Varning! Denna symbol indikerar särskilt viktig säkerhetsinformation. Följ dessa
anvisningar noga.
Läs användarmanualen innan du börjar använda produkten! Det är viktigt att du förstår
innehållet fullt ut innan du försöker använda utrustningen.
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SVENSKA

Instrumentbricka 10-060

Avsedd användning
Instrumentbricka avsedd för uppläggning av instrument under operation. Produkten är avsedd att
användas av professionell personal inom kirurgi på vårdinrättningar.

Säkerhetsföreskrifter
Maxbelastning: 2,5 kg jämnt utbredd, enligt EN 60601-1 och EN 60601-2.
Utför en funktionskontroll före varje användningstillfälle!
Vid lossande av låsspaken i kloven för höjdjustering av bordet, skall bordet hållas på undersidan för att
hindra bordet att okontrollerat sjunka mot bottenläget!
Service och förebyggande underhållsservice skall utföras av auktoriserad personal.

MAX 2,5 kg
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Användarinstruktion
Installation

C.
A.
D.

B.

Underhåll
Service, förebyggande underhåll, justeringar och reparationer får endast utföras av för ändamålet
utbildad personal. Ändring av någon del av konstruktionen utan skriftligt medgivande från tillverkaren
är strängt förbjudet. Överträdelse kan komma att beivras.

Rengöring
Rengör med antiseptiskt tvåltvättmedel med pH 6 - 8 och varmt vatten. Etanol kan användas vid behov.
Torka med mjuk torkduk. Använd inte tvättmedel som innehåller starka syror eller baser.

Kontroll
Kontrollera att inga skador finns på instrumentbordet. Kontrollera och vid behov dra åt hattmutter
som håller fast brickan på stativet.
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Reservdelar

Nr.
1.
2.
3.
4.

Beskrivning
Instrumentbricka
Stativ
Hattmutter M6 A2
Bricka BRB 6,4x12x1,5 A2

Antal
1
1
2
2

Artikelnr.
11217
11215
-

Tillbehör
Artikelnr.
10-304
10-305

Beskrivning
Radialklove för fastsättning på tillbehörsskena
Radialklove för fastsättning på tillbehörsskena

Teknisk specifikation
Maxbelastning

2,5 kg jämnt utbredd, enligt EN 60601-1 och EN 60601-2

Vikt

2,9 kg

Material

Rostfritt stål

Dimension (H x B x L)

470 x 400 x 500 mm

UDI-DI

07350111830328
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