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Tillverkare 

Proton Caretec AB 
Armaturgatan 
SE-331 21 VÄRNAMO 

Telefon Växel 0370-69 26 60 
Kundservice 0370-69 26 69 
Reservdelar 0370-69 26 68 

Fax  0370-69 26 70 
E-post caretec@proton.se
www www.proton.se

Certifierade enligt ISO9001:2000 och 14001:1996 
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Produktbeskrivning
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Tillbehör 
för PROBed sjukhem och HMC 

Tillbehör Art.nr

Dekorlist till översäng i björkträmönstrad AL-profil 19200

Dekorlist till undersäng i massiv Björk 19201

Stå uppstöd/sidostöd, längd 55 cm 19203

Sidostöd, längd 55 cm 19204

Förhöjt stödhandtag, /st, längd 37 / höjd 48 cm 19205

Utfällbart uppresningsstöd, hö, längd 36 / höjd 24 cm, bredd mellan 53 cm 19206

Utfällbart uppresningsstöd, vä, längd 36 / höjd 24 cm, bredd mellan 53 cm 19207

Uppfällbart uppresningsstöd, ”Maxistödet”, höger 19208

Uppfällbart uppresningsstöd, ”Maxistödet”, vänster 19212

Lyftbåge med trapets 19209

Mat&läsbord 51260

Hållare för handkontroll 51250

Mobil transformator med batteri back up 10628

Grindförhöjare trägrind 51271

Grindförhöjare teleskopsgrind 51270

Käpphållare att montera på gavel 710048

Grindskydd till integrerad grind med ”fönster” 10918

Grindskydd till förhöjd grind 10908
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Etikettförklaring 
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Installation 

Måste sängen delas eller monteras ihop se:
”Att montera ihop/dela sängen”. 

1

2

Vägguttag får 
ej blockeras 
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Att montera / demontera gavlar 

Montera
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Demontera 
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Att montera ihop / dela PROBed 
Sjukhem/HMC  -  Liggyta – underrede 
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Att montera ihop/dela PROBed HMC 

Montera ihop sängen 
1. Tryck ned liggyta huvuddel (B) i bendel. 
2. Dra åt de 8 låsskruvarna. 
3. Koppla in de två motorkablarna i 

transformatorn som sammanbinder 
transformatorn och ställdonen till de båda 
liggytorna.

Dela sängen 
1. Lossa de två motorkablarna som 

sammanbinder transformatorn och ställdonen 
till de båda liggytorna. 

2. Lossa de 8 låsskruvarna (A). 
3. Drag upp liggyta huvuddel (B). 

Insexnyckel
Nr. 3 

Insexnyckel
Nr. 3 
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Installation av trächassi med integrerade grindar 
OBS! Vid risk för att brukare kan komma ut med ben eller arm mellan grindarna skall 
alltid grindskydd användas! 

1. Häng på en av gavlarna på sängramen och skruva fast den. 
2. Trä i aluminiumlångsidorna på plastöronen som är monterade på gaveln. 
3. Ta andra gaveln och trä i plastöronen i aluminiumlångsidorna. 
4. Häng på andra gaveln på sängramen och skruva fast den. 

Demontering av trächassi med integrerade grindar 

1. Tryck in knappen på baksidan av gaveln. 
2. Lyft grinden lite och släpp ner båda grindarna som hänger ihop 
3. För den gula knappen bakåt på undersidan av gavlarna. Hela grinden med plastöron och 

vajer tas bort. 
4. Tag bort gaveln genom att skruva bort skruvarna . 
5. Förvara långsidorna parvis (ej isärtagna) 



Nackstöd 
Aktivering

rkoppling U
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Tillbehör

emontering av: 
Sidostöd
Grindar
Uppresningsstöd

Montering/D



 Denna deklaration följer standard ISO/DIS 14021 och är framtagen i samarbete med institutet för Verkstadsteknisk Forskning          14

Montering av uppresningsstöd 
MAXI-stödet
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Montera lyftbågen 
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Funktioner på handkontrollen 
Rygg/Nackstöd

enB
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Rygg – ben, Komfortläge 
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Förlängningsdel
Detta gäller endast för aluminiumgrindar. Används trägrindar måste man komplettera sängen 
med förlängda grindar (art nr 13504). 

