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1. Izmantošanas vide. Paredzētais mērķis 
Aprūpei un kopšanai, slimnīcās un aprūpes iestādēs, lietošanai mājās. Wissner-Bosserhoff 

GmbH aprūpes gultu izmantoto, lai kompensētu un atvieglotu ikdienu cilvēkiem aprūpes 

iestādēs un veco ļaužu namos, kā arī, lai atvieglotu aprūpi. Ja vēlaties izmantot gultu citiem 

mērķiem, nepieciešams iepriekš vienoties ar uzņēmumu „Wissner-Bosserhoff GmbH“. 

Produktu izmanto kā aprūpes līdzekli un tam ir spēkā profesionālo apvienību noteikumi.  

 

Aprūpes gulta ir medicīnas produkts saskaņā ar nodaļā „Produkta drošība. Piemēroto standartu 

izvilkums“ norādīto reglamentu un standartiem. Tādēļ šo produktu drīkst lietot tikai mediķu 

uzraudzībā. Izšķirošais faktors, izlemjot, vai aprūpes gulta tiek izmantota mediķu uzraudzībā 

vai nē, ir atkarīgs no tā, vai aprūpe notiek saskaņā ar mediķu norādījumiem (DIN EN 60601-2-

38/A1:2000). 

 

2. Gultas uzstādīšana 
 Pārliecināties, ka grīdas virsma ir līdzena, lai to nesabojātu. Neder, piem., pārlieku 

mīksta, neizolēta grīda vai grīda ar defektiem. Bieži neder arī koka grīdas, porainas vai 

akmens grīdas, paklāji ar pamatu no putām, mīksts linolejs vai līdzīga seguma grīdas. 

Šaubu gadījumā nepieciešams vērsties savas grīdas uzstādīšanas uzņēmumā un 

„Wissner-Bosserhoff GmbH“ tehniskajā klientu dienestā. 

 Pārliecināties, ka gulta stabili atrodas uz grīdas, ka apkārt tai ir pietiekami  daudz brīvas 

vietas tās regulēšanai un pacelšanai. Galējiem gultas stāvokļiem ir nepieciešams papildu 

2,5 cm aizsardzības attālums līdz sienām, objektiem un iekārtām, lai tā neiestrēgtu. 

Galvgaļa aizsardzības attālumam līdz priekšmetiem, sienām un iekārtām ir jābūt vismaz 

20 cm. 

 Pārliecināties vai ir tādas medicīniskās un elektrotehniskās aizsardzības iekārtas, kā 

sienas bamperi un stūru aizsargi, RCM slēdži un u.c.  

 Pievērst uzmanību tam, kur atrodas sienas rozetes gultas pieslēgšanai pie tīkla. Tādas 

pozīcijas, kurās gulta var atsisties, kur uz grīdas  vai zem gultas vads ir pārāk nostiepts, 

ir aizliegtas. 

 Jāizvairās izmantot pagarinājuma vadus, dažādus adapterus, kas nav droši piestiprināti 

pie istabas grīdas. 

 Magnētiskos priekšmetus vai magnētisko lauku veidojoši objekti ir jātur ar distanci.  

 

3. Gultas tehniskie dati 
Ārējie izmēri – apm. 210 x 105 cm (atkarībā no koka apdares). 

Slimnieka gulēšanas virsmas nominālais lielums 90 x 200 cm. 

Augstuma regulēšana no 36 līdz 80 cm, atkarībā no modeļa (mērot centrālo daļu). 

Muguras atbalsta regulēšana 66,5 grādi. 

Kāju daļas regulēšana 32 grādi. 

Droša slodze: līdz 205 kg (155 kg slimnieks + 30 kg matracis + 20 kg gultasveļa un piederumi). 

Pacelšana – nav. 

Gultas svars – apm. 120 kg, atkarībā no modeļa un konfigurācijas. 

Aizsardzība IP66. 

Troksnis līmenis apm. 57 dB/A. 

Izmantošanas apstākļi: 

 vides temperatūra +10 oC - +40 oC; 

 mitruma līmenis 30-75 proc.; 

 atmosfēras spiediens 700-1060 hPa. 
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3.1. Elektriskais motors slimnieka guļas virsmai 
Elektrības pakļautība 230 V, 1,25 A, 50 Hz 

Aizsardzība: IP66, Class II 

Izejas spriegums 24V/32V, atkarībā no modeļa varianta (skat. nominālo plāksnīti) 

Motoru darbu laiks līdz 2 min regulēšanai, 18 min pauze 

Elektrības izmantojums līdz apm. 320 V ar maksimālo noslodzi  

Regulēšanas ātrums apm. 4,5 mm/s2 

Spiediena spēks pirms atkārtotas novirzīšanas līdz 3500 N 

 

3.2. Elektriskā motora augstuma regulēšana 
Lielākais spriegums tukšgaitā 24 V past. st. 

Strāvas ierobežošana (izlādētājs) līdz 10 A 

Lielākais celšanas spēks, tieši 1 x 6000 N 

Lielākais stiepes spēks 3000 N 

Regulēšanas ātrums 10-14 mm/s, atkarībā no modeļa, iekārtām un slodzes 

Aizsardzība:  IP66, Class III, īpaši zems spriegums 

Motoru darbības laiks līdz 2 min regulēšanai, 18 min pauze 

 

