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   Se Brugsanvisningen, Servicevejledningen og Rengøringsvejledningen for uddybende information  
om de enkelte funktioner, installation, rengøring, service og reparation af sengen.

PERSONALEBETJENING (tohåndsbetjent)
For at forhindre utilsigtet aktivering af  
sengens funktioner, er personale
betjeningen tohåndsbetjent. 

Hvis man vil aktivere en funktion, SKAL  
en af aktiveringsknapperne med symbolet 
"hånd" holdes inde, samtidigt med at man 
trykker på den ønskede funktion. Dette 
gælder samtlige funktioner med undta
gelse af den elektriske CPRfunktion, "CPR".

Alle funktioner stopper automatisk, når 
knapperne slippes.

Låsefunktion
De funktioner som er forsynet med  
sym bolet "hængelås" kan låses.
 
For at låse/låse op trykkes samtidigt på 
"låsefunktion" (nøglen) og den ønskede 
funktionsknap som ønskes låst/låst op. 
 
Låste funktioner på personalebetjeningen 
låser tilsvarende funktioner på bruger
betjeningen. 
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BRUGERBETJENING
Sengen stopper automatisk, når knapperne 
slippes og alle funktioner kan låses med  
personalebetjeningen.
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MADRAS
Sengen kan leveres med en komfortabel madras i skum.

  Vær særligt opmærksom på madrashøjden  
i forhold til brug af sengehestforhøjer.

ANBEFALEDE MADRASMÅL

Model Længde Bredde Højde
Højde ved brug af 

sengehestforhøjer 

OPUS 7-10080 200 eller 220* cm 7882 cm 1015 cm 1823 cm

OPUS 7-20085 200 eller 220* cm 8285 cm 1015 cm 1823 cm

OPUS 7-30085 200 eller 220* cm 8285 cm 1015 cm 1823 cm

*Ved forlænget liggeflade. 

SENGEHEST
Sengen leveres med to integrerede 
personale betjente sengeheste. Ved høje 
madrasser, kan der tilkøbes sengehest
forhøjere.  

  Pas på at arme, hænder, fingre  
o.l. ikke kommer i klemme, når 
senge hesten nedfældes. Hold 
kun fast i sengehestens overrør.

  Pas på at brugeren ikke kravler 
over sengehestene for at  
komme ud af sengen. Der er  
risiko for at falde.

Betjening: Aktiver udløseren i hoved enden på  
sengens overramme og læg sengehesten ned.  
Modsat løftes sengehesten mod hovedenden,  
til den klikker på plads.
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HJULPOSITIONER
Sengen er udstyret med drejelige hjul, retningsstyr og centralbremsesystem, der kan betjenes  
fra alle sengens hjørner. Aktiveres en pedal, reagerer alle hjulene.

   Vigtigt! Sengens bremser skal altid aktiveres, når sengen ikke skal flyttes,  
for at undgå ulykker.

RØD PEDAL NED = 
HJULENE ER  
BREMSET

GRØN PEDAL NED =  
RETNINGSSTYR  
ER AKTIVERET

VANDRET =  
HJULENE ER FRI

LÅST
Hjulene er låst og  
sengen står fast.

RETNINGSSTYR
Bremsen er frigjort  
og hjulene i fod eller  
hovedene låser.

NEUTRAL
Hjulene er frie og  
bevægelige i alle 
retninger.

NØDFIR (mekanisk CPR)
Sengen er udstyret med et rødt hånd
tag til mekanisk CPRfunktion i tilfælde 
af hjertestop eller andre akutte situa
tioner.

Betjening: Træk ud i det røde håndtag 
under sengens rygdel og tryk rygdelen 
helt ned. Kombiner eventuelt med den 
elektriske CPRfunktion på personale
betjeningen for samtidigt at få sengen 
ned i laveste position. 

   Se Brugsanvisningen.

ANVENDELSE OG BEGRÆNSNINGER
Sengen er beregnet til anvendelse på hospitaler.  

 
 

Sengen er kun beregnet til voksne patienter med en  
fysisk størrelse på:
HØJDE: Min. 146 cm og max. 195 cm (forlænget = 215 cm). 
VÆGT: 40 kg eller mere, dog max. 200 kg. 
BMI: Body Mass Index på 17 eller mere.

 Max. belastning må IKKE overskrides (Safe Working 
Load/SWL = 265 kg).

 
 
 Overhold sengens max. tider i forhold til aktivering  
og pauser. Driftsfrekvens (10%): Max. 2 min. ON / 18 
min. OFF.

 
 
 Brugere med fysiske eller psykiske begrænsninger  
må ikke anvende sengens elektriske funktioner uden 
opsyn, medmindre personalet tillader det og brugeren 
har fået grundig oplæring. 

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER
Herunder mulige farer og anvisninger på at undgå dem:

 Læs ALTID brugsanvisningen og følg dens  
anvisninger nøje.

 
    Personalet skal ALTID risikovurdere, om brugeren  
kan anvende sengen korrekt og sikkert. 

KLEMFARE
•   Pas på, at ingen kommer i klemme, når sengen betjenes.  

Der er klemfare mellem sengens bevægelige dele. 
•  Kig altid på sengen, mens du bruger håndbetjeningerne.
•  Vær agtpågivende, når sengen sænkes fra hævet position. 

Kravl aldrig ind under sengen.
•  Vær opmærksom på klemfaren ved utilsigtet aktivering  

af funktions knapper, pedaler, sengeheste mm.
• Kontroller, at sengen kan bevæge sig frit op og ned, uden  

at skade sengen eller ting i nær heden af sengen f.eks.  
vindueskarme, radiatorer, hylder, lamper o.l.

FALD FRA SENGEN
• Efterlad ikke brugeren i sengen i højeste position.
• Sænk altid sengen før udstigning. 
• Brug sengehestene. 
• Lås altid hjulene efter transport.
• Kravl ikke over gavle og sengeheste for at komme ud  

af sengen.

• Kontroller at hjulene er låst før  
forflytning. 

VÆLTERISIKO
• Transporter aldrig sengen i højeste  

position på skrånende eller ujævnt  
underlag. 

FEJLBETJENING
• Overlad kun håndbetjeningen til brugere som du ved,  

kan bruge sengen og dens funktioner. 

 EL-SIKKERHED
• Sengen må kun tilsluttes forsyningsnet 230VAC med jord.
• Kontroller, at sengen og andet elektrisk udstyr ikke påvirker 

hinanden, men fungerer efter hensigten.
• Ved anvendelse af andet elektrisk udstyr i eller ved sengen, 

skal man sørge for, at ledninger o.l. ikke kommer i klemme.
• Hæng brugerbetjening på sengeheste eller gavle og per-

sonalebetjening på en af gavlene, når de ikke anvendes, 
så ledningerne ikke ødelægges af slag eller stød, tabes på 
gulvet eller kommer i klemme.

• Kør ikke over ledninger med sengen.
• Hvis sengen ikke fungerer optimalt eller der er synlige  

skader på elektriske dele, kontakt teknisk afdeling.

  
 Se Brugsanvisningen for mere info.

ADVARSLER

= 200 kg = 265 kg


