Bruksanvisning
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Advarsel
Les denne manualen nøye før bruk.
Feilaktig bruk av sengen kan
eventuellt skade patient og bruker.

Produsert av:
Kanmed AB
www.kanmed.se

Denne bruksanvisning gjelder for alle Kanmed BabyBed som har blitt levert siden2017
Siste versjon av bruksanvisningen finner du på www.kanmed.se under downloads.
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1 Bruksområde
Bruksområde
Kanmed Babybed er en ergonomisk og sikker stelleseng for nyfødte og for tidlig fødte barn på
sykehus. Kanmed BabyBed er også beregnet for bruk sammen med Kanmed BabyWarmer
BW3 og BabyWarmer-50
Kanmed BabyBed skal brukes av sykehusets pleiepersonell eller av barnets foreldre ifølge de
instruksjoner som finnes i denne bruksanvisningen og ifølge sykehusets kliniske rutiner.
Kanmed Babybed skal bare brukes av personer som har fått nødvendig opplæring i sikker
bruk.

2 Advarsler
















Bruk aldri Kanmed Babybed til barn som er så store at de kan bevege seg/klatre slik
at de kan falle ut av sengen.
Kontroller at sideveggene er riktig plassert, og at de er sikret i i øverste stilling
dersom barnet forlates uten tilsyn.
Flytt ikke rundt når den står i øvre posisjon. Forsøk alltid å senke den til laveste
stillingen ved transport.
Bruk ikke sideveggene ved flytting av sengen. Bruk sidehåndtakene.
Forlat aldri barnet uten tilsyn når sideveggene er senket.
Respekter vektgrensene som er angitt i denne bruksanvisningen.
Plasser ikke elektronisk utstyr på hyllen under sengen.
Kontroller att sengen er stabil, og at alle hjul og bolter er festet.
Ved justering av sengens høyde må det kontrolleres at ingen ting er i veien.
Fjern teltstangen dersom telt ikke er i bruk.
Teltstangen er kun beregnet for telt.
Dersom barn, slektninger eller pasienter med spesielle behov kan tenkes å trykke/leke
med fotpedalen for høyderegulering, skal nettstøpslet trekkes ut. Kontroller at evt.
Kanmed Babywarmer får strøm.
Hold sikker avstand til andre produkter som kan senkes/heves.
Maksimal tykkelse på madrassen er 40 mm
Bare personer som har fått nødvendig opplæring i bruk skal bruke Kanmed Babybed.
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3 Forklaring av symboler
Les bruksanvisningen

Tilgjengelige modeller:
BB100
Standard BabyBed
BB400
BabyBed for Tvillinger
BB300
Standard BabyBed fast høyde
BB400F
BabyBed for Tvillinger med fast høyde
BB102
Standard med metallskinner
Høyeste tillatte sikre belastninger:

BB101
BB401
BB301
BB401F
BB402

Samme men uten skinner
Samme men uten skinner
Samme men uten skinner
Samme men uten skinner
Tvilling med metallskinner

Sengebalje, alle modeller: Barnets(barnas) totale vekt 10 kg + vannmadrass(er), Gel madrasser
eller andre madrasstyper, total 10kg
Hylle: Maks 5 kg
Hylle over skuff under sengen: 2kg
Skuff under sengen: 2kg
Sidehåndtak: Maks 3,5 kg per side. Totalt 10 kilo på sidehåndtak tilsammen.
Symbol på fotpedalen for å heve og senke sengen (ikke for BB300, 301 og
BB400,401F).

Symbol for tiltfunksjon, plassert på sengebaljens høyre side.
Oppfyller EU 2017/745 (MDR) og 2011/65/EU (RoHS).
Indikerer at varen er et medisinsk utstyr.
Jordpotensialklemme.
IP 30

Kapslingsgrad
Beskyttelsesgrad Type B (Body) (ikke för BB300.301 / BB400F, 401F

Når sengen skal kasseres skal den leveres til gjenvinning ifølge direktiv EU
2002/96/EC (WEEE).

