™

KOČÍK PRE DETI SO
ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI

NÁVOD NA
POUŽÍVANIE

UPOZORNENIE! Výrobca preberá zodpovednosť za
správne používanie zariadenia iba v prípade, že bol
výrobok zakúpený u kvalifikovaného zamestnanca
spoločnosti
Akces-Med
alebo
v
špecializovanom
zdravotníckom obchode!
UPOZORNENIE! Spoločnosť AKCES-MED Ltd. si
vyhradzuje právo na vykonanie technických a
obchodných zmien v obsahu pokynov bez varovania.

Zdravotnícky výrobok prvej triedy podľa smernice
Rady č. 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach.
Výrobca vydal pre tento výrobok príslušné
vyhlásenie o zhode.

Spoločnosť Akces-Med. Sp. z o.o. zaviedla
systém manažérstva kvality ISO 13485 týkajúci
sa výroby, predaja a servisu. Systém je
certifikovaný spoločnosťou Det Norske Veritas.
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ÚVOD
ULISES EVO™ je kočík dokonale vhodný na každodennú rehabilitáciu detí a
mládeže s poruchami pohybového aparátu. Je obzvlášť
užitočný pre
pacientov, ktorí potrebujú dodatočnú stabilizáciu.
Kočík má možnosť nastavenia hĺbky sedadla a uhla sklonu operadla, čo
výrazne uľahčuje jeho funkčnosť. Vďaka jednoduchej a ľahkej konštrukcii ho
možno ľahko zložiť na účely prepravy. Okrem toho vám relatívne malé rozmery
umožňujú vložiť ULISES EVO™ aj do kufra menšieho auta.
Stabilná konštrukcia kočíka, pásy a systém opierok, ako aj reflexné prvky
dodávajú používateľovi pocit bezpečia. Operadlo sa dá ľahko sklopiť dozadu a
nastaviteľná rukoväť zvyšuje manévrovateľnosť kočíka. Vďaka bohatej výbave
a širokej ponuke nastavení sa ULISES EVO™ ľahko prispôsobí individuálnym
potrebám.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás neváhajte
kontaktovať:
Zdravotnícky poradca: mobil: +48 508 382 509
Akces-MED Sp. z o.o.: ph. +48 17 864 04 77
e-mail: export@akces-med.com

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš výrobok!

UPOZORNENIE! Pred použitím výrobku je používateľ
povinný oboznámiť sa s návodom na používanie.
Nezabudnite, že dodržiavanie usmernení je veľmi
dôležité. Zaručuje bezpečnosť a predlžuje životnosť, ako
aj vzhľad výrobku.
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Tento návod na používanie obsahuje základné informácie, ktoré sú
nevyhnutné pre správne používanie, prípravu, údržbu, čistenie a záručné
podmienky týkajúce sa kočíka ULISES EVO™ .
Návod na používanie by sa mal uchovávať na ľahko prístupnom mieste. Je
určený pre ľudí, ktorí sa starajú o deti so zdravotným postihnutím, a tiež pre
lekárov aj fyzioterapeutov, ktorí obsluhujú toto zariadenie.

Nezabudnite, že dodržiavanie usmernení je veľmi dôležité. Zaručuje
bezpečnosť a predlžuje životnosť, ako aj vzhľad výrobku.

INDIKÁCIE POUŽITIA
Zariadenie sa odporúča pre osoby v nasledujúcich prípadoch:
§
§

