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1. Pengenalan
Sediakan Panduan Pengoperasian ini untuk referensi.

Peringatan & Perhatian
PERINGATAN
Peringatan menunjukkan potensi bahaya dalam prosedur atau kondisi yang, jika tidak diikuti
dengan benar, bisa mengakibatkan kematian, cedera, atau reaksi negatif serius lainnya.

PERHATIAN
Perhatian menunjukkan kondisi atau prosedur yang, apabila tidak diikuti secara benar,
bisa mengakibatkan kegagalan atau kerusakan pada peralatan.

Peringatan Umum
PERINGATAN
Gunakan hanya aksesori yang telah dirancang atau disetujui untuk
penggunaan dengan meja ini.
Jangan menggunakan meja bertenaga listrik jika terdapat gas yang
mudah terbakar seperti agen anestesi.
Beban Maksimal 325 Kg (715 lbs) yang didistribusikan secara merata.
Jangan memusatkan beban pada salah satu sisi meja.
Steker berfungsi sebagai alat pemutus hubungan listrik.
Jangan membiarkan anak-anak bermain dengan meja ini.
Awasi dengan baik anak-anak yang berada dekat dengan meja ini.
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2. Pemasangan
PERINGATAN
Jangan memasukkan penghubung daya listrik 2-kaki secara
langsung ke stopkontak listrik 13A 3-kaki.
Gunakan selalu adaptor yang disediakan.
Steker berfungsi sebagai alat pemutus hubungan listrik.

Gunakan adaptor jika steker 13A 3 kaki diperlukan.
(Referensi pemesanan 5S0409Z)

Pastikan bahwa kabel pasokan daya tidak meregang saat dihubungkan.
Pada saat meja digunakan, pastikan tidak ada hambatan di sekitarnya.
Pastikan pipa atau kabel sakelar tangan / kaki tidak terjepit oleh bagian meja yang bergerak.

PERHATIAN
Matikan meja saat tidak digunakan.

Cadangan Baterai
PERHATIAN
Cadangan Baterai digunakan jika daya listrik mati / bukan dalam penggunaan normal.
Cadangan Baterai digunakan jika daya listrik mati / bukan dalam penggunaan normal.
Lampu pada kotak kendali menunjukkan bahwa daya listrik aktif.
Ketika daya listrik 'aktif', baterai diisi dengan arus daya yang kecil – untuk persediaan jika daya listrik
mati.
Untuk mengisi daya akumulator, unit kendali harus diaktifkan dengan menekan dan melepaskan salah
satu tombol sakelar.
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3. Cara Pengunaan
Kendali Ketinggian
PERINGATAN
Posisikan pasien dengan aman sebelum meninggikan meja.
Posisikan semua kabel daya menjauh dari bagian yang bergerak.
Posisikan sakelar Tangan/Kaki agar tidak terjadi pengoperasian
yang tidak disengaja.
Tekan naik untuk menaikkan meja
Tekan turun untuk menurunkan meja
Tekan naik untuk menaikkan sandaran
punggung
Tekan turun untuk menurunkan sandaran
punggung
Sakelar Tangan

Sudut Sandaran Punggung = 85º -0º

Penguncian Roda
PERINGATAN
Kuncilah roda/kastor sebelum melakukan pemindahan atau perawatan pasien.
Kastor yang bisa ditarik tidak dirancang untuk pengangkutan pasien.
Lepaskan dan gulung kabel listrik menjauh dari bagian yang bergerak
sebelum memosisikan ulang meja.
Roda

Roda Terkunci

Terkunci Satu Arah
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4. Aksesori Opsional - Petunjuk Pengoperasian
Aksesori yang dirancang secara khusus untuk digunakan dengan produk ini dapat dilihat di video Bobath
5, yang terdapat dalam CD Rom Katalog 2005. Video tersebut meliputi serangkaian prosedur klinis yang
menggunakan aksesori tersebut dan memberikan rincian lebih lanjut tentang pemasangan aksesori
tersebut hingga siap digunakan.

PERHATIAN
Pastikan aksesori telah dikencangkan sebelum digunakan.

Pelindung Lipat Samping - Model 4604 (Krom) / 4605 (Berlapis Nilon)
Pelindung Lipat Samping memberikan keamanan tambahan untuk pasien.

A)

Untuk menaikkan pengaman sisi saat berada pada posisi turun,
angkat dan putar ke arah Anda sejauh 180°. Setelah terangkat,
tekan pengaman sisi turun ke penahan hingga terpasang
sepenuhnya.

