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PL 
KERN MSF 
Wersja 1.8  2018-03 
Instrukcja obsługi  
Mechaniczna skala do pomiaru wzrostu 

  

1 Dane techniczne 

KERN (typ) MSF 200N 

Nazwa handlowa MSF 200 Temperatura 
składowania - 20°C … + 60°C 

Działka elementarna 1 mm / 1/8 inch Ciężar netto ca. 700 g 

Zakres pomiarowy 60 – 205 cm /  
24-80 inch 

Dopuszczenie jako wyrób 
medyczny  
zgodnie z dyrektywą  
93/42/EWG (CE 0297) 

klasa I, 
z funkcją pomiaru 

Tolerancja 10 mm Wagi adaptowalne KERN MTS-M 
KERN MPS-PM 
KERN MPB-P 

Wymiary (S × W × G) 
[mm] 60 x 290 x 930 mm 

Zakres temperatur +10°C … +40°C 

2 Deklaracja zgodności 
Aktualna deklaracja zgodności WE/UE dostępna jest pod adresem: 
 
 
 

3 Objaśnienie symboli graficznych 

 

Ten znak oznacza, że waga jest zgodna z dyrektywą 93/42/EWG 
w sprawie wyrobów medycznych. Urządzenia oznaczone tym znakiem są 
traktowane we Wspólnocie Europejskiej jako wyroby medyczne. 

SN  WY 170563 
Oznaczenie numeru seryjnego każdego urządzenia umieszczone na 
urządzeniu i na opakowaniu. 

(tutaj numer przykładowy) 

 
2018-03 

Oznaczenie daty produkcji wyrobu medycznego. 

(tutaj rok i miesiąc przykładowe) 

 

„Uwaga, przestrzegać wskazówek zawartych w załączonym dokumencie” 
wzgl.  
„Przestrzegać instrukcji obsługi”. 

     
Przestrzegać instrukcji obsługi. 

 
Kern & Sohn GmbH 
D–72336 Balingen, 

Germany 
www.kern-sohn.com 

Przestrzegać instrukcji obsługi. 

 
  

www.kern-sohn.com/ce 
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4 Wskazówki podstawowe (informacje ogólne) 

 
Zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG skala do pomiaru wzrostu jest przeznaczona 
do oznaczania wzrostu w praktyce medycznej w celu monitorowania, 
diagnozowania i leczenia. 

Określenie celu Wskazanie: 
• Oznaczanie wzrostu w medycynie.  
• Przyłożyć skalę do pomiaru wzrostu do głowy i stóp stojącej, 

wyprostowanej osoby lub leżącego dziecka w taki sposób, aby możliwe 
było odczytanie wartości wzrostu na wskaźniku lub skali.  

Przeciwwskazanie: 

 Brak znanych przeciwwskazań. 

Użytkowanie  
zgodne  

z przeznaczeniem 

Skala do pomiaru wzrostu służy do oznaczania wzrostu ludzi w pozycji stojącej 
lub dziecka w pozycji leżącej, w zależności od modelu, w pomieszczeniach 
przeznaczonych do wykonywania czynności medycznych. Skala do pomiaru 
wzrostu jest przeznaczona do rozpoznawania, profilaktyki i monitorowania 
chorób.  
Należy przy tym pamiętać, że skala do pomiaru wzrostu może mieć kontakt 
wyłącznie ze skórą pozbawioną obrażeń. 

Użytkowanie  
niezgodne  

z przeznaczeniem 

Nie wolno wprowadzać zmian konstrukcyjnych w skali do pomiaru wzrostu. 
Może to spowodować wyświetlanie/pokazywanie błędnych wyników wskazań, 
naruszenie technicznych warunków bezpieczeństwa, jak również doprowadzić 
do zniszczenia skali. 
Skalę do pomiaru wzrostu należy eksploatować tylko zgodnie z opisanymi 
wytycznymi. Inne zakresy użytkowania/obszary zastosowania wymagają 
pisemnej zgody firmy KERN. 

Gwarancja Gwarancja wygasa w przypadku:   

• nieprzestrzegania naszych wytycznych zawartych w instrukcji obsługi; 
• użytkowania niezgodnego z opisanymi zastosowaniami; 
• wprowadzania modyfikacji lub otwierania urządzenia; 
• mechanicznego uszkodzenia lub uszkodzenia w wyniku działania mediów, 

naturalnego zużycia; 
• nieprawidłowego ustawienia lub montażu. 

Nadzór nad  
środkami  

kontrolnymi 

W przypadku skali do pomiaru wzrostu jest zalecane pomiarowe sprawdzenie 
jej dokładności, ponieważ oznaczanie wzrostu człowieka jest zawsze 
obarczone bardzo dużą niedokładnością. 

5 Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa 

 

 Przed ustawieniem i uruchomieniem urządzenia należy 
dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, nawet 
wtedy, gdy mają już Państwo doświadczenie z wagami 
firmy KERN. 

 Wszystkie wersje językowe zawierają niewiążące 
tłumaczenie. 
Wiążący jest oryginalny dokument w języku niemieckim. 

 

Przeszkolenie  
personelu 

W celu zapewnienia właściwego użytkowania i konserwacji wyrobu personel 
medyczny powinien zapoznać się z instrukcją obsługi i jej przestrzegać.  

Unikanie  
kontaminacji  

(skażenia) 

W celu uniknięcia skażenia krzyżowego (mikozy, ...) należy regularnie czyścić 
elementy mające kontakt z pacjentem.  
Zalecenie:  
Po każdym użyciu, które mogłoby pociągać za sobą potencjalne skażenie (np. 
przy bezpośrednim kontakcie ze skórą). 
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Wskazówki  
bezpieczeństwa 

• Przestrzegać instrukcji obsługi. 