Så här förlänger du sängen:
1. Dra ut och vrid de gula knapparna på båda sidor, så att de stannar i utfällt läge. 
2. Dra ut förlängningsdelen ett par cm och vrid tillbaka knapparna. Fortsätt att dra ut 

förlängningsdelen till den hamnar i låst läge. 
3-4.Lossa på skruvarna för att dra ut madrasstödet. Skruva åt igen när stödet ät utdraget.
5. Sätt fast förlängningsskyddet på grindarna enligt illustrationen nedan. 

OBS! För att undvika fall- och klämskador: 
Var noggrann med att dra ut madrasstödet ända ut och använd alltid förlängningsskyddet.
Små barn bör inte vistas i en förlängd säng utan noggrann tillsyn.

5
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Handhavande integrerat trächassi 

omma ut med ben eller arm mellan grindarna skall 
lltid grindskydd användas! 

1. Lyft övre långsida lätt. 
2. Tryck in knappen på gavelns utsida. 
3. Sänk ner långsidan. 

Detta upprepas på andra änden av långsidan. 

OBS! Vid risk för att brukare kan k
a
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Broms
Att bromsa sängen 
Trampa på och tryck ned låsknappen

) på hjulen.

bromsad säng 

) mot centrum av hjulet.

Centrallåsta hjul 

Röd pedal: bromsa hjul 

Grön pedal: riktspärr 

Mittläge: Fritt roterande hjul

(A

O
Trampa på och tryck in releaseknappen  
(B Bromsa alltid sängen i 

stillastående läge. 
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Serviceschema
arje säng. 

_______________

OBS! Kopiera denna sida och använd en till v

Sängens serienummer:____________

Vad skall kontrolleras: Datum/signatur
Drag åt skruvar och muttrar. 
Ersätt demonterad mutter med ny. 
Kontrollera svetssömmar. 

Drag åt hjulinfästningar. 

Kontrollera och justera hjulbroms. (C-lås). 

Kontrollera motor till lyftfunktion. 

Kontrollera motor till ryggfunktion. 

Kontrollera motor till bendelsfunktion. 

Kontrollera att kablar och kontakter inte är skadade. 

Reparera lackskador. 

Om batteribackup finns: Kontrollera om PROBed 
fungerar med batteridrift. 

Smörjning / underhåll / 
engöring
tför en genomgång av sängen en gång per 

julmekanismen är vid leverans infettade med ett 
attenfast mineralfett, detta behöver normalt sett inte 
sättas utom när produkten tvättas ofta eller om 
ntraltvätt används. Bromsen bör regelbundet 

ontrolleras och ev. justeras. 

yftsystem/leder liggyta 
lla leder med hög belastning är försedda med 
älvsmörjande bussningar. Dock bör alla leder 
erinfettas eller smörjas med olja ca. en gång per år 
ler oftare vid täta tvättar och hårt slitage. Vid denna 
enomgång bör även sruvförband/leder kontrolleras 
ch eventuellt efterdras. 

Lås/spärrmekanismer 
Dessa bör regelbundet smörjas med någon 
koagulerande olja, intervall beroende på 
användning/tvätt och tvättmedel. 

Elsystem
Dessa är underhållsfria och får inte öppnas, 
utbytessystem finns. 

Tvättning av ugnslackerade delar 
Tvättmedel av typ som löser äggviteämnen, dosering 
enligt förpackning. PH-värdet på en färdig tvättlösning 
bör vara mellan 6,5-7,5. Konstruktionen medger 
spolning. 

Tvättning av madrasser 
Tvättmedel enligt ovan alternativt en mild tvållösning. 
Tvättning med rena sprit- eller klorlösningar bör 
undvikas då dessa kan verka uttorkande på 
plastmaterial. Madrassen tål tvättas i 90° grader C. 

