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1 Generel beskrivelse
Hensigten med KANMED BABYBED er at forsyne hospitaler med en ideel babyseng til nyfødte og for
tidligt fødte børn. Den er også beregnet til brug sammen med KANMED BABYWARMER systemet.
Den er udviklet udelukkende til brug på hospitaler, og den skal anvendes i overensstemmelse med
denne brugervejledning, etablerede kliniske rutiner og af kvalificeret personale. Produktet må kun
anvendes af personer, som har fået vejledning i brug af KANMED BABYBED.
Advarsel: Brug ikke KANMED BABYBED til spædbørn/små børn, som kan bevæge sig så meget, at de
kan falde/kravle ud af sengen.
Der skal være opsyn med barnet, hvis sengens sidevægge er foldet ned.
Overhold vægtgrænserne.
Anbring ikke elektronisk udstyr på hylden under sengen.

2 Forklaring af symboler

≤10Kg

Maksimal tilladt belastning:
Liggeflade BB-1 og BB-3: 10 kg.
(ekskl. BABYWARMER styreenhed (3 kg) og vandmadras (4,5 kg))
Liggeflade BB-4= 10 kg
(ekskl. 2 BABYWARMER styreenheder (2x 3 kg) og 2 vandmadrasser (2x 4,5 kg)
eller 1 BABYWARMER styreenhed (3 kg) og tvillingevandmadras (9 kg))
Hylde under liggeflade: 10 kg
Øverste hylde: 5
25 mm sidestænger til øverste hylde: 5 kg på hver
Vandrette stænger til øverste hyldesystem: 10 kg

Opbevaringskassesystem: 10 kg
Læs brugsanvisning før brug

Symbol for hævning og sænkning af sengen (gælder ikke BB-03)
Symbol for vippefunktion
I overensstemmelse med MDD 93/42 EEC

~

Vekselstrøm (gælder ikke BB-3)
Beskyttelsesgrad Type B (krop) (gælder ikke BB-3)

Godkendelsessymbol på markederne USA og Canada

Når BABYBED er slidt op, bør den, hvis det er relevant, returneres
til forhandleren til genindvinding i overensstemmelse med EU
2002/96/EC (WEEE) direktivet.
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3 Klargøring før brug
3.1 Montering af hjul
Læg forsigtigt babysengen på siden.
Vær omhyggelig med ikke at beskadige
sidevæggene.
Bemærk, at de låsbare hjul skal monteres på
de lange ben.
Brug medfølgende unbrakonøgle og tilspænd
kraftigt!
Vær omhyggelig med ikke at beskadige
malingen.
Løft babysengen til opretstående stilling

3.2 Sidevægge
Hvis sidevæggene ikke er monteret, henvises til
afsnittet Service.
Løft forsigtigt sidevæggene opad og lad dem glide
på plads, og fjern beskyttelsesfilmen.

3.3 Teltholder, telt og madras
Montér teltholderen i beslaget på bagsiden.
Der er en kanal på teltets inderside. Skub teltholderen ind i kanalen, så teltet fastholdes.
Anbring madrassen i sengen.

3.4 KANMED BABYWARMER
Styreenheden til KANMED BABYWARMER hænges på armen under sengen.
Kablet til varmepuden skal helst føres igennem et af hullerne i sengen og forbindes til styreenheden.
KANMED BABYWARMER tilsluttes lysnettet med eget jordet kabel.

3.4 Første rengøring
Babysengen er rengjort fra fabrikken, men skal rengøres i overensstemmelse med hospitalets rutiner.
Vedrørende rengøring før ibrugtagning med det første barn henvises til afsnittet om vedligeholdelse.
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4 Håndtering og daglig brug
4.1 Nedklappelige vægge
Sidevæggene og frontvæggen kan slås ned ved at løfte dem opad, indtil den øverste
styrepind er synlig, og derefter klappe dem ned. Bemærk! Ved lukning af sidevæggen skal man
kontrollere, at der ikke er noget i klemme.

4.2 Flytning af sengen
Bemærk: Tag ikke fat i sidevæggene ved flytning af sengen.
Hold fast i hjørnerne, når sengen skal flyttes og transporters over længere afstande.
Husk at frigøre alle kabler.
BEMÆRK: Hav sengen i en lav position ved transport med et barn i sengen.