B)

Untuk menurunkan pengaman sisi dari posisi naik, angkat dari
blok penahan dan putar sejauh 180° ke posisi turun.

Pegangan Tumpuan Pasien - Model 4602
Pegangan ini membantu prosedur berdiri dan berjalan. Desain ukurannya sesuai untuk pasien bertubuh
kecil maupun besar.

A)

Untuk memasukkan pegangan tumpuan, pasangkan pin ke dalam
soket.

B)

Kencangkan dengan mengencangkan kenop pengunci.

C)

Untuk melepaskan pegangan tumpuan, kendurkan kenop pengunci
dan keluarkan pegangan tumpuan dari soket.
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4. Aksesori Opsional - Petunjuk Pengoperasian
Cincin Tumpuan Pasien - Model 4603
Cincin tumpuan bisa dipasang di kedua sisi atau di kaki ranjang. Cincin tumpuan ini bisa digunakan
untuk berbagai macam latihan duduk atau berdiri, latihan keseimbangan, dan pemindahan ke kursi roda.
Ketika memasangnya ke kerangka dudukan, pastikan bahwa 'pin pegas' terpasang ke dalam lubang di
bagian kotak untuk pengaman tambahan dan pastikan bahwa kenop pengunci telah dikencangkan sebelum
digunakan.

A)

Untuk memasukkan cincin tumpuan lengan, masukkan pin
ke dalam soket.

B)

Kencangkan dengan mengencangkan kenop pengunci.

C)

Untuk melepas cincin tumpuan lengan, kendurkan kenop
pengunci dan angkat cincin tumpuan lengan dari soket.
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4. Aksesori Opsional - Petunjuk Pengoperasian
Tumpuan Lengan/Kaki - Model 4607
Aksesori ini bisa dipasang di kedua sisi atau di kaki ranjang. Permukaan tumpuan yang memiliki lapisan
bisa disesuaikan dan diatur ke 3 sudut yang berbeda dengan melepaskan kenop merah di setiap sisi alat
tambahan dan mengatur ulang letak pin ke lubang yang lain. Alat tambahan ini digunakan untuk berbagai
macam latihan kaki bagian atas dan bawah dan teknik mobilisasi. Alat ini juga digunakan untuk prosedur
dengan tumpuan depan, di mana alat ini bisa digunakan bersama dengan penahan lutut sebagai penyangga
tambahan. Tali pengikat pasien (Model TT1 - disediakan bersama penahan lutut) bisa digunakan untuk
pengaman tambahan dan dipasang serta dikencangkan melalui bilah pengencang krom pada rangka alat
tambahan untuk Lengan/Kaki.

Untuk menyesuaikan Meja Penyangga Lengan:A)

Cari dan Pasangkan Alas Penyangga Lengan ke
braket.

B)

Kencangkan dengan mengencangkan kenop pengunci.

C)

Untuk menyesuaikan sudut Alas Penyangga Lengan,
kendurkan tuas di sisi bawah bantalan, sesuaikan ke
posisi yang diinginkan dan kencangkan dengan
mengencangkan tuas.
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4. Aksesori Opsional - Petunjuk Pengoperasian
Penahan Lutut & Bangku Rendah - Model 4608
Penahan lutut dipasang dan diposisikan ke kerangka pada rangka dasar di ujung kaki ranjang melalui
kerangka miring sebelah kanan yang berlapis krom, yang dimasukkan dan dikencangkan di setiap sisinya
menggunakan kenop pengunci. Penahan lutut bisa disesuaikan ketinggiannya dan bisa dilepaskan dengan
mudah ketika tidak digunakan. Alat tambahan ini memberikan stabilitas tambahan untuk pasien pada saat
prosedur berdiri dan juga bisa digunakan bersama dengan Penyangga Lengan/Kaki untuk berdiri dengan
tumpuan depan. Tali pengikat pasien yang tersedia bisa dikencangkan ke bilah krom pada alat tambahan
untuk Lengan/Kaki atau Cincin Tumpuan ketika digunakan bersama dengan salah satu aksesori ini.

Penahan Lutut

Bangku Rendah

Penahan lutut juga 'berfungsi ganda' sebagai bangku rendah untuk pemeriksaan dalam posisi duduk dan
prosedur 'duduk lalu berdiri'. Penahan ini harus dipasang ke kerangka di bawah permukaan bantalan
pelapis pada kaki ranjang dan dikencangkan menggunakan kenop pengunci di setiap sisinya. Kerangka
miring sebelah kanan yang berlapis krom tidak diperlukan untuk prosedur ini.
Untuk melepaskan rangka dudukan:A)

Kendurkan kenop pengunci di sisi bawah.