4. produkta apraksts 
 

 

1. Galvas daļa 

2. Sānu aizsardzība 

3. Braucošā daļa 

4. Pults 

5. Kāju daļa 

6. Muguras atbalsts 

7. Gurnu atbalsts 

8. Apakšstilbu atbalsts 

9. Centrālās riteņa bremzes 
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5. Elektrisko funkciju apraksts 
 

 Aprūpes gultu, regulējot muguras, gurnu un  apakšstilbu atbalstu un augstumu var pārslēgt 

šajos stāvokļos:

 
 

Uzmanību! Elektriskās funkcijas var sabojāties, ja tās būs atstātas ieslēgtas, 

funkcijas drīkst ieslēgt tikai uz mirkli,  atbilstošās darbības veikšanai.  

 

Uzmanību! Citu iekārtu izstarotie elektromagnētiskie viļņi (piem., radio 

telefons) var ietekmēt elektriskās funkcijas. Tādēļ drošības nolūkos gultas 

elektriskās funkcijas, kuras netiek izmantotas, nepieciešams nobloķēt. Noteikti 

censties šādas iekārtas izmantot pēc iespējas tālāk no gultas. 

 

Uzmanību! Pārceļot gultu citā stāvoklī, noteikti jāpārliecinās, ka regulēšanas 

zonā starp galvgali/kājgali un grīdu nebūtu cilvēku, ķermeņa daļu un nekādu 

priekšmetu.  

 

Uzmanību! Tā kā sistēma var darboties arī ar akumulatoru (papildus), 

nepareizi darbojoties motoriem, nepietiek tikai ar kontaktdakšiņas izraušanu 

no elektrības kontakta. Ja notikusi kļūda, nepieciešams izslēgt funkcijas 

kontroles kārbu un vērsties pie klientu apkalpošanas servisa (bateriju 

izmantošanas gadījums). 

 

 

 

5.1. Muguras atbalsta funkcija (BR) 

 
 

Tiek regulēta ar konkrētiem taustiņiem uz pults. Atbalsts augšupejošas kustības laikā kustas gar 

gultas galvgali. Šīs funkcija ļauj pacientam/lietotājam atrast ērtu stāvokli, nejūtot 

ierobežojumus ķermeņa augšējā daļā. Ar šīs tehnoloģijas palīdzību tiek saglabāta dabiska 

ķermeņa kustība. 
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Uzmanību, avārijas nolaišanas gadījumā. Nedarbiniet zem slodzes. Izmantojot 

mehānisko avārijas nolaišanu (papildu), atbalstu vienmēr nepieciešams turēt pie 

matrača turētāja un lēni novirzīt uz leju. 

 

Padoms. Izmantot būs vieglāk, ja pacients/lietotājs stingri turēsies pie pacelšanās roktura (ja ir), 

lai neatbalstītos uz muguras atbalsta. 

Lietošana. Turēt muguras atbalstu noteiktajā stāvoklī un nedaudz samazināt tā slodzi. Pavirzīt 

sarkano sviru (motora kārbas sānā) virzienā uz muguras atbalstu. 

Lietošana. Turēt gurnu atbalstu noteiktajā stāvoklī un nedaudz samazināt tā slodzi. Pavirzīt 

sarkano sviru (motora kārbas sānā) virzienā uz gurnu atbalstu. 

 

Muguras, gurnu atbalsta avārijas nolaišana (avārijas atlaišana) 

 

 

 

Griešanās virziens  

 

 

 

 

 

5.2. Automātiskās kontūras funkcija (AC) 

 
Tiek regulēts ar augstāk norādītajiem pults taustiņiem. 

 

 

5.3. Augstuma noregulēšanas funkcijas (HA) 

 
Augstums tiek regulēts ar augstāk norādītajiem pults taustiņiem. 

 

Uzmanību! Pacienta līmeņa augstumu nepieciešams noregulēt atbilstoši 

pacienta/lietotāja augumam, lai novērstu izkrišanas risku. 
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6. Drošības piezīmes augstuma regulēšanai 
 

 

 
Uzmanību!  Pirms katras gultas augstuma noregulēšanas, noteikti jāpārliecinās, lai 

bīstamajā zonā nebūtu nekādu priekšmetu, cilvēku, dzīvnieku u.c. Pulti nobloķēt, lai 

tā neradītu sekas, to netīšām piespiežot personai ar īpašām vajadzībām. 

 

Uzmanību! Ja aizņemta gulta netiek pieskatīta, tā jānostāda zemākajā stāvoklī, lai 

cilvēkam, no tās izkrītot – griežoties uz sāniem vai mēģinot nosēsties – trauma būtu 

pēc iespējas mazāka. 

 

 

Uzmanību! Pārliecināties, ka pults vads nepakļūst zem 

šķērveida pacelšanas mehānisma kustības zonas, lai novērstu 

vada sabojāšanu un tā iesprūšanu.  un tur neiesprūstu. 

Šī iemesla dēļ pults vads (1) ir jānovelk gar augšējā rāmja 

šķērsenisko siju (2) (skatīt attēlu). 