§
§
§
§
§
§
§

Detská mozgová obrna – rôzne typy a formy.
Poranenia mozgu a miechy s ochrnutím a oslabením dolných
končatín, poruchami rovnováhy a motorickej koordinácie s rôznou
etiológiou.
Demyelinizačná choroba (napr. skleróza multiplex – SM).
Meningokéla.
Ochorenia svalov so slabosťou a paralýzou (dystrofia, myasténia
gravis, myozitída).
Genetické poruchy.
Degenerácia a neurologické choroby.
Ďalší stav súvisiaci so slabosťou svalov, ochrnutím a poruchami
pohybového ústrojenstva.
Po poranení hlavy a miechy a poranení chrbtice s ochrnutím a
parézou.
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VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA KOČÍKA
3.1 Štandardné vybavenie
1. Nastaviteľná tlačná rukoväť.
2. Opierka hlavy.
3. 5-bodové pásy.
4. Bočné kryty.
5. Operadlo s možnosťou nastavenia uhla sklonu.
6. Čalúnenie so systémom regulácie napnutia v čalúnení sedadla a operadla.
7. Sedadlo s možnosťou nastavenia hĺbky.
8. Nožná opierka s možnosťou nastavenia výšky a uhla sklonu, 2-bodové pásy na
upevnenie nôh.
9. Skladací rám kočíka.
10. Zadné vzduchom poháňané kolesá sú vybavené dvomi nezávislými brzdami.
11. Predné otočné kolieska
12. Predĺženie operadla
13. Centrálna brzda

2

1
12

3

4

5
6
7

9
10
13

11

8
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3.2. Prídavné vybavenie
ULE_001

Pás na premiestňovanie
pacientov AM-P

LED svetlá

ULE_021

ULE_113

Pás na stabilizáciu trupu

ULE_121

Opierka hlavy a krku

ULE_126

ULE_013

Bezpečnostné držadlo

ULE_101

ULE_107

Panvový pás

Stehenný abdukčný
pás

Kolenné chrániče

Pás na trup

ULE_002

ULE_115

ULE_114

Popruh v tvare písmena H

ULE_124

Bedrová opierka

ULE_128

Nastaviteľný abdukčný klin

Pás na lýtka

ULE_125

6-bodová bezpečnostná vesta

ULE_129

Abdukčno-addukčné stehenné pásy
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ULE_130

4-bodová bezpečnostná vesta

ULE_132

Elastická opierka hlavy

ULE_134

6 cm podložky na zúženie (súprava)

ULE_147

5-bodové remienky na stabilizáciu
chodidiel

ULE_150

Pevné panvové podpery s
podložkami na zúženie o 10 cm

ULE_161

Sandále na stabilizáciu
chodidiel a členkov

ULE_133

Pevná penová opierka hlavy
ULE_137

ULE_136

Remienok na stehná

10 cm podložky na zúženie (súprava)

ULE_148

Vysoké bočné podpery

ULE_149

Pevné panvové podpery s
podložkami na zúženie o 6 cm

ULE_153

Nízka bočná podpera

ULE_160

Opierka hlavy v tvare
OSEMUHOLNÍKA

ULE_162

Dynamické stabilizátory
členkov (FP-22)

ULE_402

Dáždnik
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ULE_405

ULE_403

Stojan

Skladacia strieška

ULE_409

Sieťka proti komárom

ULE_410

Bavlnená opierka hlavy

ULE_412

Elastické sedadlo

ULE_413

Elastický vankúš operadla

ULE_408

Dažďový kryt

ULE_411

Držiak na poháre

ULE_415

Kryt zadných kolies

ULE_416
ULE_416

Letný detský vak

Zimný detský vak

ULE_418

Kapucňa na zimný detský vak
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ULE_421

Vankúš na sedenie (tvar
stehien)

ULE_419

Vankúš na sedenie (tvar hrušky
sedla)

ULE_433

Tyč na zdvíhanie
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ULE_439

Ručná brzda

ULE_440

Zámky predných kolies

ULE_444

Opierky rúk

ULE_442

Kryty predných kolies

ULE_502

ULE_503

Dámska taška

Taška DeLux

ULE_506
ULE_504

Pánska taška

ULE_505

Úložný kôš pod sedadlom

ULE_507

Držiak na nádobu s kyslíkom

ULE_509

Zadné PU koleso
Predné PU koleso

ULE_701
ULE_707

Zadné nafukovacie koleso
Predné nafukovacie koleso

Organizačná

taška
ULE_704
ULE_711

Taška na prenášanie kočíka

ULE_723

Pohodlné čalúnenie
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4 TABUĽKA VEĽKOSTÍ

