 Förflytta Kanmed BabyBed

Använd alltid sidohandtagen eller främre handtaget
VARNING: Använd alltid lägsta höjd när du förflyttar sängen – speciellt med barn i den.
OBSERVERA:

Använd inte Sargarna för att förflytta sängen.

Kom ihåg att ta bort alla kablar när du flyttar sängen.

Använd hjulbromsarna när sängen är på plats.

4.5 Anslutning av Kanmed BabyBed till nätström
(Inte för BB300, 301 och BB400F, 401F)
Kanmed BabyBed måste anslutas till
ett jordat uttag med en korrekt jordad kabel.
OBSERVERA: Det enda sättet att bryta strömmen
är att dra ut kabeln vid sängen eller vid
vägguttaget. Placera sängen så att du lätt
kan komma åt nätkabeln. Placera nätkabeln
så att ingen snubblar över den.

VARNING: För att undvika risken för en elektrisk stöt
måste sängen alltid anslutas till jordat vägguttag.
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4.6 Höjdjustering (Inte för BB300, 301 och BB400F, 401F)
Höjden justeras med fotpedalen.
Anslut ström och kontrollera att sängen rör sig fritt
och utan konstiga ljud.
Motorn hörs tydligt – detta är en varning om att sängen
rör sig.
Fotpedal kan monteras höger, vänster eller i framkant.

VARNING:
När du ändrar höjd, säkerställ att ingen person, kabel eller annat är i vägen, att ingen kabel är lindad
runt pelaren eller fastnat på annat sätt.
Tänk två gånger och tryck en gång!
Om barn, släktingar eller patienter, eller patienter med särskilda behov kan komma att trycka / leka
med fotpedalen för höjdjustering skall du dra ut kontakten. Försäkra dig om att Kanmed BabyWarmer
fortfarande får ström.
Blockera inte pelarens rörelser när du ändrar höjd.

4.7 Lutning

När du vill luta sängen, tar du tag i båda
hörnhandtagen eller det främre handtaget, och
trycker in lutningsreglaget samtidigt som du ställer in
önskad lutning. Släpp reglaget.
Om du anser att största lutningen är för mycket kan
en tekniker enkelt reducera max lutning.
Det finns möjlighet att uppgradera lutningsfunktionen
till +/- 17°, Trendelenburg. Art. nummer BB173.

Knapp för tiltfunktionen på
säng utan rails
Knapp för tiltfunktionen på säng
med rails
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4.8 Tältstång, tält och madrass
Sätt fast Tältstången i det bakre beslaget.
Håll den vinkelrät mot sängen så att
skruvarna kan passera i groparna.
Tältet har en insydd kanal för att hålla Tältet på plats.
Placera tältsidorna utanför Sargarna.
Lägg madrassen i sängen.
Användning av andra madrasser och tält än Kanmeds kan
eliminera Kanmeds produktansvar.
OBS: Tältpinnen har 2 höjdpositioner.
Se till att du använder rätt tältpinne.

Stoppskruv B100/101/300/301
Stoppskruv BB400/401/400F/401F

4.9 Sängbaljan
Sängbaljan ligger “löst” ovanpå sängplattformen för att den enkelt skall kunna tas bort för rengöring av
både balja och plattform.
.

4.10 Förvaringslådor

Förvaringslådor med (eller utan) lock kan monteras
på pelaren. Max 3 styck.
Lådor och lock kan svänga hela vägen runt
och hålls på plats i innerläget.
Respektera viktbegränsningarna som är 2 kg för lådan
och 2 kg för locket.
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4.11 Kanmed BabyWarmer

Kanmed BabyWarmer kontrollenhet placeras bäst under
sängen där den skruvas fast med den justerbara klammern.
Det finns flera sätt att montera BW3 på BabyBed.
Se www.kanmed.se , BabyBed, Downloads och leta fram
dokumentet ”Monteringsmöjligheter …..”
Kabeln för BW3 värmeelementet bör föras genom hålet i botten
på sängbaljan innan den ansluts till Kanmed BabyWarmer
kontrollenhet.