Maksimal tid som løftemekanismen
kan kjøres pr. time

Produksjonsår.

Omtrentlig totalvekt av seng når den er når den er lastet med maksimal tillat
vekt.

Klemrisiko
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4 Instruksjon for bruk
4.1 Første rengjøring

Kanmed BabyBed og tilbehør er rene ved levering, men må rengjøres ifølge sykehusets rutiner før bruk
med pasienter.
Se seksjon 5 Rengjøring
Se seksjon 5 for montering og demontering av sidevegger.

4.2 Kontroller stabilitet
Kontroller at sengen er stabil og at alle hjul og bolter er festet.

4.3 Senke og heve sidevegger.
Sidevegger og frontvegg senkes på følgende måte:
Ta tak i veggens overkant med begge hender
Løft veggen opp ca ½ cm. Trekk den mot deg ca 2 cm og trykk den forsiktig nedover. Bruk begge
hender for å trekke den opp til den stopper, trykk litt fremover og deretter litt ned slik at den låser seg.
Kontroller at veggene glir lett og at de er uskadde.
OBSERVER: Kontroller at ingen ting er i veien når du senker eller hever veggene.
OBSERVER: Se avsnitt Rengjøring for informasjon om hvordan veggene demonteres.

4.4 Forflytting av Kanmed BabyBed
Bruk alltid sidehåndtakene eller fronthåndtaket.
ADVARSEL: Senk sengen til laveste høyde når den forflyttes, spesielt når det ligger barn i den.
OBSERVER:

Ikke hold i veggene ved forflytning.

Husk å fjerne alle kabler etc. før flytting av sengen.

Bruk hjulbremsene når sengen er på plass.

4.5 Tilkobling av Kanmed BabyBed till nettstrøm

(Ikke for BB300, 301 og BB400F, 401F)
Kanmed BabyBed må tilkobles et jordet nettuttak med en
korrekt jordet kabel.
OBSERVER: Den eneste måten du kan bryte strømmen, er å
trekke ut kabelen fra vegguttaket eller fra sengen. Plasser
sengen slik at du enkelt kan nå kabelen. Plasser kabelen slik
at ingen snubler i den.
ADVARSEL: For å unngå risiko for elektrisk støt må sengen
alltid tilkobles et jordet nettuttak.
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4.6 Høydejustering
(Ikke for BB300, 301 og BB400F, 401F)
Høyden justeres med fotpedalen.
Tilkoble til strøm, og kontroller at sengen beveger seg uten
unormale lyder.
Motoren høres tydelig – dette er et varsel om at sengen
beveger seg.
Fotpedaler kan monteres på venstre eller høyre side eller på
begge sider. Frontpedal er også tilgjengelig

ADVARSEL:

Når du endrer høyde må du kontrollere at ingen person, kabel eller noe annet er i veien, at ingen kabel
henger i løftesøylen eller andre steder.
Tenk to ganger og trykk en gang!

Dersom barn, slektninger eller pasienter med spesielle behov kan tenkes å trykke/leke med
fotpedalen for høyderegulering, skal nettstøpslet trekkes ut. Kontroller at evt. Kanmed
Babywarmer får strøm.
Blokkèr ikke løftesøylens bevegelse når du forandrer høyde.

4.7 Tilting av seng
Når du vil tilte sengen tar du tak i begge
hjørnene og trykker på utløserknappen på
høyre side samtidig som du stiller inn ønsket
grad av tilting. Slipp utløserknappen. Kontakt
Med.tekn. avd. dersom du ønsker å redusere
maksimal vinkel.
Et sett er tilgjengeligt for å oppgradere
tiltfunksjonen til + og - 17 grader,
Trendelenburg posisjon. Art no BB173.

Tilt utløserknapp på modeller med
sideskinner.

Tilt utløserknapp på modeller uten
sideskinner.
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4.8 Teltstang, telt og madrass.

