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Du har valt en HS Säng från URIFORM AB.

Läs hela bruksanvisningen för största möjliga glädje av din HS säng. Förvara
bruksanvisningen på en plats som är tillgänglig för alla personer som använder produkten.
Bruksanvisningen finns också att ladda ner på vår hemsida www.tumle.uriform.se.

Var uppmärksam på att det kan förekomma avsnitt i denna bruksanvisning som inte är relevant för er
produkt.

All hänvisning till höger och vänster ska uppfattas som om att man ligger på rygg i sängen.

Symboler
Denna ikon markerar villkor och information som ska läsas för att försäkra korrekt och
säker användning av produkten.

1. Generellt

1.1. Användningsområde

HS Sängen är utvecklad till personer över 12 år med diagnosen Huntintons sjukdom eller liknande
problem, där det finns behov för polstrade sängdelar för att personen skall försäkras om en trygg och
lugnare sömn.

HS Sängen är till för vård antingen i hemmet eller på vårdboende.

Med hjälp av ett unikt ryggstödssystem försäkras att personen får god liggkomfort och ideala villkor
för enklare förflyttningar för vårdare.

Max. patientvikt: 163 kg, förutsatt att vikten av madrass
och tillbehör inte överstiger 35 kg.

Max. last 198 kg

HS Sängen ska utrustas med en madrass på max 13 cm.
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1.2. Standarder och klassificering

HS Sängen:
- är CE-märkt enligt Direktiv om medicintekniska produkter 93/42/EEG
- har elektronik som är testad och godkänd enligt EN 60601-1 och EN 60601-1-2 av UL Demko.
- har genomgått riskanalys enligt DS/EN 60601-2-52:2009
- är klassificerad 18 12 10 37 enligt ISO 9999:2011

Lämna alltid sängen i lägsta position när person ligger i sängen – detta för att minska
skaderisken vid eventuellt fall ur sängen eller vid annan händelse.
Se till att ingen person befinner sig under sängen när den höjdjusteras – detta kan ge
allvarliga skador.

URIFORM påtar sig inget ansvar om produkten används, förändras eller monteras på
annat sätt än angivet i denna bruksanvisning.

Vid i- och urstigning från sängen kan höjdinställningsknappen på manöverdosan med fördel användas
som hjälp. Dessutom kan ryggstödet användas som extra stöd (gul knapp på manöverdosan), dock
skall lår och bendel alltid vara i horisontalläge, annars finns risk för överbelastning av sängbottens
delar.
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2. Produktöversikt

Art nr H1048
HS Säng med fast gavel

Art nr H1047
HS säng med öppningsbar fotgavel

Ger möjlighet till fotvård, sjukgymnastik/träning
m. m.

FOTO PÅ VÄG
Art nr H1077
HS Säng med öppningsbar huvudgavel

Ger möjlighet till vård av huvud och ansikte, t.
ex. hårvård, sjukgymnastik/träning.

FOTO PÅ VÄG
Art nr H1078
HS Säng med öppningsbar huvud- och
fotgavel
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3. Användning av HS säng
Sidorna på HS Sängen används enligt följande:

3.1. Öppning av sida

Sidan öppnas genom att dra i handtaget som
sitter mitt på sidan.

Max 15 kg drag!

Gummikanten i skyddar brukaren när sidan är
nerfälld.

3.2. Stängning av sida

När sidan förs upp låses den automatiskt.
RÄTT

När sidan är stängd korrekt finns inget
mellanrum mellan fästet och den röda
markeringen på vajern.

FEL

Om det finns ett mellanrum mellan
fästet och den röda markeringen på
vajern är sidan INTE korrekt stängd.
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3.3. Användning av sänggavel – Gäller säng med art nr
H1047, H1077 och H1078

3.3.1. Öppning av huvud- och/eller fotgavel
Drag den svarta
låssprinten utåt
samtidigt som det
grå gavellåset fälls
utåt. Detta skall
genomföras på båda
sidor av gaveln.

Låt gavellåset
falla ner.
Detta skall
genomföras på
båda sidor av
gaveln.

3.4. Borttagning av polsting

Om polstringen eller polstringsöverdraget behöver bytas är det enkelt att ta bort.
På utsidan av
långsidorna sitter en
rad med snäpplås.

Man låser upp
snäpplåset genom att
ta tag i den svarta
stroppen och lyfter
uppåt.

På baksidan av
polstringen sitter ett
kardborreband. I
nederkant av
polstringen finns en
dragkedja.

För att byta enbart överdraget till polstingen
öppnas dragkedjan och den inre polsringen tas
ut för att sedan föras in i det nya överdraget.

3.5. Montering av polstingsklädsel
Fäst polstringen med
kardborrebandet.

Dra stropparna genom
långsidans spännen
och lås dem.
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3.6. Användning av broms

Användning av hjul med centralbroms
När sängen är placerad på sin plats skall den alltid vara låst.

1. Bromsa: Från neutral ställning trampa på den röda
pedalen.

2. Låsa upp bromsen: Trampa på den gröna pedalen tills
den hamnar i neutral position.

Sängens hjul kan under vissa förutsättningar ge märken på vissa
typer av golv. Om man misstänker att det kan bli märken
rekommenderas att man använder en skyddsplatta mellan hjul
och golv.