TABUĽKA VEĽKOSTÍ
Symboly mier

Veľkosť

Veľkos
ť 2a –
130

Veľkos
ť3–
130

29 – 37

29 – 37

35 – 45

70
28

43 –
80
28

43 – 80

51 –
90
34

35 –
5145
– 90

[cm]
[cm]

19 –
25
46

24 –
32
54

24 – 32

[cm
]
[cm]

61 –
70
19

69 –
80
19

69 – 80

[cm]

102

102

[°]

90 –
150
13

90 –
150
13

10
902– 150

90 –
180
55

90 –
180
75

Veľkos
ť 1– 1
80

Veľkos
ť 1a –
100

[cm]

20
31

150
31

[cm]

22 –
29 –
40

W

Orientačná výška používateľa*

Jedn
otka
[cm]

A

Šírka sedadla

L

Hĺbka sedadla

C

Od operadla po opierku hlavy

[cm]

E

Šírka operadla

F

Dĺžka nožných opierok

[cm]

C1
Výška operadla (bez predĺženia
operadla)
Výška operadla (s predĺžením
C2
operadla)
Dĺžka stúpadla
Výška tlačnej rukoväti
X.

Uhol sklonu operadla

Y

Uhol sklonu sedadla

Z

Uhol sklonu nožných opierok

[°]
[°]

Maximálna hmotnosť používateľa [kg]

2
100
–
150
37

34
54
21

13
90 – 180
75

180
37

30 – 40

180
43

40

62

30 –
40
62

77 – 90

77 – 90

21

25

102

102

90 –
150
13

90 –
150
13

90 –
180
75

90 –
180
75

Poznámka: Rozsah tolerancie merania je +/- 1 cm.
Poznámka: V krajných polohách rukoväte môže rukoväť naraziť do operadla pri zmene jeho sklonu. V takýchto prípadoch by mala byť rukoväť
počas nastavovania zdvihnutá.
* Hodnota nemôže byť hlavným faktorom pri výbere veľkosti produktu.

HMOTNOSŤ A ROZMERY ZARIADENIA
Šírka

[cm]

Veľko
sť
571

Šírka po zložení

[cm]

Dĺžka

[cm]

Dĺžka po zložení
Výška

Veľkosť

Veľkos
ť 2a
63

Veľko
sť
693

Veľkos
ť57
1a

263

57

57

63

63

69

94

110

127

127

[cm]

104

107

11
0
10

114

102

102

102

102

Výška po zložení

[cm]

40

45

7
10
2
45

114

[cm]

50

50

Hmotnosť

[kg]

18,5

19,5

20

21,5

22

Hmotnosť a rozmery zariadenia

Poznámka: Rozsah tolerancie merania je +/- 1 cm.
Poznámka: Približné hodnoty, závisia od konfigurácie výrobku.
Poznámka: V krajných polohách rukoväte môže rukoväť naraziť do operadla pri zmene jeho sklonu. V takýchto prípadoch by mala byť
rukoväť počas nastavovania zdvihnutá.
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55 PODROBNÝ OPIS SPÔSOBU POUŽÍVANIA KOČÍKA
5.1. Zloženie kočíka
Ak chcete kočík zložiť, musíte postupovať nasledovne:
KROK 1. Zložte stúpadlo (obr. 1, 2).

Obr.
1

KROK 2. Zmeňte polohu stúpadla tak, aby
bolo zarovno so sedadlom kočíka (obr. 3)
(Nastavenie uhla nožnej opierky →
pozri stranu 16, bod 5.3.2).
KROK 3. Potiahnite za remienok
umiestnený v zadnej časti operadla (obr.
4) a súčasne posuňte operadlo dopredu,
až kým sa nezastaví (obr. 5)(Nastavenie
uhla sklonu operadla → pozri stranu 17, bod

Obr.
4
5.6.1).