Sett fast teltstangen i det bakre beslaget.
Hold den vinkelrett slik at skruene passer i styringssporet.
Teltet har en innsydd kanal for å holde det på plass.
Teltsiden legges utenfor sideveggene.
Legg madrassen i sengen.
Bruk av andre madrasser og telt kan endre Kanmeds
produktansvar.
MERK: Teltpolen har 2 høydeposisjoner.
Pass på at du bruker riktig teltstang.

Stop skrueposition B100/101/300/301
Stop skrueposition tvillingseng

4.9 Sengebalje
Ved å ha sengebrettet løst kan du løfte det ut for enkel rengjøring og for rengjøring av
sengeplattformen også.

4.10 Skuffer

Skuffer, med eller uten lokk, kan monteres på løftesøylen.
Maks 3 stk.
Skuffer og lokk kan svinges ut til begge sider, og holdes på
plass i midtstilling.
Respekter vektbegrensningene som er 2 kg for skuffen,
og 2 kg for lokket.
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4.11 Kanmed BabyWarmer
Kanmed BabyWarmer Control Unit er vanligvis plassert på en
stang under sengen og festes med sin justerbare brakett.
Det er andre måter å montere Kanmed BabyWarmer på
Kanmed senger.
Vennligst se www.kanmed.se, BabyBed, downloads, dokumentet
kalt "Possible ways to mount...".
Kabelen for varmeelementet bør føres gjennom hullet i
bunnen av sengebaljen.

4.12 Kanmed BabyWarmer kabel
Kanmed BabyWarmer kontrollenhet tilkobles til lysnettet
med egen kabel, eller med en kort spesialkabel som
tilkobles på løftesøylen.
Se bilde. (Art.nr. Nummer 800-0502, specialkabel)
Les Kanmed BabyWarmer bruksanvisning
for ytterligere informasjon.

4.13 Brakett for infusjonsstativ/drenasje
Alle nyere senger er utstyrt med en bakre festebrakett.
Se bilde.
Rør med skruer er tilbehør og er standard 25 mm
diameter rustfritt stål rør.
Bestillingsnumre finnes i Seksjon 10
Maks vekt på hver stolpe: 3 kg

4.14 Hylle i stål

En hylle kan bestilles i stedet for oppbevaringsboksene.
Art nr: 800-0530 med 3 cm høye kanter bilde til høyre
Art nr:800-0540 med 5 cm høye kanter

4.15 Annet tilbehør

Kanmed tilbehør monteres ifølge den instruksjon som medføger tilbehøret.
Respekter vektgrensene som oppgis i seksjon 3
Montering av annet utsyr kan gjøres, men det må tas hensyn til vekt etc.
Kontakt Avalon Medical for råd.
Kanmed er kun ansvarlig for det utstyr som leveres fra Kanmed.
Se www.kanmed.se for informasjon om tilgjengelig tillbehør.
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5 Rengjøring
Allmen information

Kanmed BabyBed skal rengjøres nøye mellom hver pasient.
Følg forøvrig sykehusets renholdsprosedyre for rengjøring og desinfeksjon av denne type utstyr.
Kontroller at alle deler er i orden før og etter rengjøring.
Nedenfor følger en anbefalt liste over desinfeksjonsmidler som kan brukes. Overdrevet renhold kan
minske levetiden til enkelte deler. Kontakt Kanmed om du har spørsmål om rengjøring.
Alle sidevegger er produsert i PET, et materiale som tåler de fleste kjente rengjøring- og
desinfeksjonsmidler. Bruk ikke løsningmidler som f.eks. Aceton.
Rengjøring: Bruk såpe og vann.
Desinfeksjon: Kanmed BabyBed tåler de vanligste desinfeksjonmidler , f.eks. Virkon®, Diversey
Limpiador Clorado, Clinell savietter, Chlor Clean savietter, Meliseptol® rapid, Dax, Terralin®,Dsimozon®
pur , perform® DES +45 og lignende.
Er du i tvil bør du teste på en ”ikke viktig” flate eller kontakt Kanmed.