4.3 Tilslutning af løftesøjlen til lysnettet (gælder ikke BB-3)
Brug det medfølgende lysnetkabel ved tilslutning af løftesøjlen til lysnettet og en jordet kontakt.
BEMÆRK: Strømmen kan kun afbrydes ved enten at frigøre kablet ved søjlen eller ved stikkontakten.

4.4 Højdeindstilling (gælder ikke BB-3)
Højden justeres med trykknapperne på forsiden.
Løftesøjlen er udstyret med beskyttelse mod overbelastning, som ikke
aktiveres under normale omstændigheder. Mange højdejusteringer
ved stor belastning kan aktivere overbelastningsbeskyttelsen.
Når motoren er kølet ned, fungerer løftesøjlen igen normalt.
Advarsel:
Undgå at blokere sengens bevægelse, når den elektriske højdejustering aktiveres.
Når sengehøjden justeres, skal man sørge for, at hverken personer, kabler eller andet hindrer sengens
bevægelse, og at der ikke er kabler, som sidder i klemme eller er snoet ind mellem søjlen og
understellet. Blokering af bevægelsen kan beskadige søjlen og medføre bortfald af reklamationsretten.

4.5 Vippeindstilling
Når sengen skal vippes, skal man trykke udløserhåndtaget opad eller nedad for at frigøre sengen.
Samtidigt skal man presse sengens hjørne op eller
ned til den ønskede position.
Udløserhåndtaget kan nås og betjenes fra begge sider
af sengen.

4.6 Tilbehør
Bemærk! Kun tilbehør godkendt af KANMED må anvendes.
Overhold belastningsgrænserne.
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5 Rengøring og vedligeholdelse
Anbefalet kontrol
Rengøring af sengen

Udføres af
Bruger

Interval
Hospitalsrutiner

Kabler og konnektorer

Bruger

Hver dag

Madras

Bruger

Hospitalsrutiner

Telt
KANMED BABYWARMER

Bruger
Bruger

Hospitalsrutiner

Funktionskontrol og
justering.

Tekniker

Mindst 1 gang
årligt.

Supplerende information
Brug et rengørings- og
desinfektionsmiddel anbefalet af
den tilknyttede
hygiejnesygeplejerske.
Bemærk: KANMED babyseng
med varme må under ingen
omstændigheder overbruses
med væske af nogen art.
Må ikke rengøres i
desinfektionskammer.
Sørg for, at kabler og
konnektorer er i god stand.
Se mærkning på madrassens
kant
Se mærkning på teltet
Se brugsanvisning til KANMED
BABYWARMER
Se afsnittet om service

6 Fejlsøgning
Symptom

Mulig årsag

Løftesøjlen løftes og sænkes ikke Ingen elektricitet
som ønsket.
(gælder ikke BB-3)
Bevægelse blokeret

Sengen kan ikke vippes som
ønsket. Den sætter sig fast i en
yderposition.
Den fastholdes ikke i den
indstillede position
Sengen føles ustabil

Forholdsregler
Kontrollér kablerne.
Kontrollér, at der ikke er
noget, der blokerer

Elektricitet afbrudt eller ikke
korrekt tilsluttet

Teknisk service

Regulering er i uorden eller
behøver justering

Teknisk service

Noget blokerer

Kontrollér, at intet
blokerer

Løse skruer eller hjul

Teknisk service

Højdejusteringer giver mislyd

Teknisk service

7 Reklamationsret
KANMED erklærer overfor køberen, at BABYBED er fri for fejl vedrørende materialer og håndværksmæssig udførelse i
12 måneder fra leveringsdagen.
KANMEDs eneste forpligtelse ved fejl på materialer og håndværksmæssig udførelse er efter KANMEDs eget skøn at
reparere med nye eller renoverede reservedele, at ombytte udstyret eller at tilbagebetale købsprisen.
Denne reklamationsret gælder ikke, hvis produktet er blevet ændret, justeret eller repareret af andre end KANMED
eller virksomheder autoriseret af KANMED eller ændret, justeret eller repareret på anden måde end efter KANMEDs
skriftlige anvisninger. Reklamationsretten gælder heller ikke, hvis udstyret er behandlet forkert, forsømt eller skadet
ved uheld.
Denne reklamationsret gælder udelukkende, hvis en fejl, der opstår inden for reklamationsperioden, straks skriftligt
meddeles KANMED eller en autoriseret forhandler.
Om der foreligger fejl afgøres udelukkende af KANMED.
KANMED påtager sig intet ansvar for specielle eller afledte skader, der skyldes manglende overholdelse af betingelser
for reklamationsretten, manglende overholdelse af kontrakt, forkert brug eller forsømmelighed eller noget andet
retsbrud.
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8 Tekniske data