4.12 BabyWarmer nätsladd

Kanmed BabyWarmer ansluts till nätet med sin egen kabel
eller med en kort specialkabel som ansluts på baksidan av
pelaren. Se bild. (Order Nummer 800-0502)
Läs Kanmed BabyWarmer bruksanvisning
för ytterligare information.

4.13 Monteringskit för BabyWarmer

Alla nya sängar är som standard utrustade med beslag bak
som håller tältstången och som option, 2 rostfria rör med
diameter 25mm. BabyBed kan utrustas med monteringskit för
stolpmontering av BabyWarmer.
Ordernummer finns i sektion 10.
Max vikt 3 kg på var stolpe

4.14 Metallhylla
En hylla kan finns som option. Man kan exempelvis
montera en hylla fram och en förvaringslåda bak.
Art. nummer 800-0530 med 3cm hög kant se bild höger
Art nummer 800-0540 med 5cm hög kant

4.15 Andra tillbehör

Kanmed tillbehör monteras med den instruktion som medföljer tillbehöret.
Respektera viktgränserna som anges i sektion 3.
Fastsättning av annan utrustning och tillbehör kräver noggrant övervägande beträffande lämplighet,
viktgränser mm. Kontakta Kanmed för råd.
Kanmed är endast ansvarig för tillbehör som levereras av Kanmed.
Se www.kanmed.se för information om tillgängliga tillbehör.
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5 Rengöring
Allmän information

Kanmed BabyBed skall rengöras noggrant mellan varje patient.
Följ era fastställda rutiner för rengöring och desinfektion av medicinteknisk utrustning.
Kontrollera alla delar för förslitning och att de är i gott skick före och efter rengöring.
Nedan är en lista med de desinfektionsämnen som Kanmed rekommenderar. Överdriven rengöring kan
eventuellt förkorta livslängden för vissa detaljer. Kontakta Kanmed om du har frågor.
Sargerna är gjorda i miljövänlig PET plast, ett material som tål alla kända rengöring och
desinfektionsmedel.
Använd inte lösningsmedel som till exempel aceton.

Rengöring: Använd tvål och vatten.
Desinfektion: Kanmed BabyBed tål de vanligast förekommande desinfektionsmedel som till exempel
torkdukar med Virkon®, Diversey Limpiador Clorado, Clinell wipes, Chlor Clean wipes, Meliseptol®
rapid, Dax yt, Terralin®, Dsimozon® pur, perform® DES +45 och liknande.
Vid osäkerhet, prova på en undanskymd yta eller kontakta Kanmed.

DETALJINFORMATION
5.1 Rengöring
Använd väl urvridna trasor.
OBSERVERA: Kanmed BabyBed får under inga omständigheter avspolas.
Använd inte desinfektionskammare.

5.2 Sängbaljan

Sängbaljan kan lyftas ut för att förenkla rengöring. Då kommer man också åt sängplattformen.

5.3 Rengöring av Sargarna
Så tar du bort sargarna:
Pressa/skjut de röda stoppklossarna inåt mot mitten.
Nu kan sargen dras rakt upp.
Tvätta inte sargarna i en diskmaskin.
Använd inte trasor eller medel som kan repa.

5.4 Sätta sargarna tillbaka på sängen
För in sargerna spåren och för röda låsknappen
utåt. Den vikta övre delen på sagen skall vara
vänd utåt.
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5.5 Förvaringslådor och lock
Förvaringslådor och lock görs rena på samma sätt som övriga sängen.
5.6 Madrass
Rengörs som resten av sängen.
5.8 Tält
Se etiketten för tvätt instruktion.
Om tältet behöver extra rengöring kan det tvättas i 90°C. Kan resultera i att det krymper och
slits ut tidigare.

