ZÁVĚSY KE ZVEDACÍM SYSTÉMŮM

1202 Basic, 1402 Deluxe
1602 Comfort, 1802 Dress

NÁVOD K POUŽITÍ

ZÁVESY KE ZVEDACÍM SYSTÉMŮM 1202, 1402, 1602, 1802

POUŽITÍ
Transportní závěsy ke zvedacím systémům tvoří součást řady kompenzačních pomůcek
pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití
nachází zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen
se sám přesunout nebo změnit polohu.
POPIS
Ulehčuje přesun pacienta např. z lůžka na vozík, toaletní a sprchové křeslo, do vany a
obráceně. Umožňuje a výrazně zjednodušuje také vykonávání hygieny a toalety. Vyrábí
se ve třech velikostech S (<170 cm), M (170 – 190 cm), L (>190 cm) a jsou dodávány
v polstrovaném nebo síťovém provedení (pouze typ 1402 Deluxe).

TECHNICKÉ PARAMETRY
Nosnost: 190 kg
Materiál: Polyester
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před používáním závěsu si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv
nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.
Před používáním závěsu konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.
Při manipulaci se závěsem postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.
Pro správnou funkci doporučujeme používat závěs výhradně se zvedákem DMA 1006.
Z hygienických důvodů doporučujeme užívání pouze jednou osobou.
Pokud dojde ke kontaminaci nebo k jinému znečištění závěsu, doporučujeme ho ihned
vyprat či vyměnit za obal náhradní (nutno zakoupit zvlášť).
Dbejte na to, aby se mezi závěs a kontaktní část pokožky nedostal žádný cizí předmět.
V případě takovéhoto zjištění předmět ihned odstraňte.
Závěs používejte výhradně pro účely, k jakým je určena.
Před použitím se ujistěte, zda obě plochy, mezi kterými budeme pacienta přesunovat,
jsou stabilní, zabrzděné a ve vodorovné poloze.
Před každým použitím překontrolujte všechny švy a transportní popruhy.
Před použitím zkontrolujte, zda jsou transportní popruhy bezpečně zavěšeny do hrazdy
bez možnosti vyklouznutí.
Během přesunu pacienta dbejte zvýšené pozornosti na jeho hlavu, krční páteř a volné
dýchací cesty.
Nikdy nepřekračujte maximální nosnost 190 kg.
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NÁVOD K POUŽITÍ

ZÁVESY KE ZVEDACÍM SYSTÉMŮM 1202, 1402, 1602, 1802

POUŽITÍ
Aplikace závěsu na pacienta
Vsedě:
1) Zasuňte závěs za pacientova záda, tak aby popruhy byly venku.
2) Toaletní otvor by měl být ve spodní části páteře a vrchní část je srovnána přes ramena.
(Pro vycentrování použijte centrální úchyt na vnější části závěsu).
3) Opatrně nadzdvihněte pacientovu nohu, podvlečte pod ní polstrovanou nožní část
závěsu a vytáhněte mezi pacientovýma nohama. Jako prevenci dekubitů a diskomfortu
zkontrolujte, zda závěs není pod nohou přehlý, zmačkaný nebo stočený. Tento postup
opakujte také u druhé nohy.
4) Překřižte nožní popruhy a zavěste na hrazdu zvedáku (závěs 1202 Basic, 1602 Comfort,
1802 Dress).
5) Překřižte vnitřní nožní popruhy a zavěste je na hrazdu. Vnější nožní popruhy nepřekřižujte
a zavěste je na hrazdu (pouze závěs 1402 Deluxe).
6) Na hrazdu zavěste také oba nepřekřížené ramenní popruhy.
7) zapněte pacientovi pás na suchý zip přes hruď (pouze závěs 1802 Dress).
Vleže:
1) Způsob A
Zvedněte zádový díl lůžka a zasuňte závěs za pacientova záda, tak aby popruhy byly
venku.
Způsob B
Otočte pacienta na bok a podložte pod něj napůl složený závěs. Pacienta položte zpět a z
druhé strany vytáhněte druhou polovinu závěsu.
3) Toaletní otvor by měl být ve spodní části páteře a vrchní část je srovnána přes ramena.
(Pro vycentrování použijte centrální úchyt na vnější části závěsu).
4) Opatrně nadzdvihněte pacientovu nohu, podvlečte pod ní polstrovanou nožní část
závěsu a vytáhněte mezi pacientovýma nohama. Jako prevenci dekubitů a diskomfortu
zkontrolujte, zda závěs není pod nohou přehlý, zmačkaný nebo stočený. Tento postup
opakujte také u druhé nohy.
5) Překřižte vnitřní nožní popruhy a zavěste je na hrazdu. Vnější nožní popruhy nepřekřižujte
a zavěste je na hrazdu (pouze závěs 1402 Deluxe).
6) Na hrazdu zavěste také oba nepřekřížené ramenní popruhy.
7) zapněte pacientovi pás na suchý zip přes hruď (pouze závěs 1802 Dress).
POZNÁMKA:
Zavěsíte-li ramenní popruhy nakrátko a nožní popruhy nadlouho, bude pacient v závěsu
sedět, vhodné tedy při přesunu do sedu. Chcete-li, aby pacient naopak ležel, zavěste
popruhy obráceně, tedy ramenní nadlouho a nožní nakrátko. Vhodné při přesunu do lehu,
např. do lůžka.
Pacienta zvedákem lehce nadzvedněte a závěs s popruhy řádně zkontrolujte a případně
upravte tak, aby nebyl nikde překroucený nebo zmačkaný a pacienta nikde netlačil. Po
důkladném zkontrolování můžete pacienta zvedat a přemísťovat.
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ZÁVESY KE ZVEDACÍM SYSTÉMŮM 1202, 1402, 1602, 1802

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Závěs ani potah nespalujte a neodkládejte nikam do volné přírody.
ÚDRŽBA
Nebělte a nežehlete a k odstranění nečistot nepoužívejte žíravé a leptavé látky nebo
hrubé předměty. Podložku lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a
konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro standardní čištění
omývejte v mýdlové vodě, poté nutno opláchnout vodou čistou. Závěs je možné prát
do 80° C, Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě. Nesterilizujte při vysokých
teplotách.
SERVIS A OPRAVY
V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce,
který Vám poskytne veškeré informace.
ZÁRUKA
Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se
na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním.
Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části
jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.
UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje
právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

3