 

 

 

 

7. Transportēšana. Gultas pārvietošana 
Pārslēgt gultu uz mobilo stāvokli un pārstumt to (skat. nodaļu „Apstādināšanas spēks un 

mobilitāte“). Gulta tiek pārstumta, pieturot tikai galvgali vai gultas kājgali (skat. 2. att). Nekādā 

gadījumā nedrīkst gultu stumt, saņemot gultas sānu  sliedes. 

Uzmanību! Pārstumjot gultu, jāuzmanās, lai tās nepārbrauktu pāri pults vai 

elektrības barošanas vadam. Vadus uzkarināt uz speciāliem āķiem. Pārstumjot gultu, 

uzmanīties, lai kājas nepakļūtu zem ritošajiem riteņiem.  
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8. Funkciju regulēšana 
 

Pirms sākat lietot gulu pirmo reizi, pārbaudiet gultas funkcijas, lai būtu droši, ka gultas darbojas 

pareizi.  

 

8.1. Pults priekšpuse/pogas 
 

 

1. funkcija: muguras balsts uz 

augšu/uz leju 

 

2. funkcija: augšstilbu balsts uz 

augšu/uz leju 

 

3. funkcija: pacientu virsmas 

augstums uz augšu/uz leju 

 

4. rādītājs:  virziena regulēšana uz 

augšu 

 

5. rādītājs: virziena regulēšana uz leju 

 

Diode B rāda tagadējā brīdī aktuālo 

funkcijas taustiņu, kas mirdz zaļā 

krāsā. 

Funkcijas taustiņš ir aktīvs apmēram 

10 sekundes, pēc tam automātiski 

ieslēdzas bloķēšanas režīms. 

 

Diode A – sākotnējās kļūdas 

tolerances pārbaude. 

Atbloķējot bloķētās zonas, gaismas 

diode iedegās zaļā krāsā. 

Ja pārnesums kustās, diode iedegās 

sarkanā krāsā un deg līdz tiek ieslēgta 

kustība uz augšu vai leju (4. vai 5.) 

taustiņš. 

 

Kļūda tiek parādīta, ja: 

a) Pastāvīgi spīd sarkanā 

diode; 

b) Nospiežot taustiņu, 

neiedegas diode, nav dzirdams 

pīkstiena signāls; 

c) Dzirdamas pastāvīgs 

pīkstiena signāls. 

d)  

 

Diode neiedegas un  neiepīkstas, nospiežot taustiņu (izvēloties galējo režīmu). 

 

 

Drošības atslēga 
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8.2. Pults aizmugure ar bloķēšanas funkciju  
  

 Bloķēšanas slēdzis ar dažādiem režīmiem. 

Pavirzot drošības slēdzi, var aktivizēt 3 režīmus: 

1. Bloķēšanas režīms – visas funkcijas bloķētas. 

2. Aprūpes režīms – var izmantot visas funkcijas  

3. Bloķēšanas slēdzis – pagriezt rokturi uz vēlamo 

režīmu. 

4. Lietotāja režīms – var izmantot 1-3 funkcijas. 

 

Pults turētāja āķa uzlikšana. 

A un B vietās iespiest turētāja josliņas un ievietot pults āķīti 

uz augšu. 

 Uzmanību! Mainot turētāja āķi, uzmanieties no 

atsevišķu detaļu izkrišanas.  

 Uzmanību! Ievietot aizsardzības atslēgu speciālajā 

atverē. Neievietot apakšējā gredzenā, jo atslēga var salūzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pults iekšējās kļūdas tolerance 

Pagriežot atslēgas, var dzirdēt mazus pīkstienus. Tas nozīmē, ka pults darbojas pareizi. Ja, 

nepagriežot atslēgu, var dzirdēt pagarinātu signālu – pults darbība tiek bloķēta no  pārvaldes 

kārbas (papildu) vai ir notikusi kļūda. Ja tā ir kļūda, atvienot gultu no barošanas tīkla  (izraut 

kontaktdakšiņu) un vērsties mūsu  klientu apkalpošanas dienestā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzmanību! Drošības 

atslēgu ievietojiet 

tikai tai paredzētajā 

atverē. 



10 

 

 

8.3. Mehāniskais apakšstilbu balsts 
 

Atbalsta regulēšana. Augstums tiek 

regulēts ar diviem sprūdratiem 

Lietošana. 

Pacelšana. Pacelt atbalstu uz matrača 

ierobežotāja stieni (var no abām pusēm) un 

ļaut nofiksēt nepieciešamajā stāvoklī). 

Nolaišana. Pavilkt atbalstu uz augstāko 

pozīciju un lēni nolaist uz leju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4. Bremzēšanas spēks un mobilitāte 
 

 

Riteņu bremžu darbība. 

 

A stāvoklis – STOP, riteņu bremzes apstādinātā stāvoklī. 

 

B stāvoklis – ATLAISTS, riteņa bremzes atlaistas. 

 

C stāvoklis – VIRZIENS, riteņa bremzes uzstādītas konkrētā stāvoklī, 

lai būtu vieglāk manevrēt gultu. 

 

 Uzmanību! Gulta nav paredzētu pacientu transportēšanai, 

bet tikai tās novietošanai nepieciešamajā vietā! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kāju balsts 
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8.5. Sānu malu regulēšana  
 

Sānu  malu pacelšana un nolaišana. 