6 Periodiska kontroller innan användning
Allmänt

Kontrollera att alla delar är felfria och inte uppvisar sprickor eller liknande. Byt delar som inte är i bra
skick.
Årlig kontroll av tekniker behövs – se teknisk sektion.
Rekommenderade
kontroller innan
användning
Sargarnas funktion

Utförs av

Intervall

Ytterligare information

Användare

Vid varje ny
användning

Lutning

Användare

Vid varje ny
användning

Kablar och kontakter
Stabilitet och integritet

Användare
Användare

Varje dag
Varje dag

Kanmed BabyWarmer
Hjul och bromsar

Användare
Användare

Kontrollera att sargarna kan höjas och
sänkas utan problem och att de fastnar i
översta läget.
Kontrollera att lutningen går lätt och
ljudlöst och att den fastnar rejält i önskat
läge.
Kontrollera att de är oskadda.
Kontrollera att sängen är i bra skick,
stabil och att alla delar fungerar korrekt
Se Kanmed BabyWarmer bruksanvisning.
Måste sitta fast och bromsa

Före
användning

7 Felsökning
Symtom

Möjligt fel

Pelaren rör sig inte eller inte som Ingen ström
förväntat. (Icke för BB300, 301
och BB400F, 401F)
Något blockerar rörelsen

Åtgärd
Kontrollera kablar och att
det finns ström i nätuttag.
Kontrollera att inga hinder
finns

Elektriskt fel

Teknisk service

Fotpedal felaktig eller kabel inte
ansluten.

Teknisk service

Sängen kan inte luta som
vanligt. Den fastnar i visa
positioner. Den stannar inte kvar
i vald lutning.

Vajerreglaget felaktigt eller
måste justeras.

Teknisk service

Något blockerar.
Gasfjäder trasig (osannolikt)

Kontrollera att inget hinder
finns

Sängen känns ostabil

Lösa skruvar eller hjul.

Teknisk service

Höjdändringar orsakar ovanligt
ljud.

Pelare felaktig

Teknisk service

Sargerna rör sig trögt

Antagligen felmonterade,

Sätt dem rätt
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8 Tekniska data

Yttermått

Sängbalja
Innermått
Höjd sängbotten
over golvytan
Sarghöjd
Vikt
Hjulbas
Hjul

BB100/101/ 102* Standard
BB400/401 / 402* Tvilling
BB300/301 Fasthöjd
BB400F/401F Fast höjd tvilling
Med rails
Utan rails
Med rails
Utan rails
L 850mm,
L 830mm,
L 950mm,
L 930mm,
B 630mm
B 530mm
B 800mm
B 700mm
* med metall rails
* med metall rails
B 58 cm
B 76 cm
L 690mm, B 465mm, H 900mm
L 765mm, B 640mm, H900mm
Material PP
Material PP
Min 78 cm Max 108 cm
Fast höjd är 80 cm
Om du valt 9,5 cm dubbla hjul, blir alla sängar 4 cm lägre
Ca 24 cm över sängbotten.
Ca 46 kg
Ca 52kg
Fast höjd ca 36 kg
Fast höjd ca 42 kg
64 cm x 87 cm
Diameter 125mm bromsade eller 9,5 cm dubbla hjul med broms.

Lutning
Ca 17°. Tillval +/- 17°(Trendelenburg)
Madrass
Skum med överdrag
Tält
Tvättbart 60°C (90°C) se etikett.
Förvaringslåda
L320mm B330mm H120mm, Lock 320x330mm
Färger
Unisex ljusblå för alla plastdetaljer. Hjul och metalldelar ljusgrå.
Nätspänning
230V 50Hz / 60 Hz or 115V 60Hz 150VA
BB100/400
Säkring BB100/400 2xT6,3A 230V, Byt endast till säkringar av samma typ.
Strömuttaget på pelaren: Max 300W
Skyddsklass BB100/101/102/400/401/402: Class I

Produktförändringar
VARNING

All modifiering av Kanmed BabyBed inkluderat tillbehör är inte tillåtet utan
Kanmeds skriftliga medgivande och kan frånta Kanmed från allt
produktansvar.

