Jak zrozumieć 2-52

Norma dla łóżek medycznych IEC60601-2-52

Jak zrozumieć 2-52
Co to jest IEC60601-2-52?
IEC (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) to grupa
ekspertów pochodzących z różnych krajów wyznaczająca
globalne normy bezpieczeństwa dla elektrycznego sprzętu
medycznego. IEC60601-2-52 to najnowsza opublikowana
norma dla „Wymagań szczegółowych dotyczących
bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania
zasadniczego łóżek medycznych”.
Norma EN60601-2-38 została po raz ostatni zaktualizowana
w 1999 roku, natomiast norma IEC60601-2-52 jest
połączeniem EN60601-2-38 (łóżka z napędem elektrycznym)

z EN1970 (wymagania i metody badań dla regulowanych
łóżek dla osób niepełnosprawnych).
Norma IEC60601-2-52 obejmuje dodatkowe wymagania
dotyczące wcześniej ustanowionych standardów, których
musimy przestrzegać w celu zapewnienia optymalnego
bezpieczeństwa, niezależnie od pozostałych wymagań
wyznaczonych przez inne organy na świecie (np. HBSW).
Produkty mogą otrzymać świadectwo zgodności z normą
IEC60601-2-52 od niezależnych ośrodków testujących.

Standardy bezpieczeństwa
Wymiary określone normą uwzględniają wymiary dorosłych pacjentów na całym świecie, a wartości graniczne
wyznacza 5. i 95. percentyl.

Głowa i szyja
Normę wyznaczono na 12 cm dla
najmniejszej szerokości głowy i 6 cm dla
najmniejszej średnicy szyi; te wymiary
określono na podstawie 5. percentyla
dorosłych kobiet.

Tułów
Zastosowano 31,8 cm, co odpowiada
95. percentylowi dla klatki piersiowej
dorosłego mężczyzny.

Wysokość
Po uwzględnieniu najniższego
i najwyższego wzrostu mężczyzn
i kobiet w skali międzynarodowej
wyznaczono zakres od 146 cm do
215 cm.

Jakie to ma znaczenie dla mnie?

Od 1 kwietnia 2013 roku wszystkie zakupione łóżka
medyczne muszą być zgodne z normą IEC60601-2-52, tam
gdzie ma ona zastosowanie. Producenci powinni przekazać
użytkownikom odpowiednie świadectwo zgodności. Przepisy
uwzględniają szereg elementów bezpieczeństwa, w tym
środowisko zastosowania, cykl życia produktu, wymiary
zmniejszające ryzyko uwięzienia zapewniające stabilność
boczną i odpowiednią wysokość barierki bocznej.

Zgodność produktu z tymi przepisami daje poczucie komfortu
i zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Jakie są główne zmiany?
Materace kładzione na ramę łóżka
Standard wyznacza kontrole zgodności dla stabilnych,
niezapadających się materaców piankowych.
Inne powierzchnie podpierające, takie jak aktywne
materace powinny zostać poddane ocenie
ryzyka pod względem zgodności.

Oznaczenia łóżek medycznych
Wszyscy producenci są zobowiązani do stosowania
specjalnych oznaczeń w celu poinformowania użytkowników
o ważnych cechach łóżka. Mogą to być zdania lub symbole.
Nowością w normie jest obowiązek umieszczenia na łóżku etykiet
dotyczących zalecanego bezpiecznego obciążenia roboczego,
minimalnej i maksymalnej wagi oraz wzrostu pacjenta. Etykiety
powinny również jasno określać wymiary materaca.

Maksymalna waga pacjenta i bezpieczne obciążenie
robocze
Minimalne bezpieczne obciążenie robocze dla oddziałów
ostrych i intensywnej opieki wynosi obecnie 203 kg. Dla
opieki długoterminowej wartość ta wynosi 173 kg. Wartość
graniczna maksymalnej wagi pacjenta uwzględnia wszelki
sprzęt umieszczony na łóżku, taki jak pompa materaca itp.

Łóżka medyczne muszą być zgodne z precyzyjnymi
pomiarami
Odległości pomiędzy częściami ruchomymi muszą być
zgodne, aby uniknąć blokowania i przyszczypania.

Nowe wymagania dla stabilności wzdłużnej i bocznej

Informacje o ważnych cechach łóżka

Łóżka medyczne muszą wytrzymywać obciążenia do 225 kg
bez przechylania się we wszystkich czterech narożnikach,
chyba że został zamocowany szczyt od strony nóg. W tym
przypadku łóżko musi wytrzymywać obciążenia do 112 kg
w dwóch narożnikach w nogach łóżka.

