GK—Basic

Brugermanual
01/2019

Tillykke med din beslutning om at købe en GK Badekar. Du har
erhvervet et østrigsk kvalitetsprodukt, der vil lette
belastningen i patientplejen betydeligt.
På grund af deres avancerede ergonomiske design er GK Badekar
enkle og ligetil at bruge. På trods af dette vil vi bede dig om at
læse instruktionerne omhyggeligt, før badekarret tages i brug.
De detaljeret oplysninger i denne vejledning vil lette det praktiske
arbejde.
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Sikkerhed
■ Sikkerhed
•

Vær opmærksom på at dette bade system kun bliver betjent af professionelle.

•

Tjek altid vandets temperatur før brugeren stiger I badet eller når brugeren
har fået brusehovedet.

•

Vær opmærksom på at udstyret er rengjort efter brug.

•

Vær opmærksom på at hver bruger er vurderet for sin ambulerede evne, for at
sikre brugerens sikkerhed ved indstigning og udstigning. (brug håndtag, korrekt indstigningshøjde, korrekt patient forflytnings udstyr osv.)

•

Under desinficering, brug handsker og beskyttelsesbriller. I tilfælde af kontakt
med øjne eller hud, følg proceduren på desinfektionsmidlet og materialets
sikkerheds papir.

•

Vær altid opmærksom på at udstyret er tilsluttet strøm.

•

Vær opmærksom på at der ikke er materialer som ligger i vejen for at badet
kan køre op og ned. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre alvorlige
uheld eller skader på udstyret.

•

Opbevar ikke genstande på badet. På grund af bevægelser og vibrationer kan
tingene falde på gulvet eller ned i badet.

•

Vi vil gerne pointere at et liftebadekar er et pleje badekar og brugeren skal
støttes af en passende lift.

•

I tilfælde af at ingen lifte bliver brugt, anbefaler vi at udstyre badekarret med
håndtag.

Note:
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Sikkerheds regler og instruktioner I denne brugermanual må læses for at
sikre sikker og ordentlig brug af udstyret. Justeringer og reparationer skal
foretages af autoriserede og kvalificerede personer. Alle påstande under
garantien bliver undgået hvis disse forespørgsler ikke bliver overholdt.

Forberedelse før bad
■ Forberedelse før bad

•

Hvis afløbs proppen ikke er I dræn systemet, put den tilbage.

•

Læg puden I den rigtige position.

•

Hvis du bruger en båre, behøver du ikke puden.

•

For at fylde badet, ryk indløbsventilen mod urets retning.

•

Vælg en behagelig temperatur.

•

Så snart at vandet har opnået det ønskede niveau, hjælp brugeren ned i badet eller bring båren i den rigtige position.

•

Brug ”OP” eller ”NED” knapperne til at bringe badet i en behagelig arbejdshøjde.

•

Hvis du ønsker at bruge bruseren under badet, flyt da bruse ventilen mod
urets retning og fjern den hvide bruser fra holderen. For at starte brusebadet
tryk på den sorte aftrækker.

•

Nu sænker du badekarret og får brugeren ud af vandet.

•

Tøm karret.

•

Før du påbegynder en ny bade cyklus, bør du rengøre badet og gennemgå
desinfektions proceduren.
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Komponenter
■ Komponenter
1.

Op/ned Knap

2.

Overløb

3.

Fyldningstud

4.

Dræn

5.

Bruser

6.

Justerbare fødder

6

Komponenter

•
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•

Tilpasninger

•

GK-Basic med lift GKIkarus

Brushoved med bruseholder

Funktioner
■ Funktioner
Hævning og sænkning af kar
Dette kar tillader plejere at bade patienter I et ergonomisk miljø. Justering af karret til en behagelig arbejdshøjde, forbedrer bade processen. ”OP” og ”NED” knapperne bruges til at hæve og sænke karret. Bevægelserne fortsætter så længe knapperne bliver holdt nede. Når knappen bliver sluppet, stopper bevægelserne. I den
højeste og lavest mulige position, stopper karret automatisk.

