
Használati utasítás
MEDIGOFIT-S elektromos betegágy

FIGYELEM! A használat megkezdése elõtt figyelmesen 
olvassa el a használati utasítást. Az ágy más személy 
használata esetén adja át a használati utasítás is.

Leírás. 4 részes elektromos betegágy. A fejrész 0-70 fok 
között, a lábrész 0-40 fok között állítható. Ágyrács mérete: 
90x200 cm, magasság állítás: 39,5-82 cm, 100 mm-es 
fékezhetõ kerekek. 

Használatba vétel elõtt fertõtlenítõ szerrel letörölhetõ az ágy. 
Nemzetközi standardoknak megfelelõ ágy az EU területén 
forgalomba hozott. 

Az ágy otthoni, vagy intézményi használatra javasolt 150 cm feletti magasságú és 170 kg-ot meg 
nem haladó személy részére. Használatával növelhetõ a mozgásában korlátozott beteg önellátási 
foka, kényelme. 
Figyelem! Az ágy nincs fertõtlenítve a kórházi használat megkezdéséhez. Az ágy nem megfelelõ 
elektromos orvosi eszköz rajta történõ használatára. Az ágy nem megfelelõ a rajta fekvõ beteg 
transportjára hosszabb távon. Az ágyon használt adtidecubitus rendszerek esetén javasolt a 
távirányítón az ápolói zárat élesíteni. Minden elektromos madzaggal ellátott eszköz használata 
esetén külön figyelemmel kell lenni arra, hogy a mozgó alkatrészek ne okozhassanak sérülést és 
ezen keresztül áramütés az ágyban fekvõ személy részére. 

Nem használható az ágy:
- terhelési határt meghaladó súlyú beteggel
- azon beteg számára, aki nem megfelelõen betanított az ágy használatára
- gyermekek számára
- hajlított pozícióban mozgatni az ágyat
- 5 foknál nagyobb lejtésszögû talajon

Az ágy használata esetén be kell tartani az ápolásra vonatkozó helyi szabályokat, törvényeket. 
Az ágy használatát csak arra betanított személy használhatja.
Használat alatt minden körülmény figyelembe kell venni, amely baleset veszélyt okozhat. Különösen 
figyelni ki az ágy részeinek mozgatásakor, hogy végtag becsípõdést, nyomódást ne okozzon. 

NE ÜLJÖN AL ÁGYRA, MIKÖZBEN A LÁBVÉG MOZGÁSBAN , VAGY FELHAJTOTT ÁLLÁSBAN 
VAN!
Figyeljen arra, hogy gyermek ne legyen a távirányító közelében, illetve háziállat ne kerüljön az ágy 
alá.
Szellemi hanyatlásban szenvedõ ápolást beteg esetében minden esetben kerüljön ápolási zár a 
távirányítóra.

Amennyiben az oldalkorlát használatra kerül, tartsa be az alábbi 
szabályokat:
- csak az ágy gyártmányával azonos korlátot használjon
- csak képzett személy végezze annak felrakását és használatát
- csak teljes alsó és felsõ állásban rögzítse a korlátokat
- fokozatosan engedje le a korlátokat, ne engedje, hogy 
lezuhanjanak
- az ágy részeinek mozgatása esetén ellenõrizze, hogy a beteg 
lába, keze nem került-e a korlát és matrac közé
- a korlát arra szolgál, hogy a beteg ne essen ki az ágyból, de arra 
az esetre nem megfelelõ, ha képest átmászni felette
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- a korlát csak arra az esetre biztosítja a leesés meggátlását, ha a fej és lábrész horizontálisan le 
van engedve
- amennyiben a matrac vastagság miatt 22 cm-nél kevesebb a korlát felsõ részéhez viszonyított 
magasság, akkor emelni kell a korláton opcionális vásárlással
- a korlát egyes részei között 12 cm-nél nem lehet nagyobb rés

Az ágy mozgatása közben húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
Stabil helyzetben a hálózati csatlakozás folyamatos legyen, hogy vészhelyzetben mozgatni lehessen az 
ágyat. Figyeljen arra, hogy a hálózati kábel semmilyen tárgyba ne csavarodjon bele. 
Sérült hálózati aljzatot ne használjon tápellátásra.
Elosztót azért ne használjon, mert folyadék lecsorgás áramütést okozhat.
Tisztításkor, vagy fertõtlenítéskor különösen figyelemmel kell lenni ara, hogy folyadék ne kerüljön a 
távirányítóba, vagy a motorba. Ezért ezeket távolítsa el a mûvelet megkezdése elõtt.
Az ágy az állandó helyén legyen befékezve. Ellenkezõ esetben elgurulhat kiszálláskor, beszálláskor és 
balesetet okozhat.
Az ágy mozgatásának megkezdése elõtt mind a négy kerék fékét ki kell iktatni.
Robbanásveszélyes helyen ne használja az ágyat.