 

Nolaišana (A) – pavilkt sānu sliedi (C) uz augšu 

un reizē pavilkt slīdeni (D) virzienā uz gultas 

vidējo daļu. Atļaut sliedei lēni novirzīties uz 

apakšējo stāvokli (A). To pašu atkārtot kājgalī. 

 

Pacelšana (B) – izvilkt sānu sliedi (C) no 

apakšējās daļas un pacelt, līdz slīdenis (D) 

nofiksēsies, kas būs dzirdams ar klikšķi. 

 

Uzmanību! Sāna malu fiksācijas 

mehānisms saskaņā nenodrošina pietiekamu 

aizsardzība no izkrišanas.  Tas uzlabo slimnieka 

orientēšanos. 

Uzmanību! Pārliecināties, ka sānu malas 

fiksācijas mehānisms atrodas savā vietā. To var 

izdarīt mehānismu nedaudz pakustinot pēc 

fiksācijas. 

Uzmanību! Paceļot vai atlaižot sānu malas noteikti jāseko līdzi, lai regulēšanas 

zonā neiekļūtu slimnieka pirksti, rokas vai citas ķermeņa daļas. 

Uzmanību! Nemierīgi slimnieki un slimnieki ar orientēšanās trūkumu var iestrēgt 

zem sānu sliedes. Stingri rekomendējam pārklāt sliedi ar spilveniem. Slimnieks tiks 

pasargāts no traumām.  

Uzmanību! Izmantojot pacelta matrača sistēmu, ieteicams izmantot pagarinājumus 

augstuma palielināšanai, ja drošībai tiek izmantoti spilveni sliedes pārklāšanai.    

 

 

9. Tīrīšana un dezinfekcija. 
 

9.1. Sākotnējā tīrīšana 

Uzmanību! Drošības apsvērumu dēļ ļoti svarīgi ir nepieļaut šķidrumu (piem., 

šķīdinātāja, eļļas, sārmainu tīrīšanas līdzekļu u.tml.) iekļūšanu aprūpes gultas detaļās vai tās 

iekšienē. 

Uzmanību! Gultu un/vai tās elektriskos komponentus nedrīkst ievietot mazgāšanas 

kamerās. 

 

9.2. Dezinfekcija, sterilizācija 
Aprūpes namu gultu nepieciešams dezinficēt regulāri, kā arī gadījumos, kad nomainās pacients. 

Gultu nedrīkst dezinficēt mazgāšanas kamerās. Aprūpes gultas dezinfekcijai ieteicams izmantot 

tādus līdzekļus, kurus var aizvietot ar ekvivalentiem: „Terallin“, „Perform“ un „Sagrotan Med“ 

(„Schulke & Mayr GmbH“, Norderstedt, Vācija). Šos līdzekļus var izmantot tikai saskaņā ar 
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ražotāja norādījumiem. tas īpaši attiecas uz līdzekļu dozēšanu un iespējamajām briesmām, 

reaģējot uz citiem līdzekļiem. Koka gultas daļas nepieciešams pasargāt no šo līdzekļu 

iedarbības.  

 

9.3. Koka daļu aizsardzība 
Mēs izmantojam augstākās kvalitātes materiālus, radot produktu, kura koksne būtu līdzīga 

mājas apstākļiem. Lai varētu ilgāk priecāties par produktu, ieteicams to tīrīt ar mīkstu, mitru 

drānu. 

Jebkurai īsta koksne (finieris, plaukts) dabiski noveco, pat, ja tā ir lakota. Ar laiku apkārtējās 

vides ietekme – ultravioletais starojums, siltums un mitrums maina dabiskā koka virsmas toni. 

Turklāt, dabiskajai koksnei piemīt dažādi toņi, finiera tekstūru var aprakstīt tikai virspusēji, jo 

katrs koksnes piemērs ir savādāks. Tādēļ dabiski, ka mūsu ražotāju toņi var nedaudz atšķirties, 

no tā tehniski nav iespējams izvairīties. Tas īpaši attiecas uz papildus un atjaunotajām partijām. 

Minēto iemeslu  attiecības atšķirība, kontrasts starp finiera un pārējo koka virsmu, atkarībā no 

augšanas starpposmiem netiek uzskatīts par defektu un „Wissner-Bosserhoff GmbH“ 

neuzņemas atbildību vai saistībā ar to piemērot garantiju. Uzņēmums ļoti uzmanīgi izvēlas, 

konsultējas un saskaņo finiera un lakas toņus, lai nodrošinātu augstas kvalitātes produktu toni. 

 

9.4. Tīrīšanas līdzekļu izmantošana 
Grūti iztīrāmos traipus var tīrīt ar norādītajiem, ekoloģiskajiem tīrīšanas līdzekļiem. „Wissner-

Bosserhoff GmbH“ produkti atbilst SIN 68861-1A standarta prasībām mēbeļu virsmu tīrīšanai 

pret ķīmisko vieglu iedarbību, tādēļ mēbeles ir īpaši izturīgas parastajiem netīrumiem. Nedrīkst 

izmantot tīrīšanas līdzekļus, kuros ir mehāniski abrazīvas vielas un balināšanas komponenti. 