Tvättning trädetaljer 
Tvättas med en mild tvållösning eller diskmedel

r
U
år.
Hjul/bromsar 
H
v
er
ce
k

L
A
sj
åt
el
g
o

Rekommenderad genomgång 
av sängen en gång per år. 
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Tekniska data 

Föreskrifter
PROBed är CE-märkt enligt Medicintekniska direktivet 93/42/EEC. 
Denna säng är avsedd för vuxna personer över 12 års ålder. 
M ll vara 10-15 cm tjock. 
M a mellan 85-90 cm
E r monteras på sängen. 
Utrustningen är inte avsedd för att utsättas för eldsv dor

T kniska data 
 Standardutförande 
SWL (Safe Working Load) 235 kg 

adrassen som används ska
adrassen som används skall var  bred. 

ndast originaltillbehör få
å .

e

V 200 kg patientvikt
20 kg madrass 
15 kg tillbehör 

IP- 4 
S 0 V ~/50 Hz 
M x 1 A 
Effe
I t nten nte vski  från rd o hassiram
I ittens 10%, 2 min ON / 1  min FF 
B För att köra sängen utan 230V använd 12V atteri pbq 1, 3Ah – 12V

Type: Linak art.nr A12 1 
L O 3746. 
H
Y g 98,5 x 214 cm 

tkabeln räcker 3
1,25 AH-250V 

Bed är tillverkad i stålrör. 
ssiv björk och grindar av decoralbe nium eller av trä. 

Vikter och mått 
t Mått 

arav: 

klass IP5
pänning 23
ax strömförbrukning Ma

kt 220 W
soleringsklass Klass II typ B, pa ie

8
 är i
 O

 a ld jo ch c
nterm
atteribackup (Tillval) 

. B
s  b

0
judnivå 40 dB, enligt IS
ögsta/Lägsta höjd 32-88 cm 
ttermått på hopmonterad sän

Nätanslutning Nä
Säkring T 

,5 m från sängens ytterkanter 

Material
PRO
Gavlar är av ma lagd alumi
Plastdetaljer är formsprutad polypropene. 
Metalldelar är pulverlackerade. 

Detalj Vik
Del 1 Liggyta huvud 25,5 kg 9
Del 2 Liggyta ben 25,8 kg 9
Del 3 Lyftunderrede 50,7 kg 79 x 1
Gavel 6,3 kg 98,5 x 4

3 x 112 cm 
3 x 111 cm 

60 cm 
5 cm 

Brukarmiljö
Lufttryck 700-1060 mbar 
Luftfuktighet 30-75% 
Temperatur +10 -+ 40° grader 
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Styrenhet
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Felsökningschema
För e-bed och PROBed

Fel Möjlig orsak Åtgärd
Ingenting händer när man 
trycker på handkontrollens 
knappar. 

Nätkabeln är inte ansluten 

Handkontrollen är trasig. 

Anslut alt. Byt kabel 

Byt handkontroll 

Sängens lyftfunktion 
fungerar inte 

Handkontroll trasig. 

Lyftmotor trasig. 

Transformator trasig 

Kablage till motor/handkontroll trasigt. 

Byt handkontroll 

Prova motor i annat uttag på transformator, om ej 
funktion byt motor. 

Kontrollera att lampan på transformatorns lock 
lyser*, om inte byt transformator. 

Byt aktuell komponent. 

Sängens ryggfunktion 
fungerar inte 

Handkontroll trasig. 

Lyftmotor trasig. 

Transformator trasig 

Kablage till motor/handkontroll trasigt. 

Byt handkontroll 

Prova motor i annat uttag på transformator, om ej 
funktion byt motor. 

Kontrollera att lampan på transformatorns lock 
lyser*, om inte byt transformator. 

Byt aktuell komponent. 

Sängens bendelsfunktion 
fungerar inte 

Handkontroll trasig. 

Lyftmotor trasig. 

