Bruksanvisning
Cura ML II

medemagruppen
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NO

Medema Production AS

Serienummer: ___-______________-_______-______
Leveringsdato: ________________ År 20______

Dette badekaret er utlevert av:

Dato:

/

Medema Norge AS
Stamveien 6
Postboks 133
1483 Skytta
Telefon: 67 06 49 00
Faks: 67 06 49 90
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Symboler
Brukes i bruksanvisningen for å beskrive situasjoner hvor
personskade kan oppstå og som derfor krever ekstra
oppmerksomhet.
Brukes der teksten omhandler elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Advarsel!
Cura ML II badekarret er konstruert for en personvekt på maks.
250 kg
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Introduksjon
Vi gratulerer med ditt nye Cura ML badekar, som gjør at du kan
heve og senke karet elektronisk.
Målet er å få badekaret opp i optimal arbeidshøyde for
hjelpepersonell.
Cura ML II er beregnet brukt i private hjem, ikke i offtentlige bad
eller i korrosivt miljø.
Cura ML II er testet og godkjendt som medisinsk utstyr type B
klasse II i henhold til EN12182:1998.
Cura ML II passer til flere badekar-modeller fra det svenske Ifø.
Cura ML II leveres med oppfellbart dusjleie.
Medema Production AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader
og personskader som oppstår ved uegnet eller usikker bruk av
badekar med Cura ML II.
Har du ytterligere spørsmål om bruk Cura ML II eller denne
bruksanvisningen, er du alltid velkommen til å kontakte oss:
Medema Norge AS
Tlf.: 67 06 49 00
E-post: firmapost@medema.no
Internett: www.medema.no
NB! Vi tar forbehold om trykkfeil. Vi forbeholder oss retten til å
oppdatere denne bruksanvisningen etter behov.
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Betjening
Når nettledningen er koblet til lysnettet via stikkontakten, er
Cura ML II klar til bruk.
Brukeren skal plasseres i og tas ut av badekaret, når dette står i
laveste posisjon.
På håndbetjeningen er det to trykkpunkter. Bruk venstre for
å løfte karet opp, og høyre for å senke det igjen. Badekaret
går opp eller ned så lenge knappen holdes inne. Bevegelsen
stopper automatisk i den øvre eller nedre endestilling.
Hvis ML II blir overbelastet, vil den ikke kunne kjøres opp.
Eksempelvis hvis man plasserer det slik at det treffer en
hindring. Fjern hindringen eller flytt badekaret slik at det går klar
av hindringer..
Cura ML II må ikke kjøres opp og ned kontinuerlig. Motorene
og elektronikken er dimensjonert for 1 min. drift under full
belastning og 9 min. hvile. Hvis Cura ML II stopper på grunn av
overbelastning på dette punktet, trenger den 3-4 min. avkjøling
før den kan startes igjen.

Gassfjæren holder stelleplate/
dusjleie i oppfelt posisjon.

Gummibuffer mellom stelleplate/
dusjleie og badekaret forhindrer at
badekaret bliver skadet.
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Termostatarmatur er
montert på kanten av
badekarets ene ende
(fotenden).
Feste for hånddusj
kan vendes, hvis man
ønsker det.
Innstilling av
vanntemperatur.
Åpne / stenge vanntilførsel, og veksle mellom dusj og fylling.
Avløpsrøret kobles til
sluk/avløp.
Viktig!
Slangen skal være
lang nok til at karet
kan heves til øverste
posisjon.