Ydre mål:
Liggeflade:
Højde:
Vægt:
Understel med
hjul:
Hjul:

Vipning:
Madras:

Telt:
Hylde:
Farve:
Spænding:
Strøm:
Sikringer:
Beskyttelse:
Anvendte
standarder:
Ændringer

BB-1 Standard
760 mm x 560 mm
Indre mål
665 mm x 445 mm
Maks. 990 mm
Min. 700 mm
Ca. 33 kg
700 mm x 500 mm

BB-4 Tvillinger
850 x 700 mm
Indre mål 765 mm X 640
mm
Maks. 990 mm
Min. 700 mm
Ca. 40 kg
700 mm x 500 mm

BB-3 Fast højde
760 mm x 560 mm
Indre mål
665 mm x 445 mm
Fast 800 mm

Diameter 125 mm
Forhjul med lås.
Rullelejer.
± 12°
Polyuretan med PVC
overtræk. (665 x 445 x 30
mm)
100% Bedton. Vaskbart
ved 60 °C
Min. 400 mm x 400 mm
Unisex lyseblå
100-240 V~, 50/60 Hz
100 VA
2x1AL 250V
Class I
SS EN 60 601

Diameter 125 mm
Forhjul med lås.
Rullelejer.
± 12°
Polyuretan med PVC
overtræk. (765 x 640 x 30
mm)
100% Bedton. Vaskbart
ved 60 °C
Min. 400 mm x 400 mm
Unisex lyseblå
100-240 V~, 50/60 Hz
100 VA
2x1AL 250V
Class I
SS EN 60 601

Diameter 125 mm
Forhjul med lås.
Rullelejer.
± 12°
Polyuretan med PVC
overtræk. (665 x 445 x
30 mm)
100% Bedton. Vaskbart
ved 60 °C
Min. 400 mm x 400 mm
Unisex lyseblå
Ikke relevant
Ikke relevant

Etablering af
systemer

Ca. 25 kg
700 mm x 500 mm

Ikke relevant

Enhver ændring af KanMed BABYBED inklusive hjemmefremstillet tilbehør vil
frigøre KANMED fra ethvert ansvar og er ikke tilladt, medmindre KANMED har
givet skriftlig tilladelse.
Enhver person, som tilslutter KanMed BABYBED til et andet system, som ikke
er lysnettet, kan have oprettet et “system” i følge IEC 60601-1 section 16 og
skal være kvalificeret til at vurdere konsekvensen af en sådan etablering i
form af skade på personale, patient og udstyr.

Produkterne er CE-mærket.
I overensstemmelse med UL 60601-1

Certificert i henhold til CAN/CSA – C22.1 No 601.1

EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)
KANMED BABYBED indeholder ikke elektronik, som er følsom over for EMC.
Meget følsomt udstyr, som er tilsluttet samme stikkontakt som KANMED BABYBED, kan påvirkes af
løftesøjlens elektriske motor. Motoren kan fremkalde moderate spændingsvariationer under opstart.

Data vedrørende omgivelser
I brug: +10 til + 40 ºC, <85% RH (relativ luftfugtighed)
Under transport: -20 til +60 ºC, ikke-kondenserende.

Grænser for løftesøjlen
Bemærk, at den totale belastning på liggefladen er begrænset til 10 kg (ekskl. BABYWARMER
system og vandmadras).
Løftesøjlens el-motor er ikke beregnet til vedvarende brug.
Drift af el-motoren bør begrænses til 2 minutter, maksimalt 5 anvendelser i minuttet.