Indstilling af temperatur

Du kan indstille badets fyldnings temperatur og bruseren til enhver ønsket værdi, ved at dreje knappen på mixer ventilen.

Note:

Af sikkerhedsmæssige grunde er temperaturen mekanisk begrænset
til 38ºC (standard mixer). For at overskride denne sikkerheds apparat,
tryk på den røde knap på håndtaget.
Den termostatiske mixer er justeret til 3 bar flow tryk på begge forsyninger. Hvis du har forskellige forsynings tryk, er det muligvis
nødvendigt at foretage en ny justering.

Bruser
For at bruge bruseren, drej bruse ventilen mod urets retning og
tag den hvide bruser ud af holderen. Tryk og hold den sorte aftrækker direkte på den hvide bruser for at begynde brusebadet.
Hvis du vil stoppe brusebadet, luk for ventilen og frigør trykket
fra slangen ved at trykke på den sorte aftrækker og fjern bruseren.
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Funktioner
Fyldning af karret

Drej overløbs ventilen mod urets retning for at fylde karret. Når
du har nået den ønskede mængde af vand, luk for ventilen for at
stoppe påfyldningen.

Tømning af kar

For at åbne drænet, drej det forkromede dræn håndtag i den respektive retning. Vi anbefaler at lukke dræn systemet når indstrømningen er aktiv.

Desinfektion
Badekarret bør kun desinficeres når karret er tømt. Drej desinfektions ventilen mod urets retning og flyt den røde bruser fra
holderen. Når den er aktiveret, vil en bestemt mængde desinfektionsmiddel rettes mod bruseren for optimal desinfektion og
rengøring. Tryk og hold den sorte aftrækker direkte på den røde
bruser og spray alle indvendige overflader i karret. Sæt den røde
bruser i holderen og luk desinfektions ventilen. Efter den forskrevne kontakt tid brug da den hvide bruser for at rense de indvendige overflader i karret grundigt. For rengøring, bør maximal
temperatur vælges.

Flowmeter
Flowmeteret bliver brugt til at justere blandingsforholdet mellem vand og desinfektionsmiddel. Bordet ved siden af den, skal
hjælpe dig med at finde den rigtige værdi. Følg altid instrukserne
fra væskens forhandler. Flowmeterets indstillinger bør generelt
være ordnet når du installerer karret.
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Pleje og rengøring af kar
■ Pleje og rengøring af karret

Efter brug, rens badekarret grundigt med bruseren. Enhver form for snavs som
klæber til karrets overflader skal fjernes med en blød svamp eller klud— Brug ikke
grydesvampe.
For at forlænge badekarrets levetid, anbefaler vi at det bliver poleret en gang om
måneden. Dette vil give badekarret en glat, vandafvisende overflade og det vil gøre rutine rengøringen nemmere. - Det vil også forbedre udseendet af dit GK badekar
Vi anbefaler at bruge vores godkendte produktsortiment af GK produkter med dit
GK Basic+ bad.
Ethvert produkt som er blevet brugt til at rense eller desinficere dit GK Basic+ bad,
skal være fri for slibende, alkohol, syre, baser og ætsende ingredienser. Hvis du er i
tvivl ang. dine almindelige rengøringsmidler, kontakt da venligst din GK repræsentant før brug, bevis COSHH data blad om nødvendigt.
NB: Enhver skade forsaget af ikke godkendte/upassende produkter vil ikke blive
dækket af forhandlerens garanti.
En desinfektions cyklus bør altid udføres efter rengøring.
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Vedligeholdelse
■ Vedligeholdelse

•

Tjek slanger, rør og forbindelser fra tid til anden.

•

Vær opmærksom på at beholderen til desinfektionsmidlet er overvåget.

•

Vi anbefaler at du udnytter dit vedligeholdelses service og anmoder om et
funktionelt tjek hver 12. måned.