Noteikti nodrošināt, ka uz koksnes un finiera virsmas nebūtu nekāda mitruma ne to izmantojot, 

ne arī tīrot. Koks – dabisks materiāls, kas uzsūc mitrumu un tā ietekmē izplešas. Tā ietekmē var 

sabojāties materiāla izturība. Šī iemesla dēļ nepieciešams izvairīties uzglabāt un lietot 

produktus mitrumā. Pēc tīrīšanas ieteicams noslaucīt koka un finierētās virsmas ar sausu drānu, 

lai pēc iespējas mazāk mitrums spētu ietekmēt materiālus. 

 

9.5. Dezinfekcijas līdzekļu izmantošana 
Var izmantot tikai DIN 68861 1. daļas 1. pielikumā aprakstītos dezinfekcijas līdzekļus. 

a) fenola, 0.5 proc. ūdens šķīdumā – hlorētus alkil- aril- fenolus, cikoalkāna aril- fenolus; 

b) hloramīnu T, 2.5 proc. ūdens šķīdumā, p-toluola sulfona hlorīda nātriju. 

 

 

9.6. Koka daļu bojājumi 
Sabojāto finiera virsmu to iedauzot, sagriežot, saskrāpējot, virsma nepieciešams uzreiz 

aizsargāt pret mitruma ar atbilstošiem remonta materiāliem. Vērsieties uz „Wissner-Bosserhoff 

GmbH“ klientu apkalpošanas dienestu vai speciālu uzņēmumu. 

 

9.7. Vides atbilstība 
Visi izmantotie koksnes materiāli atbilst stingri noteiktiem Vācijas likumiem un noteikumiem, 

kā arī ir droši izmantošanai attiecībā uz veselību. Mēs rūpējamies par cilvēkiem un apkārtējo 

vidi. 

 

9.8. Kvalitāte 
Mūsu produktu iztur stingru pārbaudi mūsu kvalitātes pārbaudes sistēmā saskaņā ar 

starptautiskajiem standartiem DIN EN ISO 9001:2000 un DIN EN ISO 13485:2003, kas 

speciāli piemēroti medicīnas produktu ražošanai un izplatīšanai. Visām garantijas īpašībām 

„Wissner-Bosserhoff GmbH“ tiek piešķirta viena gada garantija. Pretenzijas, kas radušās 
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neatbilstoši izmantojot produktus, netiek pieņemtas. Ja Jums ir pamatojums sūdzībām, lūdzu, 

vērsieties pēc informācijas mūsu klientu apkalpošanas dienestā.  

10. Piezīmes  par drošību un iespējamie bojājumi 
1) Pirms aprūpes gultas lietošanas sākuma, nepieciešams iepazīties ar šiem noteikumiem 

un tos ievērot. 

2) Nepieciešams ievērot nominālajā plāksnē norādītos datus. 

3) Gultu nedrīkst izmantot, ja tā ir sabojājusies līdz stāvoklim, ka tā var radīt briesmas 

pacientam darbiniekiem vai trešajām personām. 

4) Gultu var izmantot tikai personas, kuras ir attiecīgi apmācītas to izmantot saskaņā ar 

mērķi, kā arī personas ar attiecīgu pieredzi. 

5) Pirms gultas izsniegšanas lietotājam ir jāpārliecinās par tās izmantošanas drošību un 

atbilstošu stāvokli. 

6) Jāpārliecinās, kā darbojas gultas funkcijas, iespējams pat katru dienu, mainoties 

maiņām, lai pārliecinātos, lai pacientam un aprūpētājam netiktu radītas briesmas. 

7) Saliektos pacelšanas polus neiztaisnot un neizmantot atkārtoti. Nepieciešams tos 

apmainīt. 

8) Gultu drīkst stumt tikai uz līdzenas un izturīgas virsmas. 

9) Kad gultā guļ cilvēks, riteņiem vienmēr ir jābūt nobloķētiem ar bremzēm. Pretējā 

gadījumā cilvēks, mēģinot izkāpt no gultas, var savainoties, jo gulta izkustēsies no savas 

vietas. 

10) Slimnieka virsmas augstumu nepieciešams noregulēt pēc tā lieluma, lai tas neizkristu. 

11) Mehāniskā muguras atbalsta nolaišanas laikā tas noteikti jāpiestiprina pie matrača 

ierobežotāja vai rāmja stieņa, lai nenoslīdētu pārāk ātri. 

12) Pārstumjot gultu uz citu vietu, noteikti pārliecināties, lai ceļā nebūtu bērni, ķermeņa 

daļas vai kādi citi priekšmeti. 

13) Regulēt sānu sliedes drīkst tikai aprūpētājs. Regulējot gultas virsmas stāvokli, aprūpes 

darbiniekiem noteikti jāpārliecinās, ka slimnieks neatbalstīsies uz sānu sliedes, lai 

neiestrēgtu rokas, kājas vai citas ķermeņa daļas. 

14) Noteikti izvairīties no pārāk tālas ķermeņa novirzīšanās virzienā uz gultas sāniem.  

15) Nenovietot smagāku kā 75 kg slodzi vertikāli un 50 kg horizontāli uz sānu sliedēm. 

