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IEC60601-2-52
Zdravotnické lůžko Standard

…with people in mind

Splnění 2-52
Co je IEC60601-2-52?
IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) je mezinárodní
skupina uznávaných odborníků, kteří stanoví globální
bezpečnostní normy pro zdravotnická elektrická zařízení.
IEC60601-2-52 je nejnovější vydání „Konkrétních
požadavků na základní bezpečnost a požadované
vlastnosti zdravotnických lůžek“.
Tato poslední aktualizace EN60601-2-38 byla vytvořena
v roce 1999. Norma IEC60601-2-52 spojuje EN60601-2-38
(elektricky poháněná lůžka) a EN1970 (požadavky a způsoby
testování polohovatelných lůžek pro tělesně postižené osoby).

Norma IEC60601-2-52 obsahuje doplňkové požadavky
nad rámec předchozích norem, které musíme splňovat pro
zajištění maximální bezpečnosti spolu s dalšími požadavky
stanovenými jinými orgány po celém světě (např. HBSW).
Výrobky mohou být certifikovány jako splňující normu
IEC60601-2-52 nezávislým testovacím institutem.
Jako potvrzení jim bude vystaven certifikát.

Bezpečnostní normy
Rozměry splňující normu berou po celém světě v potaz velikost dospělého klienta a jako mezní hodnoty využívají
rozměry nejmenšího 5. percentilu a největšího 95. percentilu.

Hlava a krk
Norma byla nastavena na 12 cm pro
nejmenší šířku hlavy a 6 cm pro nejmenší
průměr krku, tyto rozměry jsou založeny
na 5. percentilu dospělé ženy.

Trup
Je stanoven rozměr 31,8 cm,
což představuje 95. percentil
hrudníku dospělého muže.

Výška
Při zvážení nejmenší a největší
výšky mužů a žen po celém
světě bylo toto rozmezí stanoveno
na 146 cm až 215 cm.

Jaký to má dopad na mě?

Od 1. dubna 2013 musí být všechna zakoupená zdravotnická
lůžka v souladu s IEC60601-2-52 a aplikovat požadavky normy.
Výrobci by vám měli poskytnout certifikát zajištění souladu.
Předpisy rovněž berou do úvahy několik bezpečnostních prvků,
včetně prostředí použití lůžka, životnosti výrobku, rozměrů pro
snížení rizika zachycení, boční stability a výšky bočních zábran.

Soulad vámi zvoleného výrobku s těmito předpisy vám zajistí
klid a ujištění o požadované bezpečnosti.

Jaké jsou hlavní změny?
Výměnná matrace
Norma stanoví kontrolu kompatibility pro stabilní,
pevné pěnové matrace. Jiné podpůrné povrchy,
jako např. aktivní matrace, by měly být posouzeny
s ohledem na rizika pro zajištění souladu.

Značení zdravotnických lůžek

Maximální hmotnost klienta a bezpečné pracovní zatížení

Všichni výrobci musí lůžka opatřit speciálními značkami
pro označení důležitých prvků lůžka. Může se jednat
o věty nebo symboly.

Minimální bezpečné pracovní zatížení pro nastavení pro akutní
a intenzivní péči je nyní 203 kg. Pro dlouhodobou péči je to
173 kg. Maximální hodnota hmotnosti klienta bere do úvahy
případné zařízení umístěné na lůžko, např. matracová pumpa atd.

Novinkou v této normě je značení doporučeného bezpečného
pracovního zatížení, na lůžku musí být vyznačena minimální
a maximální hmotnost klienta a jeho výška. Značení musí
rovněž jasně uvádět rozměry matrace.

Zdravotnická lůžka musí splňovat přesné rozměry
Vzdálenosti mezi pohyblivými částmi musí být v souladu,
aby se eliminovala místa, kde může dojít k zachycení
nebo přiskřípnutí.