A használatot végzõ személyek részére mindig legyen elérhetõ a használati utasítás.

Szállítás:
Az ágy a moduláris szerkezete miatt könnyen szállítható. A transport kerekeken könnyû manõverezni az 
ágy mozgatás közben.

Csomagolt ágy

Csomagolás 
nélkül

Összeszerelés:
A használat megkezdése elõtt ellenõrizze, hogy az alkatrészek épek-e. Hiba észlelése setén vegye fel a 
kapcsolatot a szállítóval. Az alábbi részeknek kell meglenni:
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- ágyrész fejrésze
- ágyrács lábrésze
- 2 db ágyvég
- (4a és 4b), kapaszkodó és háromszög
- (5a) hálózati táp
- (6a és 6b) oldalkorlát végekkel
- használati utasítás
Csomagolja ki az összes alaktrészt.

Elõször emelje ki az ágyrács fejvégét, majd lábvégét a kép szerint.

Távolítsa el a távirányító és a kábelek rögzítõkötését.

mailto:info@gyogyaszati.hu


Ezt követõen távolítsa el az ágyvégeket úgy, hogy a transzport eszközön található reteszt húzza ki és 
fordítsa el 90 fokkal. Ezt követõen az ágyvégek leemelhetõek.

Távolítsa el a háttámasz mozgató motor kötését, majd ugyan így a lábemelõ motor kötését. FIGYELEM! 
Tartsa meg a motort a kötés átvágásakor, mert különben leeshet és nekicsapódhat valaminek.

A motor egység villás csatlakozását helyezze az ágyrács alján erre kiképzett részre, majd ezt követõen a 
biztonsági csavart helyezze a furatba és hajtsa vissza a biztonsági karmantyút. FIGYELEM! Többször 
ellenõrizze, hogy a biztonsági karmantyú rögzítése megfelelõ-e.

Az ágyrács két részét csúsztassa egymásba és húzza meg a rögzítõ csvarokat.



Ezt követõen fektesse le az ágyrácsot a talajra. Az ágyvéget emelje függõleges helyzetbe, fékezze be a 
kerekeit, majd emelje az ágyrácsot a ágyvégeken található tartókonzolra. A biztonsági retesz legyen kihúzott 
állapotban. Ellenõrizze, hogy megfelelõen helyére került-e az ágyvég és azt követõen engedje vissza a 
reteszeket a furatba. Ezzel rögzül az ágyvég. Mindkét agyvégen ugyan ezt a feladat sort kell elvégezni.

A korlátok szereléséhez vegye ki a csomagból a korlátokat és végzárókat. Az ágyrács egyik sarkát vegye 
ki a konzolból és emelje el annyira, hogy a korlátokat bele tudja rakni a rögzítõ csapokba. 



Ezt követõen csatlakoztassa a motorok kábelét a vezérlõ egységre. Elõször a vezetékeket csavarja ki, 
tegye szabaddá. Távolítsa el a vezérlõ fedelét a két csavar kicsavarásával. A háttámasz motor kábele 
eleve csatlakoztatva van megfelelõen. Miután mindent megfelelõen csatlakoztatott, csavarja vissza a 
vezérlõ tetejét. 

Ezt követõen vágja át a fej és lábrészek biztonsági rögzítésére szolgáló eszköz kötéseit.

Ezt követõen szerelje össze a kapaszkodó állvány. A fém rudazatot tolja össze úgy, hogy a rögzítõ csap 
a furatba kerüljön. Ezt követõen a fejvégi ágyrács sarki részén kiképzett befogadó furatba kell helyezni a 
kapaszkodót. A kapaszkodót egy befogó csak rögzíti. FIGYELEM! Amennyiben a csap nem kerül a 
helyére, a kapaszkodó használata nem biztonságos!



Csúsztassa a háromszög kapaszkodó gurtniját a rudazatra úgy, hogy a két rögzítõ csak közé kerüljön a 
gurtni. FIGYELEM! Amennyiben nem kerül a rögzítõ csapok közé, akkor balesetveszély alakulhat ki.

Csavarja le a hálózati kábelt a konzolról és a képen látható módon a fejrész keresztrúdja felett 
vezesse el. Ezzel minimalizálható a kábel sérülése.

Csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba. A 
készülék használatra készen áll.
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Ágy részei:
1, hátlap
2, láblap
3, ágyrács keresztpánt
4, alsó korlát
5, lábrész
6, távirányító
7, háttámasz mozgató motor
8, lábtámasz mozgató motor
9, lábtámasz oldala
10, fejvégi emelõ rúd

11, lábvég emelõ motor
12, angol tápkábel
13, matrac tartó támasz
14, rögzítõ csak az ágyrácshoz
15, kapaszkodó
16, felsõ korlát
17, fejvég
18, lábvég
19, kerék

mailto:info@gyogyaszati.hu


Távirányító zár funkcióval:
A távirányítóval lehet az ágy minden mozgását irányítani. A távirányító ápolói zárral rendelkezik. A 
távirányító sérülését elkerülendõ mindig akassza fel. 

