BRUKSANVISNING

TA R E T T A K U T, S T I C K /
P R O V TA G N I N G S VA G N A R
OBS! Läs alltid bruksanvisning innan vagnen tas i bruk.
(Tarettvagnar har etikett med modellbeteckning, serienummer och tillverkningsår).

SKÖTSELRÅD, ANVISNINGAR
SÄKERHET Tarett Akutvagn3030 stick/
provtagningsvagnar 6010 och 6045:
Tarettvagnar kan säkerhetsmässigt inte
jämföras med fasta och låsta
läkemedelsförråd/rum.
Akutvagnar på avdelningar/mottagningar
bör då de inte används hållas under
uppsikt alternativt placeras centralt vid
expeditioner eller i förråd. Tarett vagnar
som är utrustad med ett centrallås utgör
en säker och enkel inlåsning av samtliga
lådfunktioner.
Standardvagnar inkl centrallås levereras
med ASSA cylinder 1300 (D13) inkl
3st nycklar. Vagnar kan även förses
med ASSA systemcylindrar i olika
säkerhetsklasser. Flera vagnar kan
förses med lika låscylinder. Tarettvagnar
kan även vara utrustade med
elektroniska kortläsare av olika modeller
alt med plomberingsmekanik.

Centrallås
FUNKTION: Centrallåset kan förses med
ASSA låscylinder och tillhörande nycklar,
elektronisk kortläsare (E-cylinder)
och nödöppningslås, alt med
plomberingsmekanik.
Låsning av vagn 3030 sker då
toppluckorna stängs (ett klickande ljud
hörs).
Vagn 3030, 6010, 6010-4 och 6045
med Staron toppskiva och sidomonterat
centrallås art 6010-22 öppnas/låses med
centralåsets handtag
För att låsa upp vagn med elektronisk
kortläsare används programmerat
kort, tag alt E-tjänstkort eller ASSAnyckel via nödöppningslås art 293-2
Vagnar kan sakna central låsfunktion av
lådor om beställaren valt bort denna
funktion.

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

Vagn försedd med Klaffskiva

Om problem kvarstår, kontakta
Inpart Trading AB eller lokal tekniker.
Elektronisk kortläsare kontakta Inpart
Trading AB eller lokal tekniker.

Viktigt!
Spara bruksanvisning/skötselråd i
anslutning till vagnen eller på avd.
Vid övriga frågor är ni välkomna att
kontakta Inpart Trading AB

Max belastning på klaffskiva är 10 kg.

Rengöring allmänt
Vagnen kan rengöras med i sjukvården
vanligt förekommande rengöringsmedel.
Samtliga ytor och tillbehör tål sprittvätt
(70 % etanol). Avfallsbehållare och
plastkoppar i toppskiva tål maskindisk
55ºC Tarettvagnar tål inte avspolning
eller nedsänkning.
Vagnarnas yttersidor bör inte rengöras
med rengöringsmedel, kemikalier eller
rengöringsvamp/duk som innehåller
slipmedel (tex. svamp med scotchbrite).
Staron toppskiva kan rengöras med
Scotchbrite (grön) i kombination med
rengöringsmedel
  

Om fel uppstår – Felsökning
HJUL: Om hjulen kärvar eller behöver
rengöras:
Palla upp vagnen så att hjulen hänger
fritt från golvet (ex. på träklossar).
Avlägsna smuts och eventuellt håravfall
samt rengör enligt ovan (rengöring
allmänt).
Vid behov byt hjul. Hjul finns som
reservdel och kan beställas från Inpart
Trading AB.
CENTRALLÅS: Om låset kärvar: (ASSA
cylinder) Spraya låsspray i låscylindern.
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