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Användarhandledning 
 

Apparatbord Linnea 

- Modell 650, 850 och 1050 

- Modell Piccolo 

- Modell S – Zeiss, Quantel, Ellex 
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1. Rini apparatbord Linnea 
Tack för att ni har valt ett Rini apparatbord. 

Linnea är ett stabilt apparatbord som finns i olika standardutföranden 
men som också kan anpassas mycket efter kundens önskemål. Det 
gäller utformningen av bordsskivan samt integrationen av olika 
apparater och instrument. 

• Hög tillgänglighet för både personal och patienter 

• Rini kundanpassa bordsskivor och uttag för olika instrument så 

att arbetsmiljön blir optimal 

• Elektrisk höjdjustering med mjuk start/stopp 

• Klämskydd för patienten 

Apparatbordet är utvecklat för att erbjuda bästa möjliga komfort, 
ergonomi och praktisk design för att möta kraven i det dagliga arbetet. 
Både patient och operatör har varit fokus i samband med 
utvecklingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linneaborden är designade för ett brett urval av instrument inom 
oftalmologi som mikroskop, lasrar och spaltlampor. Konstruktionen är 
mycket stabil och bygger på ett kraftigt ramverk försett med två 
synkroniserade lyftpelare. Bordets konstruktion med två lyftpelare ger 
stort utrymme för både operatörs och patients ben samt för rullstolar.  

Bordet är elektriskt styrt och utrustat med klämskydd för patient. 
Linneaborden finns i flera standardutföranden men kan också 
kundanpassas. 

Rini utvecklar ständigt befintliga och nya produkter. Vi sätter alltid 
användaren i centrum och värdesätter synpunkter och idéer som för 
vår utveckling framåt. Så tveka inte att låta oss veta vad ni tycker om 
våra produkter 
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2. Viktigt – Före användning 
För patientsäkerheten och livslängden hos produkten är det 
viktigt att ta del av följande instruktioner innan användning. 
Vänligen läs denna manual noga och sätt er in i hur produkten 
ska användas innan den tas i bruk.  

2.1 Uppackning 

Innan produkten packas upp ur sitt emballage kontrollera att inga 
transportskador finns på emballaget. Om det skulle finnas 
dokumenteras det med en bild och rapporteras omedelbart till 
transportbolaget samt till er lokala Rini representant. 

 
Var försiktig när produkten lyfts då den är tung och kan orsaka 
personskada. Använd inte några vassa föremål när 
packmaterialet avlägsnas. Detta kan orsaka skador. 

Försäkra er om att samtliga beställda delar finns med i leveransen. 
Vid eventuella avvikelser kontakta er Rini återförsäljare. 

2.2 Installation 

Apparatbordet Linnea levereras normalt komplett monterat och klart 
att användas. Bordet ansluts till nätuttag 100-240VAC.  

2.3 Avsedda användningsområden 

Linneaborden är utvecklade för att ge extra god tillgänglighet för 
operatörer och inte minst rullstolsburna patienter. Borden finns i flera 
standardutföranden men kan också anpassas för kundspecifika 
undersökningsmiljöer. Borden är främst avsedda för 
ögonmottagningar, där exempelvis spaltlampor, lasrar, mikroskop och 
liknande utrustning monteras på dem.  

Avsedda användningsområden omfattar:  
 

• Ögonundersökning  

• Ögonbehandling med laser och liknande instrument 

• Generellt apparatbord inom sjukvårdsmiljö 

 

Linneabordet är endast avsett för inomhusbruk och för ändamål 
specificerade i denna manual. All annan användning kan medföra 
risk för användaren. Bordet får inte utrustas med andra tillbehör 
eller komponenter än vad som godkänts av Rini Ergoteknik AB 
och reparationer och andra tekniska åtgärder får endast utföras 
av auktoriserad personal. Bordet får inte användas för apparater 
som väger mer än vad som specificerats för aktuell Linnea 
modell. 
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3. Produktklassificering och nyckeldata  
Produkten är framtagen för användning i sjukhus, specialistkliniker eller 
liknande vårdmiljö av professionell personal. Produktens riskklass i 
enlighet med MDR 2017/745 bilaga VIII är ”Class 1”. Tidigare 
generationer och liknande produkter ligger även dessa inom riskklass 
”Class 1”. 

Produkten är spårbar via serienummer och Rini har eftermarknads-
övervakning integrerat inom sitt kvalitetssystem som är certifierat enligt 
ISO13485 för medicintekniska produkter. Eventuella incidenter 
rapporteras till relevanta myndigheter i enlighet med gällande lagar. 

Produkten har testats mot tillämpliga standarder vad gäller "Allmänna 

säkerhets- och prestandakrav", "Demonstration av överensstämmelse” 

och omfattas av en "Riskhantering" i enlighet med ISO14971. 

Teknisk specifikation finns i ett separat kapitel i denna manual och 
information om tillverkaren samt var och när produkten tillverkats 
framgår av typskylten nedan. För frågor angående den här produkten 
ange UDI och SN för identifiering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyltbeskrivning 

 

 

 

 

 

 Varning, risk föreligger. Läs tillämplig information i 
användarhandledningen. 

  Typ B produkt med särskild grad av skydd mot 
elektrisk chock. 

SWL 
Safe Work Load. Produkten skall inte belastas med 
mer än angiven vikt. 

IP20 
Skydd mot inträngande av fasta föremål större än 
12,5mm. 