Skapa system

Om någon ansluter Kanmed BabyBed till andra systems nätuttag kan denna
ha skapat ett så kallat system enligt IEC 60601-1 sektion 16, då måste denna
person vara kvalificerad att utvärdera eventuella konsekvenser som kan
skada patient, användare eller utrustning.

Förväntat livslängd

Kanmed garanterar en säker livstid på 10 år från den dagen produkten tas i
bruk. Detta är under förutsättning att produkten har underhållits enligt
bruksanvisningen och tekniska manualen och att den inte har modifierats på
något sätt.

Produkten är CE-märkt.
Tillåten omgivningsmiljö
I bruk: +10 till + 40ºC, <85% RH
Transport: -20 to +60ºC, icke kondenserande.
Lagring: +10 to +40ºC, icke kondenserande.
Lufttryck: 70 to 106 kPa

Sida 11 of 17

Bruksanvisning BB100-400/074

9 Service & Underhåll
Observera: Alla reservdelar som skall användas för reparationer skall komma från Kanmed.
Användandet av ”Icke Kanmed delar” fråntar automatiskt Kanmed från produktansvar. Service och
reparationer skall utföras av kompetent utbildat teknisk personal. Utför inga justeringar eller
reparationer med patient i sängen.

9.1 Årliga kontroller / underhåll
Kontrollera följande minst en gång per år.

Alla kablar och kontakter är felfria

Alla sarger är hela.

Kontrollera hörnen – plasten är felfri och skruvarna åtdragna? Observera att hörnen är
monterade med speciell skruv för plast. Art nr 700-0880

Om sängens hörn har grå styrskenor för sargarna skall sängen uppgraderas. Kontakta Kanmed.

Kontrollera att sargarna är lätta att lyfta upp och ned.

Kontrollera att fotpedalen aktiverar höjdjusteringen utan fördröjning, att sängen rör sig upp och
ned utan oljud och att kablarna är hela. Är etiketten hel och läsbar?

Kontrollera lutningsfunktionen. Ljudlös. Sängen låser sig hårt när knappen släpps. Har
höjdjusteringen en mekanisk kabel finns möjlighet att uppgradera till ett hydrauliskt kitt.

Kontrollera att hjulen sitter ordentligt fast mot underredet, att de rullar lätt och tyst och att
bromsfunktionen är ok.

Kontrollera alla skruv och bultar. Speciellt de som håller fast pelaren mot underredet och
sängplatformen mot pelaren. Även gasfjäderns skruv skall vara hårt åtdragen.

Kontrollera sängbaljans etiketter och alla andra etiketter.

Service

Observera
Ta alltid bort nätsladden vid service.
Utför fullständig funktionskontroll efter reparation

9.2 Justering av lutningsfunktionen / Gasfjädern
Hydraulisk justering.
(Om sängen har en vajerbaserad utlösningsmekanism, se tidigare
versioner av sängmanualen eller uppgradera sängen till det
hydrauliska kittet som är i stort sett underhållsfritt.)

Genom att trycka på den svarta knappen trycks utlösningspinnen,
som sitter i toppen på gasfjädern, ned av en kolv i
utlösningshuvudet.
Korrekt avstånd mellan kolven och pinnen avgör funktionen. Är
gasfjädern för långt inskruvat i utlösningshuvudet är kolven hela
tiden utlöst och är den för kort inskruvat är den låst hela tiden.
Ta bort gasfjädern från beslaget mot pelaren. Lossa låsskruven. Se
bild.
Lutning låst eller trög: Vrid gasfjädern ett varv medurs, (skruva
in), och fäst den löst mot pelaren igen. Kontrollera att
sängplatformen rör sig lätt och låser sig hårt när knappen släpps.
Fortfarande trögt? Vrid ett halvt eller helt varv till.
Lutningen låser ej: Vrid moturs (skruva ut) och testa att det rör
sig lätt och låser hårt.
Gör ett sista test och dra därefter åt bulten mot pelarbeslaget, hårt,
och låsskruven lagom hårt.
9.2.1 Begränsa lutningsvinkeln
Lutningen kan begränsas genom att flytta beslaget på pelaren nedåt.
Ett kitt finns om man vill ha Trendelenburg läge, +/- 17°.
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9.3 Byta eller justera hörnor.

