
BRUKSANVISNING

CONVIMED
Skötselråd, anvisningar Convimed Modulvagnar 
D-6040/D4030
OBS! Läs alltid bruksanvisning innan vagnen tas i bruk



SKÖTSELRÅD, ANVISNINGAR
Skötselråd, anvisningar 
FUNKTION:
Vagnens lådor är mjukt självstängande 
och löstagbara. Insatsbackar ISO 
600x400 alt ISO 400x300 i PC/ABS inkl 
avdelare är löstagbara. Fackens storlek 
och antal kan varieras med flyttbara 
avdelare. Tillbehör och utrustning ska 
vara monterade på monteringsskenor 
avsedda för infästning på vagnens 
hörnprofiler. OBS! Undvik att borra i 
vagnens yttersidor.

Centrallås
FUNKTION: 
Convimed D-6040/4030 modulvagn  
utrustad med centrallås utgör en säker 
och enkel inlåsning av lådor. Anti-
tiltfunktion: Vagnen har anti-tiltfunktion 
inkopplad vid leverans och endast 
en låda i taget kan öppnas. Om anti-
tiltfunktion kopplas ur kan alla lådor 
öppnas samtidigt, vilket innebär ökad 
tipprisk. Leverantören tar inte ansvar 
för ev skador på vagnprodukt eller 
personskada, orsakad av tippad vagn 
med bortkopplad anti-tiltfunktion.
           
Centrallås kan förses med:
Låscylinder typ ASSA och tillhörande 
nycklar
Elektroniskt lås med knappsats inkl 
nyckel (art nr F-ACC-06)
Elektroniska cylindrar typ, ASSA Aperio, 
Salto GEO, Kaba Smartair eller annat 
fabrikat. 

OBS! Vid användning av elektronisk 
cylinder i Convimed modulvagnar, 
öppnas och låses vagnen beröringsfritt 
med kort eller tag.  
Elektroniska cylindrar som monterats i 
Convimed modulvagn kan inte jämföras 
med montering i tex dörr med traditionellt 
låshus som automatiskt låses. 
För ytterligare information, kontakta 
Inpart Trading AB                                      

Vagn försedd med
Infusionsstativ
Vagnens infusionsstativ är ett hjälpmedel 
vid beredning av läkemedel/infusioner. 
OBS! Läkemedel/infusioner skall inte 
anslutas till patient när de hänger på 
vagnens infusionsstativ. 

Vagn försedd med Klaffskiva
Max belastning på klaffskiva är 10 kg

Rengöring allmänt
Vagnen kan rengöras med i sjukvården 
vanligt förekommande rengöringsmedel. 
Samtliga ytor och tillbehör tål kemiska 
desinfektionsmedel baserade på alkohol 
och oxiderande desinfektionsmedel (typ 
Virkon) och hypokloritbaserade medel 
(ex klor) ISO Backar inkl avdelare är 
diskbara i 60º (ABS) och 120º (PC)

OBS! Rengöringsmedel som används 
för att rengöra Convimed-6040 får inte 
innehålla slipmedel
Vagn med arbetskiva i Staron. 
Staronskiva kan rengöras/poleras med 
Scotch-Brite.
 
Om fel uppstår – Felsökning
HJUL: Om hjulen kärvar eller behöver 
rengöras:
-Palla upp vagnen så att hjulen hänger 
fritt från golvet 
-Avlägsna lös smuts, eventuellt håravfall 
och rengör, se rengöring allmänt. Vid 
behov byt hjul. Hjul finns som reservdel 
och kan beställas från Inpart Trading AB.

CENTRALLÅS: Om elektronisk cylinder 
slutat att fungera: Kontrollera att 
kortläsarens batteri är bytt  om felet 
kvarstår kontakta Inpart Trading AB eller 
tekniker internt sjukhuset. 

Om låda kärvar eller inte går att stänga: 
kontrollera att lådan sitter rätt monterade 
på teleskopskenorna (se låda ovanför/
nedanför) alt kontakta tekniker internt 
sjukhuset eller Inpart Trading AB.
Viktigt! 
Spara bruksanvisning/skötselråd i 
anslutning till vagnen eller på avd.
Vid övriga frågor kontakta Inpart Trading 
AB.

Kalkbruksvägen 3, 610 71 Vagnhärad,  Tel 0156-132 06,  0156-132 10,  Fax 0156-132 01
info@inparttrading.se    www.inparttrading.se
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