Obr.
2

Obr.
3

Obr.
5
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KROK 4. Na to, aby sa kočík ľahšie
skladal, odporúčame zložiť bočné kryty.

Obr.
KROK 5. Potom potiahnite za sklápací 6
mechanizmus (obr. 7) a posuňte operadlo
dopredu, až kým sa nezastaví (obr. 8 – 10).

Obr.
7

Obr.
8

Obr.
9

Obr. 10

5.2. Rozloženie kočíka
Ak chcete kočík rozložiť, musíte postupovať nasledovne:
KROK 1. Potiahnite rukoväť kočíka dozadu, až kým skladací mechanizmus
nezaklapne.
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Obr.11

Obr. 12
UPOZORNENIE! Uistite sa, či je kočík správne rozložený a či
je skladací mechanizmus úplne zaistený.

KROK 2. Potom nastavte požadovaný uhol operadla a nožnej opierky, rozložte
nožnú opierku a nasaďte bočné kryty.

5.3. Opierka na nohy
5.3.1 Ak chcete nastaviť výšku nožnej opierky, musíte postupovať nasledovne:
KROK 1. Odstráňte rýchlospojky z oboch strán kočíka (obr. 13);
KROK 2. Nastavte požadovanú výšku nožnej opierky (obr. 14);
KROK 3. Vložte rýchlospojky do otvorov;

Obr. 13

Obr. 14
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5.3.2. Ak chcete nastaviť uhol sklonu nožnej opierky, musíte súčasne stlačiť
tlačidlá umiestnené na boku nožnej opierky, nastaviť požadovanú polohu a
potom tlačidlá uvoľniť.

Obr. 15

Obr. 16

5.3.2. Nožná opierka je štandardne vybavená 2-bodovými remienkami na
stabilizáciu chodidiel.

5.4. Koła
Kočík je vybavený prednými otočnými PU
kolesami
(obr.
17a)
a
zadnými
nafukovacími kolieskmi (obr. 17b) s
centrálnou brzdou. Ak chcete zablokovať
alebo odblokovať kolesá, posuňte červený
prvok umiestnený na zadnej náprave kolies
(obr. 18).
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5.5. Tlačná rukoväť
5.5.1. Ak chcete nastaviť uhol sklonu tlačnej
rukoväte, stlačte súčasne dve tlačidlá umiestnené
na vonkajšej strane tlačnej rukoväte (obr. 19) a
potom nastavte požadovaný uhol sklonu tlačnej
rukoväte.

Obr. 19

Poznámka: V krajných polohách rukoväte
môže rukoväť naraziť do operadla pri zmene
jeho sklonu. V takýchto prípadoch by mala byť
rukoväť počas nastavovania zdvihnutá.

5.6. Operadlo
5.6.1. Nastavenie uhla opierky:

KROK 1. Zatlačte operadlo mierne dopredu a
zároveň zatiahnite za remienok, ktorý uvoľní
blokovanie uhla sklonu operadla.
KROK 2. Uchopte remienok a nastavte
požadovaný uhol sklonu operadla.

Obr. 21

KROK 3. Po uvoľnení remienka sa operadlo samo
zablokuje.
Uhol sklonu operadla sa nastavuje postupne. Pred
použitím kočíka sa uistite, že je poistný kolík zasunutý
do otvoru a že operadlo je zamknuté (obr. 22).

Obr. 22

UPOZORNENIE! Ak najskôr potiahnete za remienok bez
toho, aby ste zatlačili za operadlo, môžete pri nastavovaní
uhla sklonu operadla spôsobiť poškodenie. Osobitnú
pozornosť venujte prípadom, keď je používateľ v kočíku a
opiera sa o operadlo.
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5.7. Predĺženie operadla
5.7.1. Ak chcete nastaviť výšku predĺženia operadla,
musíte postupovať nasledovne:
KROK 1. Pomocou 4 mm imbusového kľúča uvoľnite skrutky
umiestnené na zadnej strane operadla (obr. 23).
KROK 2. Nastavte požadovanú výšku predĺženia operadla.
KROK 3. Utiahnite skrutky.