Transformator trasig 

Kablage till motor/handkontroll trasigt. 

Byt handkontroll 

Prova motor i annat uttag på transformator, om ej 
funktion byt motor. 

Kontrollera att lampan på transformatorns lock 
lyser*, om inte byt transformator. 

Byt aktuell komponent. 

Gnissel vid lägesändring av 
någon funktion 

Smörj torrt Lokalisera led eller lagring och smörj med fett eller 
koagulerande olja 

Onormalt ljud i motor: byt motor 

Sängen står inte still trots 
tillslagna bromsar 

Bromssystemet slitet eller trasigt Individuellt bromsade hjul: Byt hjul 
Centrallåste hjul: justera bromsarna 

Sängen orkar inte lyfta vid 
lägesändring av någon 
funktion 

Transformator trasig 

Kontrollera patientvikten 

Byt transformator 

Gavlarna lösa Gavelfäste trasiga eller lösa Kontrollera infästningar, om OK byt fäste 

Sängen instabil vid delning 
av liggyta 

Skruvar ej åtdragna 

Delarna sitter inte riktigt ihop 

Kontrollera och dra åt skruvarna 

Kontrollera lägena 

Nackstödet går ej att låsa Spärren ej aktiverad eller trasig Kontrollera att spärren fungerar eller byt 
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Forts. Felsökningschema 
För e-bed och PROBed 

Fel Möjlig orsak Åtgärd
Grindar/sidostöd fastnar 
inte vid montering 

Gula fästhylsan i sängramen defekt Byt fäste 

Grindar instabila Slitna leder Kontroller skruvförband i grinden 

Grind låser ej i mellan- 
eller uppläge 

erad/trasig Låsklacken deform Byt låsklack 

Förlängningsdelen låser 
inte * 

Låsmekanismen ej ordentligt låst Kontrollera mekanismen

Madrasstöd i fotände låser 
inte * 

reden ej åtdragna eller saknas V Dra åt vreden, eller ersätt saknade 

* Gäller endast PROBed 

Vid övriga fel och avvikelser på sängarna vänligen ko
service och reservdelsavdelning.

ntakta vår
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Reservdelsförteckning 

Reservdelslista PROBed Art. Nr. 13850 

Artikelbenämning Artikelnummer Antal/Säng Anmärkning 

Individuellt bromsade hjul 96111 4

Madrasstöd fot 13863 1

Madrasstöd nacke vänster 13832 1

Madrasstöd nacke höger 13833 1

Handkontroll HB 74 94114 1

Ställdon ryggdel 94248 1

Ställdon fotdel 94249 1

Ställdon lyft 94247 1

Styrenhet 94245 1  

Omställningsknappar nackstöd 92410 1

Omställningsknappar utdrag 92411 2

Plastfoder till tillbehörsfäste 90200 12
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Miljövarudeklaration

Företaget
P
A
3
Te: 0370-69 26 60 
Webplats:

roton Caretec AB 
rmaturgatan 
31 21 Värnamo 

www.protoncaretec.com

K n
Kontakt produkt: Jerry Andersson 

V
Proton Caretec utvecklar, marknadsför och 
montrar vårdsängar och tillbehör.
V  är förlagd till Värnamo i 
Sm
Sjukhus- och sjukhemssängar tillverkas 
h vårdssäng
i alum
k .
Våra största underleverantörer, både 
komponent och ytbehandling, är ISO14001 
certifierade. 
Produkterna monteras i monterings-liner 
som ergonomiskt optimerade. Efter 
monteringen funktionstestas och paketeras 
produkterna.

Miljö
Proton Caretec AB är certifierade enligt ISO 
14001.
Miljöpolicy: ”Vi skall arbeta med att 
ständigt förbättra vår påverkan på miljön 
genom att utnyttja resurser effektivt. Vi skall 
också minska energianvändningen, 
svavelutsläpp och avfall genom 
förebyggande verksamhet. Våra sängar och 
andra produkter samt tjänster skall 
framställas och distribueras på miljömässigt 
bästa sätt med hänsyn till vad som är 
tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vidare skall 
arbetsmiljön vara säker”. 