16) Atkarībā no pacienta psihiskā un fiziskā stāvokļa, pārvaldes kārbā nepieciešams bloķēt 

atbilstošas funkcijas. To bloķēšanas efektivitāti nepieciešamas pārbaudīt ar pulti. 

17) Tā kā sistēma var darboties arī no akumulatora (papildus), nepareizi darbojoties 

motoriem, nepietiek vien ar kontaktdakšiņas izraušanu no elektrības kontakta. Ja 

notikusi kļūda, nepieciešams izslēgt funkcijas kontroles kārbā un vērsties klientu 

apkalpošanas dienestā (bateriju izmantošanas gadījums). 

18) Pults regulēšanas laikā operatoram ir ieteicams atrasties netālu no pārvaldes kārbas, lai 

būtu iespējams izslēgt nepatiesās funkcijas. 

19) Elektriskās funkcijas var tikt traucētas, ja tas tās nav saslēgtas ar pārvaldes kārbu. 

20) 220-230 V ir 50 Hz tīkla strāvai ir jāizmanto kontaktdakšiņu saskaņā ar VDE 

norādījumiem. 

21) Nepieskarties pie kontaktdakšiņas ar slapjām rokām. Pieturēt vadu virs kontaktdakšiņas 

un izraut to no kontaktligzdas. 

22) Tīkla pieslēgšanas vadu  izklāt taisni, bez cilpām, nesaliekt, nenostiept aiz asiem 

stūriem. 

23) Pieslēguma vadu pilnībā aizsargāt no mehāniskas slodzes. 

24) Tīkla vadu un pults barošanas vadu izvietot tā, lai tie nekur neiestrēgtu, uz vada un 

pagarinātāja neko nenovietot. 

25) Uzstādot gultu paredzētajā vietā, jāparedz droši attālumi starp sienām, palodzēm u.tml. 

Attālumi ir atkarīgi no gultas modeļa, pacelšanas augstuma un tiem jābūt vismaz 25 

mm. 
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26) Veicot gultasveļas augstuma regulēšanu, jāpārliecinās, ka aizsardzība atslēgas 

neatrastos slēdzenē un pie pults (kuru var sasniegt slimnieks). Nepareizi izmantojot 

atslēgas gulta var izveidot slimniekam kaitīgu stāvokli, piem., ginekoloģisko. 

27) Pulti ievietot speciālā turētājā (pielikums) vai uz gultas tā, lai taustiņus nevarētu netīšām 

nospiest, piem., starp sāna sliedi un gultas malu. 

28) Gultu jātīra ar mitru drānu. 

29) Darbības, kas nepareizas gultas lietošanas rezultātā, var sabojāt gultu: 

 Nepareizi izmantotas elektriskās funkcijas nekontrolētas gultas pozicionēšanas laikā. 

 Izmantojot gultu bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem. 

 Ļaujot izmantot gultu neapmācītam pacientam. 

 Vienlaicīgi vairākiem cilvēkiem regulējot gultu. 

 Pie gultas pieslēdzot neparedzētas elektroiekārtas. 

 Gultas pārvietošanas laikā tā tiek turēta aiz sānu sliedēm vai elektrības vada. 

 Velkot aiz kontaktligzdas vada un nevis aiz kontaktdakšiņas. 

 Neaizsargājot vadu no asiem stūriem vai citas mehāniskas slodzes (piem.,  pārbraucot 

pāri vadam). 

 Stumjot gultu uz nestabilas virsmas. 

 Izmantojot gultu uz vairāk nekā 10 grādu slīpas virsmas. 

 Blakus gultai izmantojot stiprus elektromagnētiskos laukus radošas iekārtas, piem., 

mob. tālruni. 

 ! Pirms gultas tīrīšanas un apkopes, obligāti izvilkt elektrības padeves barošanas vada 

kontaktdakšiņu no kontaktligzdas. 

 Drošības apsvērumu dēļ, pacelšanās rokturi (trijstūri) kopā ar siksnu nepieciešamas 

apmainīt ik pēc 5 gadiem. 

 Izmantotajam matracim ir jāatbilst spēkā esošajiem standartiem. 

 Pastāvīgi iedarbojoties šķidrumiem uz motora zonu (piem., urīna nesaturēšanas 

gadījumā). 

 Nepareizi izmantojot elektriskās daļas. 

 

30) Drošības līdzekļi, piezīmes drošai slimnieku un aprūpes gultu izmantošanai: 

 

- Slimnieku un aprūpes gultu elektrodaļas var remontēt un to apkopi var veikt tikai 

ražotājs vai ražotāja apmācīti speciālisti. Pretējā gadījumā var rasties briesmas, neveicot 

atbilstošas procedūras process var veikts nepareizi, kas var radīt elektrības triecienu vai 

izraisīt ugunsgrēku.   

- Slimnieku un aprūpes gultu elektrodaļas var apmainīt tikai pret oriģinālām daļām, kas 

iegūtas no ražotāja, pretējā gadījumā palielinās risks izraisīt elektrības triecienu vai 

ugunsgrēku.  

- Jāparedz droša vieta gultas izvietošanai, lai slimnieks ar rokām nesasniegtu kontroles 

ierīces. 