Obr. 23

Obr. 24

5.8 Lôžko
5.8.1. Ak chcete nastaviť hĺbku sedadla, musíte postupovať nasledovne:
KROK 1. Pomocou imbusového kľúča uvoľnite držiak umiestnený na oboch stranách rámu
sedadla (obr. 25).
KROK 2. Odpojte pásy so suchým zipsom umiestnené pod sedadlom a za
operadlom.
KROK 3. Nastavte požadovanú hĺbku sedadla.
KROK 4. Pomocou imbusového kľúča utiahnite držiak a upevnite pásy so suchým zipsom.

Obr. 25

Fot.
Obr. 26
21

Maximálne nastavenie hĺbky sedadla je označené poistnými kolíkmi, ktoré sa
nachádzajú v otvoroch na oboch stranách rámu sedadla. Ak chcete znížiť hĺbku
sedadla, po dosiahnutí maximálnej polohy zatlačte poistné kolíky dovnútra rámu.
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5.8.2 Ak chcete nastaviť uhol sedadla, musíte postupovať nasledovne:
KROK 1. Odpojte suché zipsy na pásoch umiestnených pod sedadlom (obr. 27).
KROK 2. Potrebný uhol nastavte uvoľnením alebo napnutím čalúnenia.
KROK 3. Pripevnite suchý zips (obr. 28).

Obr. 27

5.9. 5-bodové pásy

Fot.
Obr. 28
21

Kočík je vybavený 5-bodovými pásmi, ktoré stabilizujú pacienta a chránia ho pred
vypadnutím z kočíka. V závislosti od potrieb pacienta možno pásy pripevniť pri rôznych
nastaveniach výšky operadla.

KROK 1. Ak chcete pásy pripevniť k spodnej časti operadla, prepleťte pásy cez
otvory umiestnené v ráme kočíka (obr. 27) a potom ich konce zasuňte do pracky
(obr. 28).

Obr. 29
KROK 2. Ak chcete pripevniť pásy k vyššej časti operadla, vložte konce pásov
do otvorov umiestnených na operadle. Následne ich zaistite pomocou
kruhového regulátora umiestneného na druhej strane.
KROK 3. Pripojte pásy (obr. 29) a zasuňte ich do pracky umiestnenej na
sedadle (obr. 30).
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Obr. 31

Obr. 32

KROK 4. Ak chcete pripevniť 5-bodové pásy k sedadlu, prepleťte pás cez
plastový držiak umiestnený na vankúši
UPOZORNENIE! Pás by mal byť trikrát prepletený cez
plastový držiak! Montážnu schému nájdete nižšie.
MONTÁŽNA SCHÉMA PÁSOV

UPOZORNENIE! Pred každým použitím 5-bodových pásov by
ste mali skontrolovať, či:
• Sa pracky sa nerozťahujú pôsobením prítlačnej sily
• Sa pracky a pásy neposúvajú v dôsledku
nesprávneho pripevnenia

ULISESevo
6 DOPLNKOVÉ VYBAVENIE
6.1.

ULE_013 Bezpečnostné držadlo

Ak chcete namontovať bezpečnostnú
rukoväť, musíte postupovať nasledovne:
KROK 1. Umiestnite háčiky bezpečnostnej
rukoväte na rám kočíka tak, ako je to
znázornené na obrázku 32.

34
Obr. 38

KROK 2. Nastavte bezpečnostnú rukoväť do požadovanej polohy. Na to je
potrebné uvoľniť západku tak, aby kolík zapadol do otvoru v ráme.

35
Obr. 38
6.2.

36
Obr. 39
ULE_101 Stehenný abdukčný pás

Ak chcete namontovať stehenný abdukčný pás, musíte postupovať
nasledovne:
KROK 1. Odpojte dva plastové nastavovače popruhov (obr. 35).
KROK 2. Umiestnite pásy na sedadlo (priedušná tkanina by mala smerovať
nahor, pozri obr. 36).