Tilslutning til kaldt/varmt vann. Slangen merket med rød tape er
til varmt vann.
Hver av de fire føtter
kan innstilles i høyde
opp til 20 mm.
Bruk en 17 mm
fastnøkkel.
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Badekaret leveres standard med frontpanel og ett endepanel,
dette kan suppleres med ekstra panel etter behov.
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Sikkerhet
Håndbetjeningen bør holdes vekk fra badevannet. Den tåler et
kort ophold (10 sek.) under vann uten at det oppstår noen fare.
På vei ned reprensenterer vekten av badekaret med innhold
en klemrisiko. Sørg derfor for at barn eller husdyr ikke kommer
inn på baderommet, når Cura ML II er i bruk. Trekk gjerne ut
stikkontakten når den ikke er i bruk.
For brukeren av Cura ML II, er det ingen fare for klemming,
ettersom avstanden fra badekaret til gulvet i den nedre stilling
er større enn 120 mm, hvilket er minimumskravet i henhold til
EN 349
Brukeren skal sitte i badekaret når multiløften kjøres opp i
arbeidshøyde. Unngå pendlende bølgegang og overskvulp.
Dette er spesielt viktigt når badekaret står i arbeidshøyde.

Rengjøring / desinfisering
Badekaret og dusjleiet kan rengjøres med vanlig
Rengjøringmiddel tilsatt samiakk, skurekrem eller grønnsåpe.
Klorin kan anvendes for å forhindre bakterievækst. Selve
multiløften kan rengjøres på samme måten og spyles med
hånddusj.
Merk!
Unngå direkte spyling på elektronikkboksen.
Badekaret og dusjleiet kan desinfiseres med stoffet Virkon eller
lign.
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Vedlikehold
Cura ML II krever ingen form for vedlikehold ut over vanlig
Rengjøring.
Merk!
Motorer, elektronik eller håndbetjening må ALDRI åpnes. Kabler
eller kontakter som blir skadet, må IKKE anvendes, men skiftes
ut umiddelbart.

Lagring / transport
Cura ML II kan lagres og brukes i temperaturområdet +5° til
+40°.
Hvis Cura ML II under transport eller lagring blir utsatt for
temperaturer utover disse grensene, må utstyret stå i vanlig
romtemperatur i ca. 1 time før det tas i bruk.

Serienummer
På alle Cura ML II er det et serienummerskilt med
produksjonsår, -måned og serienummer. Det samme
serienummeret finnes også på forsiden av bruksanvisningen.
Oppgi dette nummeret ved henvendelse om service,
reservedeler osv.

Maksimal personvekt
500

Model beskrivelse
Løftekapasitet
Statisk belastning

Serienummer
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Samsvarserklæring
Medema Production AS erklærer hermed at:
Maskin:

Cura ML

Bruk:

(foreskrevet bruk i
bruksanvisningen)

Type-nr.:

II

er CE-merket i henhold til direktiv 93/42/EEC av 14. juni 1993
om medisinsk utstyr.
Produktet er lagd i henhold til standard EN 12182:2012
Tekniske hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne Generelle krav og testmetoder
Produktet er risikovurdert i henhold til standard EN ISO
14971:2012, Medisinsk utstyr – Bruk av risikostyring for
medisinsk utstyr.

Cura ML II kan mot et gebyr leveres til nærmeste forhandler,
som vil sørge for at den avhendes etter de til enhver tid
gjeldende miljøforskrifter.

Fabrikant:

Medema Production AS

Adresse:

Enggårdvej 7, DK-7400 Herning

Telefon/Faks:

+45 70110 2054

Dato: 12.08.2013

Underskrift: _____________________
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Produktinformasjon
Cura ML II
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Produsent

Medema Production A/S
Enggårdvej 7, DK 7400 Herning

Type utstyr

Løfteanordning til badekar

Utstyr klasse

II

Hva er formålet?

Bringe et ordinært badekar opp i god
arbeidshøyde for pleiepersonale.

Brukergrupper:

Pleiepasienter i alle aldersgrupper som
pleies i privat bolig.

Krav til bruker:

Ingen. Utstyret skal altid betjenes av
pleier/hjelper. Brukeren er passiv i
forhold til utstyret.

Sikkerhet for bruker:

Ingen spesielle tiltak ud over vanlige
forholdsregler i forbindelse med
pleiepasient i badekar.