- Tīrīt gultu drīkst tikai saskaņā ar „Tīrīšanas un dezinficēšanas“ norādījumiem, pretējā 

gadījumā var rasties briesmas, par kurām ražotājas atbildību nenes. 

- Ja slimniekam ir urīna nesaturēšanas problēmas, matracim obligāti ir jāizmanto speciāls 

aizsargs  

- Ja gultā atrodas slimnieks kas nekustas, neizmantojot speciālu gulēšanas  un citu 

aprūpes līdzekļus, var rasties izgulējumi. Nekādā gadījumā gultas ražotājs šajā gadījumā 

neuzņemas atbildību. 

- Šis produkts noteikti nav paredzēts pastāvīgai izmantošanai. Pārsniedzot izmantošanai 

paredzēto laiku, barošanas iekārta var pārkarst, šī iemesla dēļ notiks automātiska 

izslēgšanās. Tādā gadījumā iekārtu būs nepieciešams atvēsināt vismaz divas stundas un 

ātrāk to izmantot nebūs iespējams. 
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- Pilnībā jānovērš gultas un tās daļu mehānismu bloķēšanas, tas var sabojāt mehānismus, 

savukārt pārkarsusī barošanas iekārta var pārdegt. 

- Noteikti nedrīkst pārsniegt aprūpes gultas slodzi, tā ar sabojāties, savukārt pārkarsusī 

barošanas iekārta var pārdegt. 

 

31) Apkopes padomi. Tehniskās drošības pārbaude. Piezīmes par kļūdu labošanu. 

- Elektriski regulējamās slimnīcu un aprūpes gultas ir medicīnas produkts un tām tiek 

piemēroti tā sauktā savstarpējas izmantojamības tehniskā specifikācija (TSI) saskaņā ar 

Vācijas medicīnas produktu likumu (MPG) un medicīnas produktu operatora rīkojums 

6 § (MedProdBetrV). Šādas regulāras pārbaudes nepieciešams izpildīt vismaz reizi 

gadā. Pēc to veikšanas, nepieciešams pārbaudīt arī elektrības drošības pārbaudi saskaņā 

ar VDE0751, kuru veido apkope un funkciju pārbaude (darbības resursu pārbaude), kā 

arī iespējamo izmēru funkciju pārbaude. 

- Jebkurā gadījumā nepieciešams pārbaudīt visu pielikumu un citu iekārtu, kas ir 

savienotas ar produktu, tehnisko drošību. Nepieciešams pārbaudīt, ka tiek izmantoti 

tikai ražotāja apstiprināti piederumi un savienojumi. Šādas pārbaudes var veikt tikai 

speciālisti - elektriķi vai speciālas elektrotehnikas nozarē apmācītas personas, kas 

izmanto speciālus mērinstrumentus un pārbaudes iekārtas, ir apmācītas izmantot 

ražotāja produktu un tā atļautos pielikumus un iekārtu savienojumus. Personai, kas veic 

pārbaudi, nav jāklausa lietotāja norādījumiem. Katrai pārbaudei ir nepieciešams sastādīt 

speciālas pārbaudes atskaites. Pie pašas gultas nepieciešams pielīmēt uzlīmi, kurā 

norādīts nākošās pārbaudes datums. 

- Turklāt ar elektrību kontrolējamās slimnīcu un aprūpes namu gultas elektrības avotiem 

atbildību uzņemas darba devējs. Šo saistību  novērošanas funkcija attiecas uz Vācijas 

veselības pakalpojumu un  labklājības profesionālās asociācijas (BGW) un Vācijas 

ražošanas inspekcijas atbildību. Ir spēkā veselības un drošības darbā profesionālo 

savienību (saīs. -  BGV, agrāk -  VBG) reglamenti. Konkrēti BGV A3 (agrāk - VBG 

„Elektrības līdzekļi un resursi“ (BGC A2)) pielāgoti atkārtotām kustošu elektrības avotu 

pārbaudēm ar rekomendāciju pārbaudīt ik katrus 6 mēnešus, taču ne retāk, kā reizi gadā. 

„Šādas pārbaudes ar veikt tikai kvalificēts elektriķis vai elektrotehnikas nozarē apmācīta 

persona, kas izmanto speciālas mērierīces un pārbaudes iekārtas. Pārbaudes saskaņā ar  

BGV A3 var veikt ražotāja apmācīti speciālisti medicīnas iekārtu tehniskās drošības 

pārbaužu kontekstā, tā kā šīs BGV pārbaudē ietilpst tehniskās drošības pārbaudes. 

- Elektriski regulējamās slimnīcu un aprūpes gultas ir aktīvas darbības elektriski produkti, 

kuru apkope ir jāveic saskaņā ar Vācijas medicīnas produktu operatora direktīvu 

(MedProdBetrV) saskaņā ar telpu inventāru sarakstu. Ieteicams pareizu norādīto TSI 

realizāciju dokumentēt šajā inventāra sarakstā, norādot nākošās pārbaudes datumu. Pie 

inventāra saraksta būtu jāpievieno tehniskās drošības pārbaudei nepieciešamie uzraksti. 