Obr. 37

Obr. 38
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KROK 3. Pripevnite pás k čiernemu držiaku
umiestnenému vedľa operadla (obr. 37).
KROK 4. Koniec pásu zasuňte do
plastového nastavovača popruhov (obr. 38
– 39).

Obr. 39

Obr. 40

Obr. 41

KROK 5. Potom pripevnite plastový
nastavovač popruhov (ten, ktorý ste
predtým odpojili v rámci KROKU 1) k pásu
(obr. 40).

Obr. 42
KROK 6. Koniec pásu zasuňte do pracky (obr. 41 – 42).

Obr. 43

Obr. 44
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KROK 7. Napokon koniec pásu zasuňte do plastových nastavovačov popruhov.

Obr. 45
6.3.

Obr. 46
ULE_113 Pás na stabilizáciu trupu

Ak chcete namontovať pás na stabilizáciu trupu, musíte postupovať
nasledovne:
KROK 1. Vložte popruhy do otvorov umiestnených v čalúnení operadla (obr. 45
– 46). Polohu pásov môžete upraviť tak, že popruhy vložíte do rôznych otvorov
(vyššie alebo nižšie). Pripevnite popruhy za operadlom pomocou suchého zipsu
(obr. 47 – 48).

Obr. 47

Obr. 48

Obr. 49

Obr. 50
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KROK 2. Prestrčte bočné popruhy cez
rám kočíka (obr. 49) a potom ich zasuňte
do plastového nastavovača popruhov
(obr. 50 – 51). Zopakujte to na druhej
strane kočíka.

Obr. 51

Obr. 52

Obr. 53

KROK 3. Potom presuňte zostávajúci
popruh s prackou (1) tak, ako je to uvedené
na obrázkoch nižšie (obr. 52 – 54).

Obr. 54

Obr. 55

Obr. 56
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KROK 4. Ak chcete upevniť remienok na stabilizáciu trupu, zasuňte popruh (1) do
druhej pracky (2) a potom ho upevnite pomocou suchého zipsu (obr. 55, 56). V
závislosti od šírky trupu môžete použiť kratší (2) alebo dlhší popruh (3) s prackou (obr.

Obr. 57

Obr. 58

55).
6.4.

ULE_115 Pás na lýtka

Ak chcete namontovať pás na lýtka,
musíte postupovať nasledovne:
KROK 1. Pripevnite ortézu k rámu nožnej
opierky.

Obr. 59
6.5.

KROK 2. Pripevnite vzadu ortézu
pomocou suchého zipsu.

Obr. 60
ULE_121 Opierka hlavy a krku

Tento druh opierky hlavy je veľmi
vhodný pre pacientov, ktorým zvykne
padať hlava. Ak chcete namontovať
opierku hlavy, zasuňte popruhy
opierky
hlavy
do
otvorov
umiestnených v čalúnení operadla.
Zapnite
popruh
za
operadlom
pomocou suchého zipsu.

Obr. 61
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6.6.

ULE_124 Bedrová opierka

Ak chcete namontovať bedrovú opierku, musíte postupovať nasledovne:
KROK 1. Umiestnite bedrovú opierku na operadlo a prepleťte popruhy cez
otvory v čalúnení (obr. 60, 61).

Obr. 62

Obr. 63

KROK 2. Zapnite pásy za operadlom (obr. 62, 63).

Obr. 64
6.7.

Obr. 65
ULE_126 Pás na trup

Pás na trup sa dá ľahko skrátiť na
ľubovoľnú dĺžku. Ak to chcete urobiť,
musíte postupovať nasledovne:
KROK 1. Odopnite pás zozadu (obr. 64).

Obr. 66
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KROK 2. Vyberte vhodnú dĺžku pásu a odstrihnite ho na určenom mieste (obr.
65, 66).