Forventet levetid
Kanmed garanterer 10 års levetid for kontrol enheden, fra første anvendelse. Dette under
forudsætning af, at enheden er anvendt og serviceret i henhold til bruger- og service manualerne. Samt
at enheden ikke på nogen måde er modificeret eller ændret ved.
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9 Teknisk service og vedligeholdelse
BEMÆRK: Alle reservedele, der benyttes ved udskiftning eller reparation, skal leveres af KANMED eller
en autoriseret forhandler. Ved brug af reservedele, som ikke er godkendt af KANMED, frigøres KANMED
automatisk fra ansvaret for sikkerhed. Hospitalet overtager hermed ansvaret for sikkerhed. Kun
kvalificeret personale må udføre reparationer.

9.1 Årlige kontroller
Følgende skal kontrolleres mindst én gang om året:
•
At kabler og konnektorer ikke er defekte.
•
At de foldbare sidevægge ikke har revner eller på anden måde er beskadigede.
•
At kontakten til højdeindstillingen fungerer uden forsinkelse, at løfte-/sænkefunktionen fungerer
korrekt, og at den ikke afgiver mislyde ved betjening.
•
At vippefunktionen er i orden. Den skal fungere lydløst.
•
At hjulene er ordentligt fastgjort til understellet og ikke på nogen måde beskadigede, at de
ruller uden mislyde, og at hjulenes låseanordning fungerer korrekt.
•
At alle skruer er korrekt tilspændt; dette gælder især de skruer, som fastholder løftesøjlen på
understellet, skruerne øverst på søjlen, de skruer, der fastholder hylden og gascylindren samt
clipsene, der holder liggefladens bolt.

9.2 Justering af udløsning af gascylinder
Ved at bevæge udløserhåndtaget presser man udløserpinden i toppen af gascylindren ned. Indstilling
kan ske ved at frigøre gascylindren fra søjlen. Begynd med at fjerne den lille sikringsfjeder. Sørg for, at
nogen eller noget fastholder sengen. Træk gascylindren væk fra søjlen. Løsn låsemøtriken. Ved at dreje
gascylindren indstiller man kontakten med udløserhåndtaget.

9.3 Udskiftning af sidevægge
Det er nemmest at udskifte en sidevæg ved at hænge den i nedklappet stilling, indsætte den ene pind i
den nederste rille, klappe sidevæggen op og indsætte den anden pind.

9.4 Udskiftning af sidebeslag
Beslagene til sidevæggene er skruet på med to (2) skruer i hvert hjørne fra indersiden af sengen.

9.5 Udskiftning af den elektriske styreenhed
Afbryd altid strømmen før reparation af BABYBED.
•
Fjern de to (2) Torx-skruer under strømtilslutningen, træk strømforsyningen ud af kassen, og
frigør spiralkablet fra konnektorerne.
•
Fjern de to skruer (Philips) under fjernbetjeningen og træk forsigtigt enheden ud fra sengens
forside.

9.6 Udskiftning af søjlen
Afbryd strømtilførslen. Fjern de to (2) Torx-skruer under strømtilslutningen, træk strømforsyningen ud
af kassen, og frigør spiralkablet og søjlekablet fra konnektorerne. Frigør gascylindren som beskrevet i
9.2. Fjern den split, som fastholder sengen til søjlen, og løft sengen op. Fjern det beslag, som
fastholder sengen, fra søjlens top. Løsn de 6 skruer, som fastholder søjlen til understellet. Montér den
nye søjle. Tilslut kablerne og afprøv den nye søjle. Saml igen sengen. Kontrollér, at alle skruer er
ordentligt tilspændt.
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10 Reservedele/tilbehør
Varenr.
700-0723
700-0721
700-0722
700-0728
700-0729
700-0730
700-0727

Beskrivelse
Sidevæg venstre/højre
Frontvæg
Bagsidevæg
Sidevæg venstre/højre
Frontvæg
Bagsidevæg
Teltholder

Bemærkning
Højde 19 cm
Højde 19 cm
Højde 19 cm, riller til slange
Højde 24 cm
Højde 24 cm
Højde 24 cm, riller til slange

700-0717

Bestilles enkeltvis

BB-20

Silikonehjørne/håndtag
Skummadras

BB-21

Telt til BB-1

Til BB-1 og BB-3. Skummadras, forseglet, nem at
rengøre 650 x 440 x 40 mm
Kontakt venligst den lokale leverandør eller check på
KANMED hjemmesiden www.KANMED.se
vedrørende udvalg af farver

Bemærk: Andet tilbehør kan eventuelt leveres. Kontakt venligst den lokale leverandør eller check på
KANMED hjemmesiden www.KANMED.se
Kontakt den lokale forhandler om prisliste.