B)

Geser rangka bangku secara horisontal menjauh dari ranjang.

Untuk memasang kembali rangka bangku:
A)

Pasangkan rangka bangku ke pipa.

B)

Kencangkan dengan memutar kenop pengunci di sisi bawah searah
putaran jarum jam untuk mengencangkan.

Lubang dan Sumbat Untuk Bernapas

Lepas sumbat untuk pasien dengan posisi tengkurap
Tekan dari arah bawah
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5. Pembersihan dan Dekontaminasi
PERINGATAN
Jangan menggunakan larutan Alkali atau organik untuk
melakukan pembersihan secara rutin.
Segera ganti vinil yang sobek atau rusak.
Lapisi selalu vinil dengan kertas atau kain baru di bawah pasien.
Jika kontaminasi terjadi atau dicurigai terjadi, selalu lakukan
dekontaminasi terhadap meja sebelum digunakan.
Frekuensi pembersihan rutin meja akan tergantung pada tingkat penggunaannya.
PEMBERSIHAN / DEKONTAMINASI
1.

Kenakan pakaian pelindung: celemek dan sarung tangan plastik sekali pakai.

2.

Lepaskan dari sumber daya listrik dan kuncilah roda meja.

3.

Alat genggam pengendali bisa diseka menggunakan alkohol Isopropanol 70%.

4.

Siapkan larutan air hangat dan detergen netral.

5.

Awali dari bagian atas meja dan lanjutkan ke bagian bawah.

6.

Seka pada bagian ujung kepala menuju ke badan tengah.

7.

Seka pada permukaan horisontal lainnya di tubuh pasien menuju ke ujung kaki.

8.

Seka semua bagian horisontal di bawah permukaan alas pasien.

9.

Seka semua bagian vertikal di bawah permukaan alas pasien.

10.

Seka seluruh kain penutup (jika dipasang).

11.

Seka seluruh bagian roda.

12.

Pastikan semua bagian meja kering sebelum digunakan ulang.

13.

Buang semua bahan pembersih dengan aman.

14.

Cucilah tangan hingga bersih.

Jika melakukan DEKONTAMINASI, ulangi langkah 1) hingga 14) menggunakan larutan campuran
Hipoklorit / air hangat (10.000 ppm), bukan menggunakan air hangat dan sabun.
Meja siap untuk digunakan kembali.
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6. Penyelesaian Masalah – Aktuator Elektrik
Gejala
Aktuator tidak
berfungsi

Kemungkinan penyebab
Tidak terhubung dengan daya
listrik
Sekring putus
Sakelar tangan/kaki tidak
terhubung
Perlindungan panas

Tindakan
Pastikan suplai daya listrik terhubung
Ganti sekring dalam soket
Periksa apakah sakelar tangan/kaki telah
dimasukkan seluruhnya ke dalam aktuator
Lepaskan kabel daya listrik dari suplai daya
listrik. Diamkan alat selama 1 menit kemudian
hubungkan kembali kabel daya listrik.

Jika masalah tetap terjadi, hubungi Pemasok Akron setempat.

7. Pemeliharaan
Periksa meja secara visual sebelum digunakan.
Lakukan servis rutin setiap enam bulan atau lebih sering jika produk sering digunakan.
Servis atau perbaikan rutin hanya boleh dilakukan oleh personel yang terlatih dan memenuhi kualifikasi.

PERINGATAN
Sebelum memulai kegiatan pemeliharaan, lepaskan hubungan meja dari
suplai daya listrik. Steker berfungsi sebagai alat pemutus hubungan.
Periksa apakah terdapat tanda-tanda kerusakan pada meja. Pastikan bahwa semua mur, baut, dan
pengencang lainnya sudah terpasang dengan kencang. Jangan mengencangkannya secara berlebihan
karena hal ini bisa mempersulit pembongkarannya.
Pengencang bantalan pelapis harus diperiksa, dikencangkan, atau diganti jika perlu.
Periksa pasak engsel antar bagian untuk memastikan tidak ada pasak yang mencuat keluar.
Periksa pengendali penopang gas, pada seluruh gerakan mengunci dan menopang.
Periksa apakah meja hidraulis bekerja dengan baik dan terdapat tanda-tanda kebocoran.