DETALJINFORMASJON
5.1 Rengjøring
Bruk fuktige kluter.
OBSERVER: Kanmed BabyBed må aldri spyles.
Bruk ikke desinfeksjonkammere.

5.2 Sengebalje

Sengebaljen kan løftes ut for å forenkle rengjøring. Dette gir også god tilgang til sengeplattformen.

5.3 Rengjøring av sidevegger

Slik tar du ut sideveggene:
Skyv de røde låsene mot midten.
Nå kan sideveggene trekkes opp.
Vask ikke sengene i vaskemaskin.
Bruk ikke kluter eller annet materiale som kan lage riper.

5.4 Sett sideveggene tilbake
Skyv sideveggene på forsiktigt på plass og trykk Røde stopper utover.
Foldet øvre kant av sidevegget skal vende utover.

5.5 Skuffer, lokk og hylle
Skuffer og lokk rengjøres på samme måte som resten av sengen.
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5.7 Madrass

Rengjøres som resten av sengen.

5.8 Telt

Se etiketten for vaskeanvisning
Dersom teltet trenger ekstra rengjøring, kan det vaskes i 90 grader C. Vask i 90 grader kan medføre
krymping og kortere levetid.

6 Periodiske kontroller før bruk
Allment

Kontroller at alle deler er feilfrie, og at de ikke har sprekkdannelser. Bytt deler som ikke er i god stand.
Årlig kontroll skal utføres av Medisinsk-teknisk personell. – se teknisk seksjon.
Anbefalte kontroller før
bruk.
Sideveggenes funksjon

Utføres av

Intervall

Ytterligere informasjon

Bruker

Før bruk

Tilting

Bruker

Før bruk

Kabler og kontakter
Stabilitet og integritet

Bruker
Bruker

Hver dag
Hver dag

Kanmed BabyWarmer
Hjul og bremser

Bruker
Bruker

Hver dag
Før bruk

Kontroller at sideveggen kan heves og
senkes uten problem, og at de låser i
øvre posisjon.
Kontroller at tiltingen går lett og lydløst,
og at den låser i ønsket posisjon.
Kontroller at de er uskadet.
Kontrollerat sengen er i god stand, stabil,
og at alle deler fungerer tilfredsstillende.
Se Kanmed BabyWarmer bruksanvisning.
Må sitte fast og låse.

7 Feilsøking
Symtom

Mulig feil

Hva bør gjøres

Løftesøylen beveger seg ikke,
eller ikke som forventet. (Ikke
for BB300 og BB400F)

Ikke strøm

Kontroller kabler, og at det
er strøm i nettkontakten.

Noe hindrer bevegelsen

Kontroller/fjærn hindringer

Elektrisk feil

Teknisk service

Feil på fotpedal eller ikke
tilkoblet

Teknisk service

Feil på hydraulisk utløser

Teknisk service for
justering.
Fjærn hindringer

Sengen er ustabil

Noe hindrer bevegelse.
Feil på gassfjær (ikke
sannsynlig)
Løse skruer eller hjul.

Ulyder ved endring av høyde

Feil i løftesøyle

Teknisk service

Sideveggene går tregt.

Feil montering

Kontroller montering.
Juster hjørnenes position

Sengen kan ikke tiltes som
normalt. Stopper i noen
posisjoner. Låser ikke i valgt
posisjon.
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8 Tekniske data