Bromsen skall alltid vara aktiverad när sängen står stilla för att förhindra att
olyckor sker när personen kliver i och ur sängen eller vid vårdsituationer där
personen flyttas i sängen.

3.6.1. Placering

Sängen skall placeras så att höjdjusteringen av sängen inte blockeras av t. ex.
lyftanordningar eller möbler. Detta kan annars innebära risk för personskada
eller skador på utrustning.

3.7. Användning av handkontroll
Sängen kan utrustas med följande manöverdosor:

Soft Control
Höjdinställning av sängen UPP/NED

Sittinställning - grön knapp, oberoende av vilken inställning man utgår från.

Sängbotten i horisontalläge – röd knapp, oberoende av vilken inställning man
utgår från.

”Går ur sängen-knappen” – gul knapp, höjer ryggdelen och ställer lårdelen i
horisontalläge.

Höjer lårdelen och ställer in ryggdelen i horisontalläge – grå knapp
Inställning av bendel UPP/NER



HS säng

Bruksanvisning

Rev. 1.0 Sida 9 av 12

URIFORM AB, Postflygsgatan 8B, 128 30 Skarpnäck
Tel: 08-640 29 55, Fax: 08-640 29 57, e-post: tumle@uriform.se, www.tumle.uriform.se

HL80 med manuell
avstängning
av vald funtion, ACP

UPP/NED

Sittinställning – grön knapp

Ryggdel – gul knapp

Bendel – svart knapp

Lårdel – grå knapp

Höjdinställning av sängen -
vit knapp

Nyckel för avstängning eller öppning av vald
funktion.
Sätt in nyckeln under den funtion som skall
väljas och lås eller lås upp funktionen.

HB80
Alternativ manöverdosa

UPP/NED

4. Nödsänkning av sängbottnens delar

Nödsäkning av sängbottnens delar kan vara aktuell vid t. ex. strömavbrott eller vid motorfel. Sängens
höjdinställningsfunktion kan och skall INTE användas vid nödsänkning.

Sängbottens delar kan nödsänkas genom att ta bort låssprinten på den aktuella motorn.

Minst 2 personer behövs för att nödsänka en sängbottendel.

4.1. Nödsänkning steg för steg

1.
Ta ut stickkontakten ur vägguttaget.

2.
Placera sängen så att man kan stå på båda
sidor om sängen.

3.
Öppna båda sidorna genom att dra i handtagen.

4.
Placera en person på båda sidor av sängen.
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5.
Låssprinten på ryggdelen finns placerad på
höger sida.

Håll i ryggstödets ram på båda sidor av sängen,
personen på höger sidan drar ut låssprinten.

Sänk ryggstödet långsamt till plant läge.

6.
Låssprinten på lårdelen är placerad på vänster
sida.

Håll i lårdelen på båda sidor av sängen,
personen på vänster sida drar ut låssprinten.

Sänk lårdelen långsamt till plant läge.

7.
Låssprint till bendelen är placerad på höger
sida.

Håll i bendelen på båda sidor av sängen,
personen på höger sida drar ut lårsprinten.

Sänk bendelen långsamt till plant läge.

Låst låssprint Öppen låssprint – dra
ut
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5. Rengöring av HS Sängen
HS Sängen tål inte rengöring i tvättanläggning eller högtrycksbaserad vattenrengöring. De på
marknaden vanligast förekommande desinfektionsmedlen kan användas. Torka av sängen efter tvätt.
Använd aldrig syror, baser eller lösningsmedel. Se till att sängen inte är ansluten till vägguttaget vid
rengöring.

5.1. Daglig rengöring
Sängen tvättas med varmt vatten och rengöringsmedel och torkas sedan av.
Sängens ryggstöd och ben-/lårdel kan vikas fram över sängbotten, vilket underlättar rengöring och
åtkomst till styrenhet.

Sängens underrede tvättas med vatten och borste. Man kan tvätta med vattentryck, men man får inte
spola direkt på elektroniken med högtryckstvätt.

5.2. Rengöring av madrass och polsting
Madrass och polstring är tillverkad med ett inkontinensskydd och kan tvättas med varmtvatten och
rengöringsmedel eller desinficeringsmedel. Använd aldrig syror, baser eller lösningsmedel. Torka av
madrass och polsting efter tvätt.

Överdrag och polstring får inte tvättas i tvättmaskin.
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6. Felsökning av elektronik

OBS! Kontrollera först att kontakten sitter i vägguttaget och att nätspänning finns.

7. Avfallshantering

Denna produkt är framställd av en miljömedveten leverantör.

Den här produkten kan innehålla ämnen som kan skada miljön om den inte återvinns enligt Svensk
lagstiftning.

Symbolen, den ”överkryssande soptunnan” är placerad på denna produkt för att
uppmana till återvinning då det är möjligt.

Vänligen tag miljöansvar och återvinn denna produkt genom din lokala
återvinningsstation.

Motorn
fungerar inte

Inget
motorljud

Reläljud

Defekt motor

Motorkontakt
ej monterad

Inget reläljud

Defekt
elektronik

Defekt
manöverdosa

Motorljud

Kolvstången
rör sig inte

Defekt motor