Se reservdelslistan för artikelnummer. Hörnen på sängen fastsätts med 2 specialskruv från undersidan.
Hålen i sängplattformen är långsmala för att kunna justera hörnen så att man får eventuella sidoskenor
att sitta tätt och att sargerna kan röra sig korrekt.
Använd inga andra skruvar än Kanmed art nr 700–0880 eftersom andra skruv inte ät testade för
hållfasthet i plast.

9.4 Montera eller justera förvaringslådor eller hyllor.
För att ta bort plastremsan och montera ny hylla måste man lossa den nedra plastringen som sitter runt
pelaren genom att pressa den nedåt. Behövs i regel inga verktyg.
Höj upp sängen minst 10 cm. Ta bort skruven från hyllan och svarta plastremsan.
För in eller flytta hyllan och skruva fast den i nya positionen. Dra inte åt för hårt då det är M4 skruv.
Skär till plastremsorna så de passar snyggt in och banka dem på plats.
Kontrollera att främre sargen kan sänkas helt ned och tänk på utrymmet för en BW3 kontrollenhet
under sängen. Plastremsor kan fås av Kanmed.

9.5 Byta fotpedal Pedal eller flytta den till andra sidan.

Lägg sängen försiktigt på sidan. Koppla bort kontakten och skruva loss fotpedalen. Montera den nya
pedalen och kontrollera funktionen.
För att flytta fotpedalen till andra sidan, lossa de 2 skruv som håller fotpedalen och montera den på
andra sidan. Dra åt skruvarna hårt.

9.5.1 Montera en extra fotpedal eller en pedal fram.
Kontakta Kanmed för nödvändiga delar och instruktion.

9.6 Byte av pelare

Byte av pelaren är ett rätt avancerat jobb och kräver att man är händig. Alternativt – få en offert från
Kanmed på jobbet.
Höj pelaren minst 5 cm om det går.
Ta bort nätsladden
Ta bort sarger och sängbalja mm.
Ta bort tillbehör på pelaren. Tryck plastringen i botten ned och ta vara på pinnbultarna. Går det inte, får
du köpa nya pinnbultar. Ta bort plastremsorna.
Ta bort gasfjädern, dennas hållare och plastremsorna.
Ta bort bultarna som håller bäddplattformen. Observera jordkabeln och ta bort den när
bäddplattformen är lös. Bultarna kan sitta hårt. Använd kvalitetsverktyg.
Ta bort bultarna som håller plattan för bäddplattformen. Observera jordkabel på undersidan.
Ta bort anslutning till fotpedalen.
Vänd hela upp och ned.
Ta bort jordpotentialsladden och stiftet. (enbart äldre modeller). Lossa bultarna som håller pelaren och
fotpedalen. Var rädd om jordkabeln.
För att montera nya pelaren följs instruktionerna ovan i omvänd ordning.
Gör en full funktions och säkerhetstest när allt är klart.
Ring Kanmed om du behöver hjälp.
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10 Reservdelar / Tillbehör
Art. No.

Product

Additional information

BB112

Under bed BabyWarmer holder

A kit includes complete instruction. Requires a 7mm metal drill on
beds before 2018. Also specify if it is for single or twin beds. BW3
may require bracket holder BW3-0837.

800-0116

Side wall rear BB101/301/102

Height 25cm. Beds without side rails. Groves for tubing.