Outer dimensions

BB100 / 101/ 102* Standard
BB300 / 301 Fixed height

BB400 / 401/ 402* Twin
versions
BB400F / 401F Fixed height

With side rails L
85cm, W 63cm
Med metallskinne
B 58 cm*

With side rails
L 95cm W 80 cm
Med metallskinne
B 76 cm*

Without side rails
L 83cm, W 53cm

Without side rails
L 93 cm W 70 cm

Bed Tray
Inner dimensions

L690mm W465mm H90 mm
L765mm W640mm H90mm
Made of PP
Made of PP
Height from floor of Min 78 cm Max 108 cm. Fixed height is 80cm
Bed Tray bottom
Ordering 9,5 cm double wheels lowers all beds about 4 cm.
Weight
About 46 kg
About 52kg
Fixed height about 36 kg
Fixed height about 42 kg
Wheel base
64 cm X 87 cm
Wheels
Diameter 125mm with brakes or 9,5 cm double wheels with brakes
Tilt
About 17 degree. Option ±17 degree
Mattress
Soft foam coated
Tent
Washable 60°C (90°C)
Storage Box
L320mm W330mm H120mm, Lid 320x330mm
Colors
Unisex light blue for all plastic details. Wheels and metal parts light grey
Voltage BB100/400 230V 50Hz / 60Hz or 115V 60Hz, 150VA
Fuses BB100/400 2xT6,3A 230V. Only replace with same type and rating
Power outlet on Pillar BB100/101 /102 and BB400/401/402: Max 300W
Protection BB100/101/102/400/401/402: Class I

Produktforandringer
ADVARSEL

Modifisering av Kanmed BabyBed er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra
Kanmed. Kanmeds produktansvar opphører dersom et produkt modifiseres.

Opprette et system

Dersom noen tilkobler BabyBed til et annet produkts nettkontakt, kan det
skapes et såkalt system ifølge IEC 60601-1. Den som evt. gjør dette må
være kvalifisert til å vurdere evt. konsekvenser av denne sammenkobling, og
om det kan skade pasient, bruker eller produkt.

Forventet brukstid på
produktet

Kanmed garanterer en sikker brukstid på 10 år fra den dag produktet tas i
bruk. Det er en forutsetning at produktet er blitt regelmessig vedlikeholdt
ifølge bruksanvisning/teknisk manual, og at den ikke på noen måte er
modifisert.

Produktet er CE-merket.
Tillatt omgivelsestemperatur

I bruk: +10 till + 40ºC, <85% RH
Transport: -20 to +60ºC, ikke kondenserende.
Lagring: +10 to +40ºC, ikke kondenserende.
Lufttrykk: 70 to 106 kPa
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9 Technical Section - Service and Maintenance
NOTE: All spare parts used for replacement or repairs shall be supplied by Kanmed or its
authorized distributor. The use of “non Kanmed permitted parts” will automatically reassign
all safety responsibilities to the hospital. Only qualified personnel, biomed engineer or
equivalent, shall attempt repairs. Do not attempt repairs with a patient in the bed.

9.1 Annual checks / maintenance
Check













the following at least once a year:
That cables and connectors free of defects.
Check the Side Walls for cracks or damages.
Check the Corners – no cracks in the plastic, screws tightened? Note, special plastic
screws.
Check the Side Wall Guides
Check that the Side Walls lower and raise without problems and is easily lifted away.
Check that the Foot Pedal for Pillar height control responds without delay, that the
raising and lowering function is working correctly and that it makes no unusual noise
when operated and that its cable is undamaged.
Check that the tilt function works correctly. It should not make any noises.
Check that the wire to the Gas Spring and tilt handle is undamaged.
Check that the wheels are tightened to the stand and not damaged in any way, that
they roll without noise, and that the wheel locking function works properly.
Check that all screws are properly tightened, especially the screws connecting the
height adjusting Pillar to the wheel base, the screws on top of the Pillar, the screws
holding the Bed Platform and Gas Spring.
Check that Foot Pedal Label is not worn
Check that the Bed Tray Labels are not worn.

Service
NOTE
Always unplug the power before doing repair on the BabyBed.
Always make a complete function test after repairs.