• Używać wyłącznie materiałów montażowych dostarczonych wraz ze skalą. 
• Podczas montażu upewnić się, czy śruby są prawidłowo dokręcone a skala 

do pomiaru wzrostu jest zamontowana prawidłowo. 

• W przypadku zastosowań medycznych po montażu należy ponownie 
sprawdzić dokładność skali przy użyciu legalizowanego przyrządu do 
pomiaru długości. (patrz rozdz. 6 „Kontrola skali”) 

• Po każdym użyciu zagłówka upewnić się, czy został on ponownie złożony, 
w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. 

• Pomiar wzrostu dostarcza wartości godne zaufania tylko wtedy, gdy pięty, 
plecy i głowa są wyprostowane, przy czym należy pamiętać, że w ciągu 
dnia wzrost osoby może zmienić się o kilka cm. 

6 Rozpakowanie/montaż 
Kontrola  

przy odbiorze 
Niezwłocznie po dostawie sprawdzić opakowanie, a urządzenie po 
rozpakowaniu, pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń 
zewnętrznych. 

Opakowanie/  
transport  

zwrotny 

Wszystkie części oryginalnego opakowania należy zachować na wypadek 
ewentualnego transportu zwrotnego.  
Do transportu zwrotnego należy używać tylko oryginalnego opakowania. 

Kontrola skali Po zamontowaniu skali do pomiaru wzrostu skalę należy sprawdzić przy 
użyciu zewnętrznego przymiaru długościowego. 

W tym celu zewnętrzny, legalizowany przymiar długościowy o odpowiedniej 
dokładności należy ustawić prostopadle na płytce wagi, a przy montażu 
ściennym — na podłodze. Skalę do pomiaru wzrostu należy wysunąć na 
tyle, aby poziomo rozłożona klapka zewnętrznego przymiaru 
długościowego dotykała dolną stroną skali przy wskazaniu 150 cm. 

Wskazówka:   

Wymiar zewnętrznego przymiaru długościowego nie pokrywa się dokładnie 
z podziałką skali do pomiaru wzrostu, jest ona przesunięta o kilka 
centymetrów ze względu na przesunięcie pomiędzy klapką a punktem 
odczytu. 

Jeżeli miara nie jest zgodna całkowicie, należy ponownie lekko poluzować 
i nieco przesunąć śruby użyte podczas montażu, a następnie ponownie 
sprawdzić wymiar 150 cm. 

 
Zakres dostawy 

 
Uchwyt, 2 szt. 

 
Śruba „Skala do statywu wagi”, 2 szt. 

 

Kołek „Uchwyt do ściany”, 
4 szt. 

 Śruba „Skala do ściany z uchwytem”, 
4 szt. 

 Śruba „Uchwyt do statywu 
wagi”, 4 szt.  

Instrukcja obsługi 
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7 Montaż 
 Montaż ścienny:  

Używając legalizowanego przyrządu do pomiaru długości, wyznaczyć punkt 54 cm nad podłogą. 

   

   

 
Montaż na wagach firmy KERN: 
 

 
Wkręcić 2 śruby uchwytu w istniejące 
tulejki gwintowane w statywie wagi. 

 
Wyciągnąć skalę do pomiaru wzrostu 
i przymocować ją do uchwytu, wkręcając 
śrubę w dolny otwór. 

 

 
Skalę do pomiaru wzrostu można w ten sam sposób zamontować na 
tylnej stronie statywu. 
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8 Pomiar wzrostu 
Wzrost powyżej 120 cm: 

 
 
 
 
 
 

 

  

1. Wyciągnąć skalę do góry. 
2. Ustawić zagłówek w pozycji poziomej, rozkładając go do góry aż do zatrzaśnięcia. 
3. Ostrożnie przesunąć skalę do dołu, aż zagłówek będzie dotykał głowy wyprostowanej osoby. 

Odczytać wysokość ciała na skali (znak A). 

Wzrost do 120 cm 

 
 
 
 
 
 
 

  

4. Wcisnąć i przytrzymać wciśniętą blokadę. 
5. Przesunąć zagłówek do dołu.  

Następnie ustawić zagłówek w pozycji poziomej, rozkładając go do góry aż do zatrzaśnięcia. 
6. Ostrożnie przesunąć skalę do dołu, aż zagłówek będzie dotykał głowy wyprostowanej osoby.  

Odczytać wysokość ciała na skali (znak B). 

9 Czyszczenie, konserwacja, utylizacja 
Czyszczenie 

Dezynfekcja 

Skalę do pomiaru wzrostu czyścić wyłącznie środkiem czyszczącym do 
użytku domowego lub dostępnym w handlu środkiem dezynfekcyjnym, 
np. 70% roztworem izopropanolu. Zalecamy używanie środka 
dezynfekcyjnego przeznaczonego do wykonywania dezynfekcji metodą 
wycierania powierzchni na mokro. Przestrzegać wskazówek producenta. 

Nie używać polerujących lub agresywnych środków czyszczących, jak 
spirytus, benzyna lub podobne, ponieważ mogą one uszkodzić wysokiej 
jakości powierzchnię. 

Sterylizacja Sterylizacja urządzenia jest niedozwolona. 
Konserwacja, 
utrzymywanie 

w stanie 
sprawności 

Urządzenie może być obsługiwane i konserwowane tylko przez techników 
serwisowych przeszkolonych i autoryzowanych przez firmę KERN. 

Utylizacja 
Utylizację opakowania i urządzenia należy przeprowadzić zgodnie 
z prawem, krajowym lub regionalnym, obowiązującym w miejscu 
eksploatacji urządzenia. 

 
  

A 