800-0117

Side wall rear BB401/401F/402

Height 29cm. Beds without side rails. Groves tube from above.

800-0118

Side wall rear BB100/BB300

Height 25cm. Groves for tubing.

800-0119
800-0010

Side Wall rear BB400/400F
Side wall rear BB100/BB300.

Height 29cm. Groves for tubing.
Height 29 cm, Grooves for tubing

800-0105

Side wall rear BB101/BB301/102

Height 25 cm. For beds without side rails only groves for tubing

800-0042

Side Wall rear BB400/400F

Height 29 cm. Grooves for tubing

800-0109

Side wall rear BB401/401F/402

800-0077

Side wall left/right BB100/BB300

Height 25 cm For beds without side rails. Groves for tubing from
side.
Height 29 cm

800-0101

Side wall left/right BB101/BB301/102

Height 25 For beds without side rails only

800-0079
800-0107

Side wall left/right BB400/BB400F
Side wall left /right BB401/401F

Height 29 cm

800-0076

Side wall front BB100/BB300

Height 29 cm

800-0100

Side wall front BB101/BB301

Height 25 cm For beds without side rails only

800-0078
800-0108
800-0072
800-0023
800-0022
800-0044
800-0045
800-0110

Side wall front BB400/BB400F
Side wall front BB401/401F
Side wall stop red
Side Rail front/rear BB100/BB300
Side Rail sides BB100/BB300
Side Rail front/rear BB400/BB400F
Side Rail sides BB400/BB400F
Corner BB100-400

Height 29 cm
Height 25 cm For beds without side rails only
Set of 4 pcs
Length 40 cm
Length 62 cm
Length 57,7 cm
Length 72,3 cm
Incl. 2 screws and cover under handle. For beds with siderails.

800-0098
700-0880
800-0004
800-0041
800-0002
800-0013
800-0001
800-0003
800-0501
800-0029

Corner Handle BB101-401
Screws for Corner Bracket
Baby Tray BB100/BB300
Baby Tray BB400/BB400F
Storage Box
Storage Box holder
Storage Box lid
Wheel top Cover
Foot Pedal
Bolt pin for pillar accessories.

Incl. 2 screws. For beds with metal rails and without siderails
Use only this special screw for plastic corners
Also for BB101/301/102
Also for BB401/401F/402
For all bed models
Includes set of bolt pin and screws
For all beds
For all beds
For replacement. With cable and label. Bracket not included.
Dia 7 mm, L 30 mm Screw M5. Including the screw.

700-0874
700-0884
800-0048

Wheel incl. bolt and bracket, with brake. Standard on all beds
Double wheel 95mm, lockable
Optional.
Electrical pillar 230V
For BB100 to 401F beds only

800-0526
800-0506

Electrical pillar 115 V
Gas spring

BB172

Hydraulic tilt kit

800-0519

Hydraulic gas spring control unit

For beds with standard +17° tilt
Includes release hydraulic mechanism, button, bracket and dome
nuts. For up grading beds with mechanical tilt.
Replacement for faulty hydraulic gas spring release

800-0528

Release button (black)

Pack of 5pcs. Must be secured with Lock-Tite, glue

800-0520

Locking handle

To be used with 800-0527

Height 25 For beds without side rails only

For BB100 to 401F beds only
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Tillbehör

Baby Beds BB100/101/102, 300/301/302, 400/401/402, 400F/401F

Art.no
BB155
BB450
BB161
BB160
BB162
BB460

Product
Foam Mattress
Foam Mattress
Tent BabyBed
Tent BabyBed
Tent BabyBed
Tent BabyBed twin

BB170

Storage Box complete

Additional Information
For BB100-301. Sealed, easy to clean.
For BB400-401F. Sealed, easy to clean.
For BB100-301. Pink/Beige.
For BB100-301. Yellow/Terracotta.
For BB100-301. Yellow/Blue.
For B400-401F. Yellow/Terracotta.
Storage box with lid. Including neccessary brackets
and screws.