9.2 Adjusting the release of the tilt function / Gas Spring
Hydraulic Tilt release
If the bed has mechanical tilt release then refer to version
1 of this manual for service information.
Available on www.kanmed.se.
It is a rather simple operation to upgrade
to hydraulic tilt – contact your distributor.
By pressing the button you activate the release pin
located at the top of the gas spring in the release head.
If the tilt is not moving or not blocked by the gas spring
then you must adjust the function.
Release the gas piston from the bracket on the pillar
and release the locking nut at the release head (see picture)
Tilt is not moving: Turn (clockwise) the gas spring one turn
inwards, insert gas piston in the bracket and push in the bolt.
Test that it now moves freely and locks hard when
the button is released.
The tilt is not locking: Turn (counterclockwise) the gas spring one turn out
and test.
Make a final check. Then tighten the bolts and the locking nut.
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9.2.1 Adjusting the tilt limit.
The tilt limit can be limited by moving down the Gas Spring holder bracket on the Pillar. Make
sure to tighten it properly.

9.3 Changing or adjusting a Side Rail or Corner
See spare part list for part numbers. The Side Rail Corners are screwed from the underside
with two (2) special plastic screws at each Corner. The holes in the Bed are oval allowing a
tight adjustment of the Side Rails. It is advisable to remove the screws at min 2 Corners to fit
new Corners or Side Rails.
Do not use any other screws than Kanmed part no 700-0880 because they will not have
enough holding power. A screw can be screwed in and out about 6 times in the same plastic
hole.

9.4 Adding, removing or adjusting Storage Boxes
Loosen the screws to the Storage Box Holder. Move it to the new position and tighten the
screws properly.
To remove or add an extra Box Holder: Raise the Pillar more that 5 cm. Press down the black
plastic frame that goes around the bottom of the Pillar. Now you can remove the bolt pins or
add bolt pins.
When adding Storage Boxes ensure that the Front Side Wall can be lowered sufficiently.
NOTE: The aluminum pin must be inserted through the box before bolting it to the bracket.

9.5 Changing the Foot Pedal / electrical connections
Lay the Bed carefully on its side. Unplug the pedal from the Pillar. Unscrew the Foot Pedal
and replace it. Raise the Bed and check functions and that up / down arrows are indicating
correct.

9.6 Changing the Pillar
Raise the Pillar electrically about 5 cm if possible.
Unplug power.
Empty the Bed and remove side walls and the Baby Tray.
Remove Storage Boxes. Press the plastic frame at the bottom of the Pillar down. Peel away
the plastic strips so that you can remove the metal pins that hold accessories to the Pillar. If
Pillar could not move then you will have to order new metal pins.
Remove Gas Spring from the Pillar as well as its bracket.
Loosen the bolts that hold the Bed Platform. Don’t forget the earth cable.
Loosen the bolts on top of the Pillar to remove the Bed bracket. Observe the earth cable on
the underside.
Unplug the height control.
Turn the Pillar/Bed upside down.
Unscrew the earth potential stud connections.
Remove the earth protection cable under the Bed.
Loosen screws under the wheel base and remove the foot pedal.
Unscrew the Pillar. Observe the earth cable
To assemble - redo in reverse order.
Make a full function check and an electrical safety test to ensure that the Bed Platform is
properly grounded.
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10 Tillbehør /reservedeler
Art. No.

Product

Additional information
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.
Height 25cm. Beds without side rails. Groves for tubing.
Height 29cm. Beds without side rails. Groves tube from
above.
Height 25cm. Groves for tubing.

BB112

Under bed BabyWarmer holder

800-0116

Side wall rear BB101/301/102

800-0117

Side wall rear BB401/401F/402

800-0118

Side wall rear BB100/BB300

800-0119
800-0010
800-0105

Side Wall rear BB400/400F
Side wall rear BB100/BB300.
Side wall rear BB101/BB301/102

800-0042

Side Wall rear BB400/400F

800-0109

Side wall rear BB401/401F/402

800-0077
800-0101
800-0079
800-0107
800-0076
800-0100

Side wall left/right BB100/BB300
Side wall left/right
BB101/BB301/102
Side wall left/right BB400/BB400F
Side wall left /right BB401/401F
Side wall front BB100/BB300
Side wall front BB101/BB301