Nové požadavky na podélnou a boční stabilitu

Informování o důležitých prvcích lůžka

Zdravotnická lůžka musí být schopna pojmout zátěž 225 kg
bez překlopení ve všech čtyřech rozích, pokud není nainstalována
nožní deska. V takovém případě musí být lůžko schopno
pojmout zátěž 112 kg ve dvou rozích v nohách lůžka.

Výrobci musí uvádět důležité prvky, jako např. funkce blokování,
zařízení brzd a navádění pro bezpečné ovládání lůžka.

Důležitá místa

Zachycení hlavy

Zachycení hrudníku

Mezera širší než 12 cm představuje nebezpečí, že se do ní
může dostat hlava a následně zůstat zachycená. Toto riziko
představují jakákoliv volná místa nebo postranní mezery mezi
bočními zábranami a čelem lůžka. Boční zábrany musí být
rovněž dostatečně pevné, aby se nevykláněly více než 12 cm.

Volné prostory užší než 31,8 cm, buď mezi bočními zábranami
a nožní částí lůžka nebo mezi samotnými bočními zábranami,
mohou představovat riziko zachycení hrudníku klienta.

> 31,8 cm
< 12 cm
< 12 cm

Zachycení krku

Vypadnutí přes boční zábrany

Mezera 6 cm nebo větší v oblasti bočních zábran může
představovat riziko zachycení měkkých tkání na krku,
což v extrémních případech může způsobit udušení klienta.

Mezi horní částí základní pěnové matrace a boční zábranou
by mělo být minimálně 22 cm podél alespoň 50 % její délky,
čímž se omezí riziko vypadnutí klienta.

> 22 cm

< 6 cm

Pod lůžkem na vnějších hranách lůžka musí být minimální
volný prostor 12 cm, aby se omezilo riziko zachycení
chodidla/prstů na noze. Hlouběji pod lůžkem musí být
minimální volný prostor 5 cm pro zohlednění špičky boty.

Lůžko musí být schopno unést zátěž 225 kg ve všech
rozích lůžka bez překlopení.

5 cm

12 cm

Boční stabilita lůžka

5 cm

Zachycení chodidla/prstů na noze pod lůžkem

13 cm

Přiskřípnutí prstů

Stlačení v oblasti břicha

Vzdálenost mezi pohyblivými částmi lůžka, jako např. bočními
zábranami nebo čelem lůžka, musí být menší než 0,8 cm
u otočné mezery nebo větší než 2,5 cm u uzavírací mezery
pro omezení rizika přiskřípnutí prstů klienta nebo pečovatele.
Níže uvedená ilustrace ukazuje požadavek na uzavírací
mezeru u sklápěcích bočních zábran.

Mezi oblastí zádové opěrky a oblastí stehen by měl být větší
než 90° úhel při každém profilovacím nastavení polohy.

> 2,5 cm
> 90°

Nová řada zdravotnických lůžek Enterprise byla nezávisle otestována globálně
uznávanou organizací UL pro potvrzení souladu s nejnovějšími požadavky na stabilitu,
rozměry a bezpečnost stanovené v normě IEC60601-2-52.

Enterprise 9000X

Enterprise 8000X

Enterprise 5000X

Enterprise 5000 s rozdělenými bezpečnostními bočnicemi

Poznámka: Tato brožura popisuje prvky normy IEC ve vztahu k nemocničním
lůžkům Enterprise a je určena pouze pro účely poskytnutí obchodních informací.
Nejedná se o technický referenční dokument.
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ArjoHuntleigh je přední světový dodavatel integrovaných výrobků a řešení,
které zlepšují životy klientů s omezenou mobilitou. Pomáháme zdravotnickým
zařízením pečovat o zdraví a zajišťovat každodenní efektivní péči, časnou
mobilizaci, bezpečnou manipulaci s klienty, prevenci žilního tromboembolismu,
prevenci proleženin, provádění osobní hygieny, péči o bariatrické klienty
a diagnostiku. Díky rozsáhlým znalostem a zkušenostem usilujeme o zlepšování
efektivity a zajištění bezpečnějšího a důstojného prostředí pro pečovatele
a jejich klienty.
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