Gällande miljölagstiftning och föreskrifter 
i skall vara 

jökra  vårt a
hänsyn därtil

Vi val av leverantör med betydande 
miljöpåverkan skall krav ställas på att de 
samarbetar i vårt miljöarbete. 

Våra kunder skall informeras om hur våra 
produkter hanteras för att möjliggöra en lång 
livscykel och inska miljöpåverkan. 
Produkten
Sjukhemssäng PROBed 

Vikt:  108,3 kg med björkgavlar 
Mått: 214x98,5 cm

ontaktmiljö Anne Karlsso

erksamhet

erksamheten
åland.

uvudsakligen i stål och trä, hem ar
inium. Idag producerar vi själv inga 

omponenter utan köper dessa

skall innehållas. V
uppmärksamma på omvärldens övriga 
mil v och planera rbete med 

l.

 m

Produkten är CE-märkt. 
MDD EN 60 601-1 
EMC EN 60 601-1-2 

Produkten är provad enligt
EN 1970 av HMI i Köpenhamn. 
Ingående material: 
Stål 74,8 kg
Trä 10,2 kg
Aluminium 0,75 kg 
Plast 2,2 kg
Ställdon 14,1 kg 
Emballage 12,0 kg 
(trä) 

Dokumentation är tryckt på icke  
klorblekt papper. 
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Miljövarudeklaration, fortsättning 

lektronik
ning av elektriska komponenter 

-nedbrytande
 och HCFC. 

 PCB och PCT 

tungmetallerna
rtet
nns inga 

nter över 25 g som innehåller 

r

nbart material. 

ivslängd
ängens huvuddelar ska hålla minst 10 år. 

 enkelt kunna 
 av 

roton Caretec tar hand om återvinning och 

on Caretec är 
nslutet till REPA-registret. 

la sin 
ktiga miljöaspekter för en 

 av de material, 
ämst stål, plast och trä som produkten 

v.

re kan göra 
 återvunnen på ett

 Caretec. 

ngre.

E
Vid tillverk
används inte de ozon

n CFClösningsmedle

Asbest, kvicksilver,
förekommer inte i produkten. 

Plastkomponenter är fria från 
bly och kadmium. Plasten i kretsko

5VO flamskyddsmedel. I övrigt fi9
plastkompone
de bromerande flamskyddsmedlen PBB, 
PBDE och TBBPA. 

Produkten innehåller inga batterier som ä
klassade som miljöfarliga enligt 
batteriförordningen (1997:645). 

Strömförsörjningsenheten innehåller 
transformator, reläkort samt kablage. 

Distribution
Emballaget består av en träpall. Vid större
leveranser eller där vi själva hjälper till att 
packa upp så skickas den tillbaka för 
återanvändning.

rä är ett bränT

Transporter från fabrik sker i huvudsak med 
lastbil. Transportbolaget arbetar aktivt för 
miljön och certifiering pågår för 
miljöstyrning. 

Användning
Service och underhåll ska ske av 
auktoriserad personal för att säkerställa 
säkerheten och lång livslängd. 
Rengöring av PROBed hos brukaren ska ske 
med fuktig trasa. Sängen tvättas med vatten 
och desinfekteras med sprit före den byter 
brukare.

L
S

Återvinning 
PROBed är konstruerad för att
återvinnas. Sängen består till största del
stål. Stål är en metall som går att 
återanvända.
P
demontering av PROBed. 

Emballage bör återvinnas. Prot
a

Miljöpåverkan
En produkt påverkar miljön genom he
livscykel. Vi
vårdsäng är framställning
fr
består a
PROBed är optimerad hållfasthetsmässigt 
ch konstruerad med så lite onödigt material o

som möjligt. 

Vad du som använda
Se till att sängen blir-

  riktigt sätt. Kontakta Proton

gden blir lä- Underhåll = Livslän
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