Duty cycle 
Genomsnittligt förhållande mellan drift- och vilocykel 
för de elektriska ställdonen. 
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4. Funktion och användning 
Linneaborden finns i många olika utförande beroende på tillval och 
tillbehör. Tillbehör är t ex grenuttag för instrument som används bordet 
för att minska antal elkablar. Nedan visas Linnea 850 och Linnea Piccolo 
i grundutförande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Låsbara hjul 
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Manöverpanel 
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4.1 Hjul 

Bordet är utrustat med fyra högkvalitativa hjul för hög stabilitet och 
mobilitet. Alla hjulen är individuellt låsbara. 

 

Varning! Det är viktigt att hjulen på bordet är låsta när bordet 
används vid undersökning. Felaktig användning kan orsaka 
personskada och felaktiga resultat av undersökning. 

4.2 Höjdjustering av bordet 

Linnea Piccolo har en upp ner funktion utan minne. Övriga bord har 
nedanstående manöverpanel med tre minnespositioner. 

 

 

 

 

 

Manöverpanelen har upp/ner knapp för styrning av höjden och tre 
knappar för programmerade höjdlägen. Med knapp 1, 2 och 3, är det 
möjligt att spara tre förprogrammerade höjdpositioner på bordet. Håll 
knappen intryckt - bordet stannar när förvald position uppnås. 

Bestäm önskad höjd på bordet med pilknapparna. För att spara 
aktuell höjdposition, tryck på S-knappen och släpp. Tryck därefter 
inom två sekunder på knapp 1, 2 eller 3.  

Om bordet av någon anledning behöver nollställas, håll in 
nedåtknappen till dess att bordet nått sin lägsta position. Släpp 
knappen och håll sedan in den igen i minst 20 sekunder. Bordet 
kommer nu att ställa in sig på dess nollpunkt.  

Belastningen på borden Linnea 650, 850, 1050 och S (platta 
pelare) får inte överskrida 80 kg och får för Linnea Piccolo (runda 
pelare) inte överskrida 50 kg. 

4.3 Klämskydd 

Alla Linneaborden är utrustade med ett klämskydd under bordsskivan 
på patientsidan. Om bordet sänks och slår i knäna på patienten så 
kommer bordet att stanna och höjas upp lite för att undvika 
klämskador. 
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5. Desinfektion, rengöring och reparation 
Rengöring av patientnära ytor som bordsskivan och klämskyddet bör 
göras minst en gång i veckan men följ alltid sjukhusets/mottagningens 
rengöringsföreskrifter och rutiner. 

 
Rekommenderade desinfektionsmedel 

Del Produkt Övrig information 

Bordsskiva, ram 
och hjul  

Virkon (inkluderar de 
flesta desinfektionsmedel 
utan alkohol). 

1% koncentration (medel vilka 
innehåller alkohol ska inte användas) 

Delar av metall 
och lackade ytor 

Noedischer Dekonta 
CCOTRADE RW 

1-3% koncentration 
0,5% koncentration 

 

Rekommenderade rengöringsmetoder 

Del Produkt Övrig information 

Bordsskiva, ram 
och hjul 

Vatten och såpa Använd fuktig trasa 

Manöverpanel, 
styrenhet 

Vatten och såpa Använd fuktig trasa 

 

Reparationer 

Produkten får enbart bli reparerad av Rini eller av Rini godkänt 
servicecenter. Produkt under garanti måste skickas till Rini eller till av 
Rini godkänt servicecenter. 

Icke auktoriserade reparationer och modifieringar kan medföra 
bristande funktion och ogiltig garanti. 

6. Säkerhet 
Produkten ska endast användas för dess avsedda bruk och felaktig 
användning kan leda till skada på person eller produkt. Nödvändig 
kunskap om produkten krävs innan användning och denna handledning 
ska alltid finnas tillgänglig i anslutning till produkten. Inga andra tillbehör 
än de som anges i denna handledning får användas. Observera 
varningsskyltarna på produkten. 

Varningsskylten används när det föreligger risk för patient, 
personal eller produkten. 

 

6.1 CE klassificering 

 Apparatbord Linnea 130-001xx-xx följer EU 
Medical Device Regulation 2017/745 för 
medicintekniska produkter. 

Provad enligt EN/IEC 60601-1  
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7. Teknisk specifikation 
 

Grunddata  

Höjdjustering Linnea 690 - 1040mm 
Linnea Piccolo 580 - 1240mm 

Medicinteknisk typ 

Standard 

Skyddsklass 

Strömförsörjning 

Klass 1 Typ B 

EN/IEC 60601 

IP20 

100 - 240VAC 

Vikt Linnea 650, 850, 1050, S: från 42kg 
Linnea Piccolo: från 37kg 

Maximal belastning Linnea 650, 850, 1050, S: 80kg 
Linnea Piccolo: 50kg 

Arbetsförhållanden 

Temperatur 
Relativ luftfuktighet 
Lufttryck 

 

+10ºC to +40ºC 
20% to 90% at 30ºC 
700 to 1060 hPa 

Förvaring och transport 

Temperatur 
Relativ fuktighet 
Lufttryck 

 

-10ºC to +50ºC 
20% to 90% vid 30ºC 
700 to 1060 hPa 

8. Destruktion och återvinning 
Produkten är i huvudsak tillverkade av miljömässigt återvinningsbara 
material och består av stål, rostfritt stål, aluminium och plaster. Rini 
rekommenderar att materialen sorteras och återvinns i så stor 
utsträckning som möjligt i samband med destruktion av produkten. 

Elektroniska detaljer och kablar hanteras som elektronikskrot i 
enlighet med lokala krav.  

 

9. Garanti 
I enlighet med Rini’s generella krav och villkor gäller garanti ett år från 
inköpsdatum



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rini Ergoteknik AB   Fågelsångsvägen 3B   
SE-186 42 Vallentuna 
Telefon 08-594 77170  
Email info@rini.se  www.rinicompany.com 
 