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

800-0098
700-0880
800-0004
800-0041
800-0002
800-0013
800-0001
800-0003
800-0501
800-0029
700-0874
700-0884
800-0048

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.
Wheel incl. bolt and bracket, with
brake.
Double wheel 95mm, lockable
Electrical pillar 230V

800-0526
800-0506
BB172

Electrical pillar 115 V
Gas spring
Hydraulic tilt kit

800-0519
800-0528
800-0520

Hydraulic gas spring control unit
Release button (black)
Locking handle

Height 29cm. Groves for tubing.
Height 29 cm, Grooves for tubing
Height 25 cm. For beds without side rails only groves for
tubing
Height 29 cm. Grooves for tubing
Height 25 cm For beds without side rails. Groves for tubing
from side.
Height 29 cm
Height 25 For beds without side rails only
Height 29 cm
Height 25 For beds without side rails only
Height 29 cm
Height 25 cm For beds without side rails only
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.
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.
Standard on all beds
Optional.
For BB100 to 401F beds only
For BB100 to 401F beds only
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
Pack of 5pcs. Must be secured with Lock-Tite, glue
To be used with 800-0527

Sida 14 of 17

Bruksanvisning BB100-401F/080 NO

Tilbehør

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

Art.no

Product

BB155
BB450
BB161
BB160
BB162
BB460

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

OBSERVER: Andre reservdeler og tilbhør kan finnes. Sjekk på Kanmed hjemmesider www.kanmed.se
Der vil du også kunne finne seneste utgave av Brukermanualen.
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11 Garantier
Kanmed garanterer at BabyBed skal være feilfri i en periode på 5år fra innkjøpsdato dersom annet ikke
er skriftlig avtalt. Garantien dekker ikke sidevegger, plastdetaljer som hjørner samt madrasser og telt.
Ved feil i garantiperioden kan Kanmed selv bestemme:
Om enheten skal repareres med nye eller innbyttedeler
Bytte av enhet eller deler av den mot likeverdig utstyr
Ta enheten i retur mot tilbakebetaling.
Garantien gjelder ikke dersom produktet:
-har blitt modifisert, justert eller reparert uten Kanmeds godkjenning
- har blitt modifisert, justert eller reparert på annen måte enn anbefalt fra Kanmed
- har blitt brukt feil, eller på annet vis blitt skadet
Denne garantien gjelder kun dersom feilen er meldt til Kanmed i garantiperioden. Kanmed tar ikke
ansvar for skader som oppstår etter feilaktig bruk, ikke godkjente modifiseringer, eller brudd på
sikkerhetsbestemmelser.

12 EMC Information
Kanmed BabyBed Oppfyller relevante deler av standard IEC 60601-1-2:2007 Electromagnetic
compatibility (EMC).
Kanmed BabyBed skal brukes i sykehusmiljø, men ikke nært diatermiutstyr eller nært MR utstyr.
ADVARSEL: Bruk av kabler eller tilbehør som ikke er spesifisert av Kanmed kan resultere i økt
elektromagnetisk stråling eller redusert immunitet, noe som kan påvirke funksjonen.
ADVARSEL: Bærbare enheter som avgir radiosignaler, som mobiltelefoner og modem, skal ikke brukes
nærmere enn 30 cm fra sengen da dette kan påvirke funksjonen.
OBSERVER: Utstrålt energi fra denne enhet gjør den egnet for bruk i industriell eller sykehusmiljø
(CISPR 11 class A). Om den brukes i hjemmemiljø eller lignende, er det en mulighet for at den ikke er
tilstrekkelig skjermet mot eksterne radiosignaler. Brukeren må evt. flytte enheten.
For ytterligere informasjon om tilpasning til den spesifiserte EMC standard, test nivåer etc, kan
Kanmed kontaktes.

13 Kassering
Når Kanmed BabyBed skal kasseres skal den leveres til gjennvinning ifølge 2012/19/EU
(WEEE) direktivet.
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