Obr. 67

Obr. 68

KROK 3. Konce pásu upevnite pomocou suchého zipsu (obr. 67). Pás by mal byť
pripevnený ku kočíku okolo operadla (obr. 68).

Obr. 69
6.8.

Obr. 70
ULE_128 Abdukčný klin

Ak chcete namontovať abdukčný klin,
musíte postupovať nasledovne:
KROK 1. Odstráňte 5-bodové pásy pripojené
k štandardnému vybaveniu kočíka.
KROK 2. Zasuňte tyč abdukčného klinu do
úchytu umiestneného v čalúnení sedadla
Obr. 71
(obr. 69).
KROK 3. Pomocou imbusovej skrutky
utiahnite abdukčný blok k sedadlu (obr. 70,
71).
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Obr. 73

Obr. 72
6.9.

ULE_136 Stehenný pás

Ak chcete namontovať stehenný pás, musíte postupovať nasledovne:
KROK 1. Nasaďte pás na kočík a upevnite ho pod sedadlom pomocou suchého
zipsu.

Obr. 74
6.10.

Obr. 75
ULE_134 6 cm podložky na zúženie (súprava)

10 cm podložky na zúženie (súprava)
ULE_137

Vankúše sa dajú pripevniť k sedadlu len spolu s pevnými bočnými opierkami
(nízkymi alebo vysokými), ktoré sú lemované jednostranným materiálom so
suchým zipsom (pozri strany 30 a 31).

Obr. 76

Obr. 77
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6.11.

ULE_148 Vysoká pevná opierka trupu

Ak chcete namontovať opierky, musíte
postupovať nasledovne:
KROK 1. Opierku zasuňte medzi rám a
sedadlo. Potom zatlačte horný hák opierky
nadol (obr. 76).
KROK 2. Stlačte druhý háčik na
vyznačenom mieste a zaistite ho pomocou
suchého zipsu (obr. 77, 78).

Obr. 78

Obr. 79

Obr. 80

Opierky sú pokryté
jednostranným materiálom
so suchým zipsom, čo
znamená, že na ne môžete
pripevniť akékoľvek prvky
na stabilizáciu pacienta,
ktoré sú vybavené suchým
zipsom.
napr. vankúše na zúženie sedadla.

Obr. 81
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6.12.

ULE_153 Nízka bočná podpera

Nízka bedrová opierka s vankúšom na zúženie sedadla o 6 cm
Nízka bedrová opierka s vankúšom na zúženie sedadla o
ULE_150
10 cm
cm
ULE_149

Ak chcete namontovať opierky, musíte
postupovať nasledovne:
KROK 1. Opierku zasuňte medzi rám a
sedadlo (obr. 80).
Obr.
35
KROK 2 Potom namontujte opierku pomocou pásu so suchým zipsom a háčikov,
ktoré treba pritlačiť k rámu (obr. 81, 82).

Obr.
35

Opierky sú pokryté jednostranným
materiálom so suchým zipsom, čo
znamená, že na ne môžete
pripevniť akékoľvek prvky na
stabilizáciu pacienta, ktoré sú
vybavené suchým zipsom, napr.
vankúše na zúženie sedadla.
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6.13.

ULE_114 Vesta v tvare písmena H

4-bodová bezpečnostná vesta
ULE_130
Na to, aby ste mohli vesty pripevniť ku kočíku, musíte postupovať
nasledovne:
KROK 1. Odpojte dva spodné popruhy a plastové nastavovače popruhov
(obr. 84). Následne prepleťte zvyšný popruh cez čierny držiak umiestnený
vedľa operadla (obr. 85).

KROK 2. Koniec popruhu zasuňte do
plastového nastavovača popruhov, ktorý sa
nachádza na druhej strane (obr. 86 – 88).