BB180

Metal Shelf, low complete

Metal shelf with lid. Including neccessary brackets
and screws. 33x33x3cm

BB190

Metal Shelf, high complete

Metal shelf with lid. Including neccessary brackets
and screws. 33x33x5cm

Drip pole

Length 650mm, diameter 25mm. Including locking
handle. For Kanmed Babywarmer bracket or other
equipment

800-0518

800-0502

Power cable for
BabyWarmer

Special power cable (1m) that connects power to
the Kanmed BabyWarmer, all models. Using the
power outlet on the pillar under the bed tray.
Stainless steel bracket for mounting of hand
disinfection bottles. Max diameter 70-80 mm.

BB171

Bottle Holder

Incudes special gas spring and top plate.
BB173

Trendeleburg kit (±17° tilt)

BB175

Fot pedal kit Left/right

BB176

Fot pedal front mount

Includes bracket cable and foot pedal
Includes front bracket, extra cable and foot pedal

OBSERVERA: Andra reservdelar och tillbehör finns.
Kontrollera med Kanmed eller på www.kanmed.se
Där finner du även senaste versionen av bruksanvisningen
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11 Garanti
Kanmed garanterar att BabyBed är felfri under en period av 5 år från inköpsdatum om inte annat
avtalats skriftligt. Garantierna täcker inte plastdetaljer så som sargar, hörn samt madrasser och tält
med mera. Kanmeds enda åtaganden vid fel inom garantiperioden är att efter eget beslut:
- Reparera utrustningen med nya eller utbytesdelar
- Byta utrustningen eller delar av den mot likvärdig utrustning
- Ta tillbaka utrustningen mot återbetalning
Garantin gäller inte om utrustningen:
- Har modifierats, justerats eller reparerats utan Kanmeds medgivande
- Har modifierats, justerats eller reparerats på annat sätt än enligt Kanmeds skrivna anvisningar
- Har använts felaktigt, misskötts eller på annat sätt skadats
Denna garanti gäller enbart om ett fel som uppträder inom garantiperioden omedelbart skriftligt anmäls
till Kanmed. Kanmed tar inte på sig ansvar för skador som uppkommer p.g.a. avsteg från
garantibestämmelser, felaktig användning, otillåtna modifieringar, avsteg från vedertagna
säkerhetsåtgärder eller annan försumlighet.

12 EMC Information
Kanmed BabyBed uppfyller tillämpliga delar av standard IEC 60601-1-2:2007 Electromagnetic
compatibility (EMC).
Kanmed BabyBed skall användas i sjukhusmiljö men inte tätt intill Diatermiutrustning eller MR kameror.
VARNING: Användande av kablar eller tillbehör som inte är specificerade av kanmed kan resultera i
ökad elektromagnetisk utstrålning eller minskad immunitet vilket eventuellt kan påverka funktionen.
VARNING: Bärbara utrustningar som utstrålar radiosignaler som mobiltelefoner, modem eller liknande
skall inte användas närmare än 30 cm från utrustningen då detta eventuellt kan påverka funktionen.
OBSERVERA: Utstrålad energi från denna utrustning gör den lämplig för användning i industriell eller
sjukhusmiljö (CISPR 11 class A). On den används i hemmaliknande miljö finns det en risk att den inte
är tillräckligt skyddad mot påstrålade radiosignaler. Användaren får i så fall flytta utrustningen.
För ytterligare information om EMC uppfyllande med den specificerade standarden, test nivåer, mm; var
vänlig kontakta Kanmed

13 Skrotning
När Kanmed BabyBed skall skrotas skall den lämnas för återvinning enligt EU 2012/19/EU
(WEEE) direktivet om tillämpligt.
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Gårdsfogdevägen 18B
SE-168 67 BROMMA – Stockholm
Sweden
Telephone

+46 8 56 48 06 30

E-Mail: info@kanmed.se
Home page: www.kanmed.se
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