•

Justeringer og reparationer skal udføres af autoriserede og passende kvalificerede personer.

•

Undersøg om der er revner eller andre skader på karret.

. Undersøg brusehovedet og rengør dem hvis det er nødvendigt.
•

Ved service af badekarret, sørg for at karret ikke er tilsluttet og slukket.

■ Service

Mindst en gang om året er et service eller sikkerheds check obligatorisk, ifølge
Medical Device Directive (MDD)

•

Husk at GK Service er uovertruffen i kvalitet og også i forhold til garantiproblemer. GK vil kun se sig selv som ansvarlig for sikkerheds-relaterede sager hvis, vedligeholdelse, reparationer, modifikationer osv. udelukkende er
udført af vores service team eller af personer som er godkendt af os.

Når uheldet sker, vil detaljeret information omkring symptomer, type og serie nr.
(se type plade) hjælpe os med at svare hurtigt.
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Anvendelsesformål
■ Anvendelsesformål

Bade system for badende patienter med begrænset mobilitet. Badesystemet er hovedsageligt brugt på pleje institutioner, og I mindre grad på hospitals afdelinger. Det
bliver brugt i et professionelt miljø af trænet og kompetent personale.

■ Standard og regler

I henhold til klassifikationsregulering i henhold til Appendix IX af the Medical Device
Directive 93/42/EEC, er badekarret en klasse I Medical Device.
Det har været testet for overholdelse af de essentielle krav i henhold til Appendix I
of Directive 93/42/EEC, og som bevis for overholdelse af de lovlige krav, er CE mærkning blevet fixet.
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Teknisk data
■ Tekniske date

- Bathtub GK-Basic:
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•

Spænding:

230 VAC / 115 VAC

•

Frekvens:

50 Hz / 60 Hz

•

Strømforbrug:

70 VA

•

Beskyttelses klasse:

II

•

Grad af beskyttelse:

IPX4

•

Beskyttelses type:

Type B

•

Løfte vægt:

5000 N

•

Løfte højde:

250 mm

•

Maximum længde:

1900 mm

•

Maximum bredde:

830 mm

•

Maximum højde:

675-925 mm

Identifikations plade
■ Identifikations plade og etiket
Identifikations plade
Denne plade giver dig information omkring produktet,
f.eks. Type, produktion, dato og serie nr.

ISO 9001
Vores produktion er underlagt et kvalitets ledelses system ifølge
ISO 9001
CE Mærkning
Det er blevet testet for overholdelse af de nødvendige krav I henhold til Bilag I i direktivet 93/42/EEC, og som et bevis på overholdelse af de lovlige krav, CE mærkning er blevet anbragt.
■ Transport, opbevaring, genbrug
Betjenings betingelser
Max omgivelses temperatur:

40°C

Max relative luftfugtighed:

80% ikke kondenseret ved 20°C

Atmosfærisk trykområde:

500 hPa to 1060 hPa

Transport og opbevaring
Omgivelsestemperatur område:

-20°C til 60°C

Relativ luftfugtighed:

80% ikke kondenseret ved 20°C
500 hPa til 1060 hPa

Genbrug
Pakning: Træ og bølgepap, genbrugeligt.
Produkt: Elektrisk, stål og plastik dele skal separeres og genbruges
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Georg Krämer Ges.m.b.H. & Co. KG

Tel. +43 / (0) 7229 / 64450
Fax +43 / (0) 7229 / 70664
service@gk-medizinmechanik.at

Faaborg Rehab Technic ApS
Smedemestervej 9
5600 Faaborg
DK
Tlf. +45 / 70 20 55 53
office@faaborg-rehab.dk
www.faaborg-rehab.dk

Taste-, stave- eller transmissionsfejl er undtaget for alt indhold. Alle produktrelaterede informationer kan ikke ændres af teknisk produktion eller af andre årsager.

A-4061 Pasching
Neuhauserweg 14