- Lai pircējs iegūtu tiesības uz produktu, noteikti ir jābūt atbilstošām ražotāja norādītām 

tehniskajām pārbaudēm, kopšanas un apkopes realizēšanas dokumentiem Ja medicīnas 

produkta lietotājs nav izpildījis šīs saistības var rasties zaudējumi un nelaimes gadījuma 

riska iespējamība, par kuru ražotājs nav atbildīgs. 

- Apkopes darbus jāveic saskaņā ar VDE0751-1, pabeidzot tos, jādokumentē tehniskās 

drošības pārbaude.   

 

11. Apkope un uzturēšana 
Wissner-Bosserhoff GmbH aprūpes gultu paredzētais kalpošanas ilgums ir 10 – 15 gadi 

(izņemot detaļas, kas ātri nolietojas, piemēram, riteņi, elektriskie komponenti u.tml.). Gultas 

uzturēšana ir ļoti vienkārša, jo jau produkta izstrādes un ražošanas procesā ir piedomāts par to, 

lai gultas uzturēšanas un lietošanas izmaksas būtu maksimāli zemas. Tomēr pieredze rāda, ka 

neuzmanīga rīkošanās ar produktu var veicināt tā ātrāku novecošanu un nodilumu, ko ražotājs 
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nevar ietekmēt. Šī iemesla dēļ, personālam un lietotājam ir jāizturas pret produktu saudzīgi, 

jāievēro ražotāja norādes un jāveic rutīnas apkopes un pārbaudes, kas ir viņa paša interesēs. 

Apkopes drīkst veikt tikai kompetenti speciālisti, kas ir apmācīti lietot Wissner-Bosserhoff 

GmbH produktus. Ražotājs uzņemas atbildību par produkta uzticamību un drošību tikai tad, ja 

regulāri tiek veiktas produkta apkopes un tas tiek lietots saskaņā ar instrukciju. Ja veicot 

pārbaudi tiek atklāti nopietni defekti, produkta lietošana ir jāpārtrauc nekavējoties.  

 

 

12. Piederumi un komplektācija 
Ja tiek konstatēts, ka kāds no gultas piederumiem vai aksesuāriem, kas tika piegādāts gultas 

standarta komplektācijā ir sabojāts vai pazudis, tas ir jānomaina vai jāiegādājas jauns. Ir 

jāpārbauda arī citi piederumi un ierīces, kas ir komplektā ar šo produktu. Komplektā ar produktu 

drīkst lietot tikai piederumus, kurus akceptējis ražotājs. 
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Pārdevējs: UAB “Slaugivita”                        

GARANTIJAS TALONS 

 

 
Iekārtas nosaukums ____________________________________________________________ 

 
Modelis__Movita 2-d_________________________________________________________________ 

 

 
Sērijas Nr.________________________________________________________ 

 

 
 

Pārdošanas datums________________ PVN faktūrrēķina Nr.__________________________________ 

 
Pārdevēja uzvārds_____________________________ Paraksts _______________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Šim pārdotam izstrādājumam dodama garantija ___48________ mēn. no pārdošanas datuma. Garantijas laikā bojājumi, saistīti ar izstrādājuma 

materiālu kvalitāti vai ražošanas defektiem, tiks novērsti bezmaksas. 

Garantiju nepiemēro:  
Nepareizas apkopes gadījumā: Par iegādātā ražojuma (iekārtas) ikdienas apkopi atbild īpašnieks vai tā pilnvarots pārstāvis. Ja bojājums ir 

atradies nolaidīgas apkopes rezultātā, pārdevējam ir tiesības garantiju nepiemērot. 

Pārslodzes un nepareizas lietošanas gadījumā: t.i. ka ražojums (iekārta) lietojams pārkāpjot ekspluatācijas noteikumus, nav lietojams pēc 
uzdevuma vai tīšas sabojāšanas gadījumā. 

Modifikācijas gadījumā: Ja bija mēģināts demontēt, remontēt, modificēt ražojumu (iekārtu) bez pārdevēja servisa piekrišanas vai bija 

pielietots nepareizs vai nekvalitatīvs aprīkojums. 
Citos gadījumos: ja ražojums (iekārta) bija sabojāta ugunsgrēka, ūdens plūduma, zemes trīces un citu stihisko nelaimju gadījumos. 

 

Garantija tiek piemērota tikai ierīces bojājumam. UAB „Slaugivita” neuzņemas atbildību par izdarītiem zaudējumiem citam 

īpašumam vai personām. Garantija ir spēkā iesniedzot doto garantijas talonu un pirkšanas dokumenta kopiju. 

 

Ar garantijas noteikumiem iepazinos un tiem piekrītu: 

 
Pircēja paraksts___________________________ 

Garantijas apkalpošana tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394 

info@slaugivita.com          www.slaugivita.com 

 
1. Bojājums________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

  

Datums: ____________________ 
Pielietotas detaļas: ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 

 

Serviss________________________________________ 
                        (Amats, vārds; uzvārds; paraksts) 

 

 

2. Bojājums________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

  
Datums: ____________________ 

Pielietotas detaļas: ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 
                              ________________________________________________________ 

                              ________________________________________________________ 
 

Serviss________________________________________ 

                        (Amats, vārds; uzvārds; paraksts) 
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