Producenci są zobowiązani do przekazywania informacji
o ważnych cechach łóżka, takich jak blokada, hamulec
i szyny w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi.

Obszary specjalnej uwagi

Uwięzienie głowy

Uwięzienie klatki piersiowej

Jeśli szczelina jest szersza niż 12 cm, stanowi to ryzyko,
że zmieści się w niej głowa, która następnie może zostać
w niej uwięziona. To ryzyko istnieje w przypadku odstępów
lub szczelin pomiędzy bocznymi barierkami a panelem
wezgłowia. Bariery boczne muszą być wystarczająco
wytrzymałe, aby nie odkształcać się o ponad 12 cm.

Wolne przestrzenie węższe niż 31,8 cm, pomiędzy barierkami
bocznymi a płytą szczytową w nogach łóżka lub pomiędzy
samymi barierkami mogą powodować ryzyko uwięzienia
klatki piersiowej pacjenta.

>31,8 cm
<12 cm
<12 cm

Uwięzienie szyi

Wypadnięcie przez barierkę boczną

Odstęp szerokości 6 cm lub większy w obszarze barierek
bocznych może powodować ryzyko uwięzienia tkanek
miękkich w okolicy szyi, co w ekstremalnych okolicznościach
może spowodować uduszenie pacjenta.

Minimalna odległość pomiędzy górną częścią podstawowego
materaca piankowego i barierką boczną na przynajmniej 50%
jego długości powinna wynosić 22 cm, aby ograniczyć w ten
sposób ryzyko wypadnięcia pacjenta.

>22 cm

<6 cm

Minimalna odległość pod łóżkiem przy jego zewnętrznych
krawędziach powinna wynosić 12 cm w celu wyeliminowania
ryzyka uwięzienia stopy/palców u nóg. Głębiej pod łóżkiem
wolna przestrzeń musi mieć przynajmniej 5 cm, aby
uwzględnić noski obuwia.

Łóżko musi klatki piersiowej wytrzymać obciążenie 225 kg
we wszystkich czterech narożnikach bez przechylania się.

5 cm

12 cm

Boczna stabilność łóżka

5 cm

Uwięzienie stopy/palców u nóg pod łóżkiem

13 cm

Przyszczypanie palców

Kompresja obszaru jamy brzusznej

Odległości pomiędzy ruchomymi częściami łóżka, takimi
jak boczne barierki lub panel wezgłowia, powinny wynosić
mniej niż 0,8 cm w przypadku szczelin obrotowych lub więcej
niż 2,5 cm w przypadku szczelin zamykających się, aby
wyeliminować ryzyko przyszczypania palców pacjenta lub
opiekuna. Poniższa ilustracja przedstawia wymóg dotyczący
zamykającej się szczeliny dla składanych barierek bocznych.

Kąt pomiędzy oparciem a odcinkiem udowym powinien
wynosić ponad 90 stopni podczas regulacji profilowania.

>2,5 cm
>90°

Enterprise 9000X

Enterprise 8000X

Enterprise 5000X

Łóżko Enterprise 5000 z dzielonymi barierkami
zabezpieczającymi

Pamiętaj: Broszura opisuje elementy norm IEC w odniesieniu do łóżek szpitalnych Enterprise
i służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest to referencyjny dokument techniczny.
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Grupa Getinge to globalny dostawca innowacyjnych rozwiązań
do sal operacyjnych, oddziałów intensywnej terapii, oddziałów
szpitalnych, działów sterylizacji, opieki nad osobami starszymi
oraz dla firm i instytucji zajmujących się naukami przyrodniczymi.
Z prawdziwą pasją dla życia budujemy jakość i bezpieczeństwo
w każdym systemie. Nasze unikalne propozycje są odbiciem ciągłej
dbałości i zwiększania wydajności w sektorze medycznym. Dzięki
naszemu doświadczeniu i bliskiej współpracy z partnerami możemy
przekraczać oczekiwania naszych klientów, poprawiając standard
życia ludzi dzisiaj i jutro.
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® i ™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi grupy ArjoHuntleigh. © ArjoHuntleigh, 2016.

Nowa gama łóżek medycznych Enterprise została przetestowana przez niezależną i uznawaną
na całym świecie organizację UL oraz certyfikowana jako zgodna z wymogami stabilności,
wymiarów i bezpieczeństwa normy IEC60601-2-52.