PERINGATAN
Semua pemeriksaan kelistrikan harus dilakukan oleh teknisi
listrik yang memenuhi syarat dan berlisensi.
Kabel berwarna BIRU maupun COKELAT tidak boleh dihubungkan
ke terminal pembumian pada steker tiga kaki.
Periksa apakah terdapat potongan, lecet, belitan, atau kecacatan lain pada kabel fleksibel dan gantilah jika perlu.
Pastikan bahwa steker penghubung suplai daya listrik terpasang dengan benar.
Periksa apakah sambungan steker daya listrik kencang dan ukuran sekring sudah benar (5A).
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8. Garansi dan Layanan (Khusus Inggris)
Syarat dan ketentuan standar ArjoHuntleigh AB berlaku untuk ranjang ini. Salinan tersedia berdasarkan
permintaan. Ketentuan ini berisi rincian lengkap persyaratan garansi dan tidak membatasi hak hukum
konsumen.
Untuk servis atau pemeliharaan, silakan hubungi:
Bagian Servis
ArjoHuntleigh Inggris
ArjoHuntleigh House
Houghton Hall Park
Houghton Regis
Dunstable
Beds
LU5 5XF

Telepon:
Faks:

01582 745700
01582 745745

Untuk informasi mengenai produk ini yang berkaitan dengan garansi dan suku cadang, silakan hubungi:
ARJO Scandinavia AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö
SWEDIA
www.arjohuntleigh.com
Jika ranjang Anda dikembalikan karena suatu alasan, silakan beritahukan kepada ArjoHuntleigh AB
sebelum mengirimkannya, dan:
1.
2.
3.
4.

Bersihkan produk tersebut seperti yang dijelaskan dalam bagian pembersihan.
Bungkus dengan kemasan yang sesuai.
Lampirkan sertifikat dekontaminasi (atau pernyataan tertulis lainnya yang menyatakan bahwa
produk tersebut telah dibersihkan) di bagian luar kemasan.
Berikan tanda “Service Department” pada kemasan.

Diproduksi di Polandia oleh ArjoHuntleigh AB. Sebagai bagian program pengembangan yang
berkesinambungan, perusahaan berhak mengubah spesifikasi dan bahan ranjang ini tanpa pemberitahuan.

11

AKRON 4632

8. Garansi dan Layanan (Di luar Inggris)
Syarat dan ketentuan standar ArjoHuntleigh AB berlaku untuk ranjang ini. Salinan tersedia berdasarkan
permintaan. Ketentuan ini berisi rincian lengkap persyaratan garansi dan tidak membatasi hak hukum
konsumen.
Untuk servis, pemeliharaan dan pertanyaan yang berkaitan dengan produk ini atau Produk ArjoHuntleigh
AB lainnya, silakan hubungi:
ARJO Scandinavia AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö
SWEDIA
www.arjohuntleigh.com
Jika ranjang Anda dikembalikan karena suatu alasan, beritahukan kepada ArjoHuntleigh AB sebelum
mengirimkannya dan:
1.
2.
3.
4.

Bersihkan produk tersebut seperti yang dijelaskan dalam bagian pembersihan.
Bungkus dengan kemasan yang sesuai.
Lampirkan sertifikat dekontaminasi (atau pernyataan tertulis lainnya yang menyatakan bahwa
produk tersebut telah dibersihkan) di bagian luar kemasan.
Berikan tanda “Service Department” pada kemasan.

Diproduksi di Polandia oleh ArjoHuntleigh AB. Sebagai bagian program pengembangan yang
berkesinambungan, perusahaan berhak mengubah spesifikasi dan bahan ranjang ini tanpa pemberitahuan.

9. Status Revisi
4632
HALAMAN
SEMUA HALAMAN
BEBERAPA HALAMAN

NOMOR PENERBITAN
UM - 01
UM - 02(DCN1058/1044)
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PENYUSUN
J. Barker
J. Barker

TANGGAL
28/06/02
13/10/03
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10. Spesifikasi Teknis
4632
Panjang Bagian Kepala (cm)
Panjang Bagian Kaki (cm)
Lebar (cm)
Panjang Keseluruhan (cm)
Rentang Ketinggian (cm)

71±1.5
124±1.5
107±1.5
196±3
50±1.5
97±1.5
325 Kg
Elektrik

Bobot Beban Maks.
Kendali Ketinggian
Data Kelistrikan 230v
Tegangan
Arus
Daya

220-240v / 50Hz
0,8A
24v / 6A
Data Kelistrikan 115v

Tegangan
Arus
Daya

115v / 60Hz
1,6A
24v / 6A

Klasifikasi IEC 601-1

Kelas 1

Peralatan Tipe B

Perhatian, bacalah panduan ini
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11. Pengangkutan dan Penyimpanan
Penanganan dengan hati-hati. Jangan jatuh. Hindari kejutan atau kekerasan.
Alat ini harus disimpan di tempat yang bersih, kering, dan memiliki ventilasi yang baik. Batas berikut ini
berlaku pada saat pengangkutan dan untuk jangka waktu penyimpanan hingga 15 minggu:
Suhu ruang
Kelembapan relatif
Tekanan udara