11 EMC retningslinjer
Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk udstråling
BABYBED er velegnet til brug i det nedenfor specificerede elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af BABYBED skal sørge
for, at den bruges i sådanne omgivelser.
Emissionstest

Overholdelse

Elektromagnetisk miljø - retningslinjer

RF udstråling
CISPR 11

Gruppe 1

BABYBED benytter kun RF energi til interne
formål. Derfor er dens udstråling af radiobølger
(RF) meget begrænset og vil sandsynligvis ikke
medføre interferens i elektronisk udstyr i
nærheden.

RF udstråling
CISPR 11

Class B

Harmonisk udstråling
IEC 61000-3-2

Class A

Spændingsvariationer/flicker
IEC 61000-3-3

BABYBED er velegnet for tilslutning til alle
strømkilder inklusive private hjem og
strømkilder, der er direkte forbundet til
lavspændingsforsyningsnet, som forsyner
bygninger, der benyttes til boligformål.

I overensstemmelse med standard

Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet
BABYBED er velegnet til brug i det nedenfor specificerede elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af BABYBED skal
sørge for, at den bruges i sådanne omgivelser.
Immunitetstest

IEC 60601 testniveau

Overensstemmelsesniveau

Elektromagnetisk miljø retningslinjer

Elektrostatisk udladning
(ESD)
IEC 61000-4-2

+/- 6 kV kontakt
+/- 8 kV luft

+/- 6 kV kontakt
+/- 8 kV luft

Gulve bør være af træ, beton eller
keramiske fliser.
Hvis gulve er dækket af syntetisk
materiale,
bør den relative luftfugtighed være
mindst 30%.

Elektriske hurtige

+/-2 kV for

+/-2 kV for

Hovedstrømkvalitet bør være den,
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transienter/bursts
IEC 61000-4-4

strømforsyningslinjer
+/- 1 kV for indgangs/udgangslinjer

strømforsyningslinjer
Ej tilg. for indgangs/udgangslinjer

der typisk anvendes kommercielt
eller i hospitalsmiljøet.

Transient
IEC 61000-4-5

+/-1 kV differential-mode
+/-2 kV common-mode

+/-1 kV differential-mode
Ej tilg. for common-mode

Hovedstrømkvalitet bør være den,
der typisk anvendes kommercielt
eller i hospitalsmiljøet.

Spændingsdyk, korte
afbrydelser og
spændingsvariationer på
strømforsyningens
indgangslinjer
IEC 61000-4-11

<5% UT
(>95% dyk i UT)
i 0,5 cyklus

<5% UT
(>95% dyk i UT)
i 0,5 cyklus

40% UT
(60% dyk i UT)
i 5 cyklusser

40% UT
(60% dyk i UT)
i 5 cyklusser

70% UT
(30% dyk i UT)
i 25 cyklusser

70% UT
(30% dyk i UT)
i 25 cyklusser

Netforsyningens kvalitet bør være
den, der typisk anvendes
kommercielt eller i hospitalsmiljøet.
Hvis brugeren af [udstyr eller
system] kræver fortsat drift under
strømafbrydelser, anbefales det, at
[udstyr eller system] strømforsynes
fra en nødstrømsforsyning eller fra
batteri.

<5% UT
(>95% dyk i UT)
i 5 sek.

<5% UT
(>95% dyk i UT)
i 5 sek.

3 A/m

3 A/m

Lysnetsfrekvens (50/60
Hz) magnetfelt
IEC 61000-4-8

Strømfrekvens magnetfelter bør
være på de niveauer, der er
karakteristiske i typiske
kommercielle sammenhænge eller
hospitalsmiljøer.

BEMÆRK UT er lysnetspændingen før aktivering af testniveauet.

Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet
BABYBED er velegnet til brug i det nedenfor specificerede elektromagnetiske miljø. Kunden eller brugeren af BABYBED skal sørge
for, at den bruges i sådanne omgivelser.
Immunitetstest

IEC 60601 testniveau

Overensstemme
lsesniveau

Elektromagnetisk miljø - retningslinjer

Bærbart og mobilt radiokommunikationsudstyr bør ikke
anvendes tættere på nogen del af BABYBED inkl. kabler
end den anbefalede adskillelsesafstand, der beregnes ud
fra den ligning, der er relevant for senderens frekvens.

Anbefalet adskillelsesafstand
Ledet RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz til 80 MHz

3 Vrms

d = 1,2 P
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Udstrålet RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz til 2,5 GHz

3 V/m

d = 1,2 P

80 MHz til 800 MHz

d = 2,3 P

800 MHz til 2,5 GHz

hvor P er den maksimale udgangseffekt for senderen i
watt (W) ifølge producenten af senderen, og d er den
anbefalede adskillelsesafstand i meter (m).
Feltstyrker fra faste radiosendere som fastslået ved en
elektromagnetisk undersøgelse a bør i hvert
frekvensområde være lavere end
overensstemmelsesniveauet. b
Der kan opstå interferens i nærheden af udstyr, der er
mærket med følgende symbol.

NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde.
NOTE 2 Disse retningslinjer kan ikke anvendes i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og
refleksion fra strukturer, genstande og personer.
a

Feltstyrker fra faste transmittere såsom basestationer fra radiotelefoner (mobile, trådløse), landmobile radioer, amatørradio,
AM og FM radio- og TV-udsendelser kan ikke forudsiges rent teoretisk med nøjagtighed. Man bør overveje en elektromagnetisk
pladsundersøgelse for at få adgang til det elektromagnetiske miljø, der hidrører fra faste radiotransmittere. Hvis den målte
feltstyrke på det sted, hvor BABYBED anvendes, overstiger det radio overensstemmelsesniveau, der er angivet ovenfor, skal der
holdes øje med, at monitoren arbejder normalt. Hvis der observeres unormal ydelse, kan det være nødvendigt at foretage ekstra
målinger lige såvel som at ændre på BABYBEDs retning eller placering.
b

I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være mindre end 10 V/m.

Anbefalede adskillelsesafstande mellem portabelt og mobilt radiokommunikationsudstyr og BABYBED
BABYBED er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, i hvilket udstrålende radioforstyrrelser kontrolleres. Brugeren af
BABYBED kan hjælpe med til at undgå elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem
bærbart og mobilt radiokommunikationsudstyr (sendere) og BABYBED som anbefalet nedenfor i henhold til
kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.
Nominel maks. sendeeffekt
Adskillelsesafstand afhængigt af senderens frekvens
W
m
150 kHz til 80 MHz
80 MHz til 800 MHz
800 MHz til 2,5 GHz

d = 1,2 P

d = 1,2 P

d = 2,3 P

0.01
0.12
0.12
0.24
0.1
0.38
0.38
0.73
1
1,2
1.2
2.3
10
3,8
3.8
7.3
100
12
12
23
For sendere med en nominel maksimal udgangseffekt, som ikke er nævnt ovenfor, kan den anbefalede adskillelsesafstand
d i meter (m) anslås ud fra den ligning, der er relevant for senderens frekvens, hvor P er senderens maksimale
udgangseffekt i watt (W) ifølge producentens oplysninger.
Note 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder adskillelsesafstanden for det højeste frekvensområde.
Note 2: Disse retningslinjer kan ikke anvendes i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og
refleksion fra strukturer, genstande og personer.

Side 11 af 12

Brugsanvisning BB1/073/1

KANMED AB
Gårdsfogdevägen 18B
SE-168 66 BROMMA – Stockholm
Sverige
Telefon
Telefax

+46 8 56 48 06 30
+46 8 56 48 06 39

E-mail: info@kanmed.se
Hjemmeside: www.kanmed.se

Distribueret af:
INTRAMEDIC A/S
Engelsborgsvej 48, st
DK-2800 Kgs. Lyngby
Danmark
Tel: 702 36162
Fax 455 60707
E-mail: info@intramedic.dk

Internet: www.intramedic.dk

Side 12 af 12