Az irányító hátoldalán található a funkciózáró gomb. A nõvérkulcs segítségével az összes 
elektromosan mozgatható funkció lezárható. 

Korlátok használata:
A korlátokat emelje fel addig, amíg kattanó hangot nem hall. Ekkor felsõ pozícióba rögzül a korlát.A 
korlátok leengedéséhez emelje meg a felsõ lécet és nyomja be ezt követõen a rögzítõ gombot. 
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Kapaszkodó:
A kapaszkodó segítségével a beteg önállóan fel tud ülni, vagy helyzetét változtatni. A kapaszkodó 
háromszög gurtnival kapcsolódik a fém rúdhoz. 

A gurtni hossza a rajta elhelyezkedõ csat segítségével állítható husszúságú. A matrac felett 55-70 cm 
magasan legyen a  kapaszkodó. Ellenõrizze, hogy a gurtni a két rögzítõcsap között, fixen legyen 
felakasztva. A kapaszkodó háromszög élettartama kb 5 év. Ezt követõen javasolt a cseréje. 

A kerekek:
Az ágy mind a négy kereke fékezhetõ. Normál esetben legyen mind a négy fék befékezve. Az ágy 
mozgatásakor minden féket oldjon ki!

Vészhelyzeti leengedõ:
Az ágy vezérlõ egységébe helyezett 9 V-os elem lehetõvé teszi, hogy sürgõsségi esetben, amennyiben 
áram kimaradás van leengedhesse az ágy részeit. A 9V-os emel egyszeri leengedést tesz lehetõvé és 
azt követõen cserélni kell. Amennyiben 2 éven belül nem történt elemhasználat, akkor javasolt az elem 
cseréje. 
Az elem cseréjéhez távolítsa el a vezérlõ fedelét. Mindenek elõtt húzza ki a hálózatból a készüléket. 
Húzza ki az elemet és cserélje ki egy újra. 

mailto:info@gyogyaszati.hu


M
E

D
IG

O
R

w
w

w
.g

y
g

ya
sz

a
ti.

h
u

o

MEDIGOR BT
8200 Veszprém, 
Bezerédi u. 2.

Tel:88/412-186 
Mobil:30/906-1006
Email: 
info@gyogyaszati.hu

www.gyogyaszati.hu

Karbantartás, tisztítás, fertõtlenítés:
 Használatba vétel és újra használat elõtt tisztítsa meg és fertõtlenítse az ágyat. Nedves törlõronggyal törölje 
le az ágyat. Használjon megfelelõ tisztító és kondicionáló szert a fa részek tisztítására. Ammónium mentes 
tisztító, vagy súroló szert is lehet használni, de csak dermatológiailag teszteltet. A súroló szer szemcséi 
károsíthatják az ágy anyagát. Tisztítás és használat elõtt húzza ki a konnektorból a vezetéket. Az elektromos 
alkatrészek csak nedves törlõvel lehet letörölni, de folyó vízzel nem érintkezhetnek. 
Felület fertõtlenítõ szer alkalmazható az alkatrészek tisztítására. Ellenõrizze, hogy az Ön által választott 
fertõtlenítõ milyen kódokozókra alkalmas. 
Hibaelhárítás:
- nincs mûködés – nincs bedugva a hálózati kábel
- nincs mûködés – kézi vezérlõ lezárt állapotban van
- nincs mûködés – kézi vezérlõ, vagy a motorok nincsenek csatlakoztatva
- nem a távirányítónak megfelelõen mozognak a részek – áthelyezésre kerültek a dugaljak a 
vezérlõben
- nincs mozgás áramszünet esetén – lemerült a 9 V-os elem
- lassan mozog az ágy – nincs csatlakoztatva a hálózati dugó, elemrõl mûködik a mozgás

Garancia: 24 hónap garancia

Technikai adatok:
- az ágy maximális megengedett terhelése (matraccal, test…) 220 kg
- kapaszkodó maximális terhelhetõsége: 80 kg
- matrac maximális megengedett vastagsága: 20 cm
- teljes hossz: 115 cm
- teljes szélesség: 102 cm
- emelõ magasság: 38,1-81 cm
- fejtámla állítás szöge: 0-70
- lábemelés szöge: 0-40
- fogyasztás: 70 W
- normál mûködési idõ: 2 perc
- áramfelvétel: 2,0 A
- mûködési környezeti hõmérséklet: +10 - +40 C
- teljes súly: 85 kg

Dátum: _________________________

Eladó szerv: _________________________

Szerviz: 8200 Veszprém, Bezerédi u. 2.  88/412-186  
info@gyogyaszati.hu
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