Omgivelser:

Private bad.

Montering:

Tilkobling elektrisk/vann må utføres av
autorisert personell.

Tilleggsutstyr

Dusj- stelleleie

Materialer bærende konstruksjoner:

Aluminium, pulverlakert.

Materiale dusjleie

Armert PVC

Skadelige stoffer

Utstyret afgiver ingen miljøskadelige
gasser eller stoffer ved bruk.
Kassert duk fra dusjleie må ikke
brennes da dette avgir skadelige gasser.

Renhold:

Utstyret rengjøres på linje med annen
innredning på badet.

Vedlikehold:

Utstyret krever ikke vedlikehold ut over
vanlig renhold.

CE-merking:

Alle el-komponentene er CE-merket fra
produsenten Linak A/S Danmark.
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Problemløsning
Under er det en oversikt over forskjellige problemer vi
erfaringsmessig opplever. Det er gitt mulige årsaker og
eventuelle løsninger til problemet.
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Problem

Mulige årsaker

Løsning

Overbelastning.

Motorenes strømreler
kobler ut.

Fjern evt. hindringer som
medfører at Cura ML II
ikke kan kjøre fritt opp/
ned. La den avkjøles et
par minutter og prøv igjen.

Spenningsbortfall.

Badekaret kan ikke kjøres
ned fra høy posisjon.

Pasienten må løftes
ut av badekaret med
personløfter eller med
assistanse fra ekstra
hjelper.

Skjevbelastning.

Benene under Cura ML II
er plassert i ytterpunktene
i alle fire hjørner og er
derfor mere stabil enn de
fleste ordinære badekar.

Ingen

Klemfare.

Motorene har innebygget
sikkerhedsmutter og har
ingen trekkraft ved kjøring
ned. Vegten av badekaret
med vann og pasient
utgjør en klemrisiko.

Oplæring af pleier/
hjelper ved hjelp af
bruksanvisningen.

Feiljusterte føtter.

Badekaret blir ustabilt vipper.

Juster føttene på Cura ML
II til vannrett nivå.

Badekaret går mot
veggen.

Skade på veggen.

Trek badekaret ut fra
veggen.

Feil i elektroniik / motorer

Badekaret kan ikke kjøres
opp eller ned.

Tilkall servicepersonale.

Håndbetjeningen faller
ned i badevannet.

Håndbetjeningen tar ikke
skade av opphold i vann i
inntil 10 sek.

Sørg for at
håndbetjeningen ikke blir
liggende i badevannet.

Kabelbrudd til
håndbetjeningen.

Badekaret kan ikke
kjøres.

Hele håndbetjeningen må
skiftes.

Motorene løfter skakt.

Badekaret ute av vater.

Tryk på ned knappen 2-3
ganger når badekaret er
helt nede.

Levetid/holdbarhet.

alle bærende
konstruksjoner er av
rustfrie materiale, eller
overflatebehandlet slik at
de ikke ruster.

Kreves ingen spesiell
beskyttelse.
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Tekniske data
Cura ML II
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Nettspenning

230 V 50Hz

Opptatt effekt

350 W

Kurssikring

10A

Intermitens

1 min. drift - 9 min. hvile

Brukervekt

250 kg

Løfteevne

500 kg.

Spenning motorer

24 VDC

Håndbetjening

Linak HB81 / HB8195V0001 +61, IPX6

Motor

Linak LA31 / 31210H + 3120002M, IPX6

Kontrollboks

Linak CB6 / CB65634 + Z2007, IPX6

Utstyr type

B, klasse II
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Dimensjoner

B

E

C

A

A

D

B
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Art. nr.

A cm

B cm

C cm

D cm

E cm

148070

140

70

68,5

98,5

20

148071

150

70

68,5

98,5

20

148072

160

70

68,5

98,5

20

148073

170

70

68,5

98,5

20

148074

180

70

68,5

98,5

20
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