-25°C hingga +70°C
10% hingga 75%
50 kPa hingga 106 kPa

Batas berikut ini berlaku untuk kondisi pengoperasian atau jangka waktu penyimpanan yang lebih lama:
Suhu ruang
Kelembapan relatif
Tekanan udara

+10°C hingga +40°C
30% hingga 75%
70 kPa hingga 106 kPa

12. Perlindungan Lingkungan
Buang alat ini sesuai dengan peraturan setempat.
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AUSTRALIA
Arjo Australia Pty Ltd
78, Forsyth Street
O’Connor
AU-6163 Western Australia
Tel: +61 89337 4111
Free: +1 800 072 040
Fax: + 61 89337 9077

FRANCE
Arjo SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: info.france@arjo.com

BELGIQUE / BELGIË
Arjo NV/SA
Evenbroekveld 16
BE-9420 ERPE-MERE
Tél/Tel: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.be

HONG KONG
Arjo Hong Kong Limited
Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,
8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T.,
HONG KONG
Tel: +852 2960 7600
Fax: +852 2960 1711

BRASIL
Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02 Galpão
- Lapa
São Paulo – SP – Brasil
CEP: 05040-000
Phone: 55-11-3588-5088
E-mail: vendas.latam@arjo.com
E-mail: servicios.latam@arjo.com

ITALIA
Arjo Italia S.p.A.
Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com

CANADA
Arjo Canada Inc.
90 Matheson Boulevard West
Suite 300
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 905 238 7880
Free: +1 800 665 4831 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 905 238 7881
E-mail: info.canada@arjo.com
ýESKÁ REPUBLIKA
Arjo Czech Republic s.r.o.
Na Strzi 1702/65
140 00 Praha
Czech Republic
Phone No: +420225092307
e-mail: info.cz@arjo.com
DANMARK
Arjo A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540 LYNGE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail:
dk_kundeservice@arjo.com
DEUTSCHLAND
Arjo GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjo.com
ESPAÑA
Arjo Ibérica S.L.
Parque Empresarial Rivas Futura, C/Marie
Curie 5
Edi¿cio Alfa Planta 6 o¿cina 6.1-.62
ES-28521 Rivas Vacia, MADRID
Tel: +34 93 583 11 20
Fax: +34 93 583 11 22
E-mail: info.es@arjo.com

MIDDLE EAST
Arjo Middle East FZ-LLC
Of¿ce 908, 9th Floor,
HQ Building,North Tower,
Dubai Science Park,
Al Barsha South
P.O Box 11488, Dubai,
United Arab Emirates
Direct +971 487 48053
Fax
+971 487 48072
Email: Info.ME@arjo.com
NEDERLAND
Arjo BV
Biezenwei 21
4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjo.com
NEW ZEALAND
Arjo Ltd
34 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com
NORGE
Arjo Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail: no.kundeservice@arjo.com
ÖSTERREICH
Arjo GmbH
Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.OG
A-1230 Wien
Tel: +43 1 8 66 56
Fax: +43 1 866 56 7000

www.arjo.com

POLSKA
Arjo Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNIKI (PoznaĔ)
Tel: +48 61 662 15 50
Fax: +48 61 662 15 90
E-mail: arjo@arjo.com
PORTUGAL
Arjo em Portugal
MAQUET Portugal, Lda.
(Distribudor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com
SUISSE / SCHWEIZ
Arjo AG
Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42
SUOMI
Arjo Scandinavia AB
Riihitontuntie 7 C
02200 Espoo
Finland
Puh: +358 9 6824 1260
E-mail: Asiakaspalvelu.¿nland@arjo.com
SVERIGE
Arjo International HQ
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com
UNITED KINGDOM
Arjo UK and Ireland
Houghton Hall Park
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GETINGE GROUP is a leading global provider of products and
systems that contribute to quality enhancement and cost efﬁciency
within healthcare and life sciences. We operate under the three
brands of ArjoHuntleigh, GETINGE and MAQUET. ArjoHuntleigh
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GETINGE provides solutions for infection control within healthcare
and contamination prevention within life sciences. MAQUET
specializes in solutions, therapies and products for surgical
interventions and intensive care.

