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Bårar
Alla bårar och bårslädar klarar och är godkända för patientvikt upp till 250 kg
Bårslädar godkända för 20 G finns nu i ambulanser inköpta efter 2011. Alla bårar
passar på dessa bårslädar.
Bårar inköpta efter 2011 passar endast till bårslädar inköpta efter 2011.
Pensibårar kan användas på alla bårslädar. Dock måste bygeln demonteras först.
Alfabår och IHT-bår kan inte användas i 7210 eller 7110.
Nya IHT-bårar finns i Växjö byggd på 20 G. Alfabår passar alla nya bilar efter
2011 som har 20 G bårsläde.
Fastsättning i fordon av olika bårtyper:
Pensibår:

Inga klovar eller 20G-platta behövs

IVA-bår:

Klovar ska användas

Kuvös:

Klovar ska användas

Bilbarnstolbår:

Klovar ska användas

Elförsörjning
12-voltsuttag ska inte användas till MT-utrustning.
220 volt-uttag klarar 800-1300 watt i alla bilar. Ska användas till MT-utrustning
Kuvöstransport kräver en bil som har 1300W 220V inverter Dessa bilar har dekal
vid jordfelsbrytaren med text ”Godkänd för kuvöstransport”
Alla nya bilar som levereras under 2014 har 1300W inverter, Övriga ambulanser
som enligt vår lokala körplan ska köra utomlänstransporter kommer under maj
månad 2014 att byta inverter till 1300 W.
Detta innebär att endast är 9210, 9220 och någon reservbil som inte kan utföra
kuvöstransporter.
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Ambulanser inköpta efter 2011 har alltid inverter aktiv. Jordfelsbrytare placerad i
mellanväggen höger sida vid skjutdörren.(grön lampa lyser om 220V fungerar.)
Ambulanser inköpta före 2011 har inverter som ska aktiveras innan användning.
Panelen bak (vårdarplats hö sida) har brytare.
OBS. Om överbelastningsskydd löst ut ska den återställas via knapp på
inverterchassiet placerad på bilar levererade efter 2011 under höger framstol.
Tidigare levererade Eurolansbilar har invertern placerad bakom hö passagerarstol.
Blå lysdiod ska lysa och fläkten startar vid uppstart. Se Tilda.
Fordonstyp
Lättvårdsambulans 7210 samt 7110 ska användas, om planering möjlig, vid
transporter av patient med vikt över 150 kg under förutsättning att patienten i
övrigt uppfyller kriterier för LVA.

Gasförsörjning.
Ambulanser inköpta efter 2011 har särskilda fästen för extra syrgas- och lufttuber.

Anmärkning
Patient ska vara adekvat övervakad under hela transporten mellan vårdenheterna.
Överväg att ta med utrustning för akuta insatser vid längre korridortransporter.
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