Obr.
35
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KROK 3. Zasuňte popruh do zostávajúcich plastových nastavovačov
popruhov (tých, ktoré ste predtým odpojili v rámci KROKU 1, pozri obr. 89).
KROK 4. Zasuňte popruh do pracky v
spodnej časti vesty (obr. 84, 85).
Následne koniec popruhu znova zasuňte
do nastavovačov popruhov (obr. 86, 87).
Obr.
35

Obr.
35

Obr.
35

Obr.
Obr.
35
35
KROK 5. Pripevnite hornú časť vesty v požadovanej výške a zaistite ju
kruhovým regulátorom zozadu (obr. 88, 89).

Obr.
35
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Obr.
35

Správne pripevnené vesty v tvare písmena H a 4-bodové vesty.

UPOZORNENIE! Pred použitím vesty je nevyhnutné, aby
ste sa oboznámili s bezpečnostnými pravidlami uvedenými
v návode. Informácie o tom, ako bezpečne používať VESTU,
nájdete na strane 45 tohto návodu. Nesprávne použitie a
nedodržiavanie bezpečnostných pravidiel môže ohroziť
zdravie a život používateľa.

6.14.

ULE_125 6-bodová bezpečnostná vesta

Ak chcete pripevniť vesty, musíte postupovať nasledovne:
KROK 1. Postupujte podľa pokynov pre vestu v tvare písmena H a 4-bodovú
bezpečnostnú vestu (pozri stranu 32 – 33, KROK 1 – 5).
KROK 2. 6-bodová bezpečnostná vesta má dodatočné zabezpečenie v podobe
dlhého popruhu s prackou, ktorý by sa mal prevliecť okolo operadla a zapnúť z
druhej strany vesty (obr. 92 – 95).
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Obr.
35
94

Obr.
35
95

6-bodová bezpečnostná vesta má široký rozsah nastavenia, ktorý
umožňuje jednoduché prispôsobenie pacientovi (obr. 97 – 102).

Obr. 35

Obr.
35
98

Obr.
35
99

Obr. 35

Obr. 35

UPOZORNENIE! Pred použitím vesty je nevyhnutné, aby
ste sa oboznámili s bezpečnostnými pravidlami uvedenými
v návode. Informácie o tom, ako bezpečne používať VESTU,
nájdete na strane 45 tohto návodu. Nesprávne použitie a
nedodržiavanie bezpečnostných pravidiel môže ohroziť
zdravie a život používateľa.
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6.15.

ULE_402 Dáždnik

Na to, aby ste mohli dáždnik pripevniť ku kočíku, musíte postupovať
nasledovne:
KROK 1. Uvoľnite svorku a pripevnite ju k rámu kočíka (obr. 103).
KROK 2. Utiahnite kruhový regulátor (obr. 104).
KROK 3. Nastavte požadovanú polohu dáždnika pomocou tlačidla (obr. 105).

Obr.
111

Obr.
112

Obr.
113

Obr.
114

6.16.

ULE_403 Stojan

Ak chcete namontovať stojan, musíte postupovať nasledovne:
KROK 1. Umiestnite háčiky stojana na vybrané prvky rámu (obr. 107 – 108).

Obr. 115

Obr. 116
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KROK 2. Potom nasaďte rukoväte stojana na rám a zatlačte ich (obr. 109,
110).

Obr.44
117
Obr.

Obr. 118

KROK 3. Ak chcete nastaviť hĺbku stojana,
uvoľnite kruhový regulátor a nastavte
požadovanú hĺbku. Následne znova pevne
utiahnite kruhový regulátor.

Obr. 119

Obr. 44
35
6.17.

ULE_405 Skladacia strieška

Montážna súprava skladacej striešky
1.
2.
3.
4.

Tyčky s priemerom Ø19 mm a držiakmi (2 ks),
Svorka držiaka (2 ks),
5 mm šesťhranný kľúč,
Skladacia strieška.

Fot. 44
Obr.
35

120

Fot.
44
Obr.
35

121
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Svorka držiaka (2) má dva priemery: Ø22
na montáž na rám kočíka a Ø19 na montáž
tyčky s držiakom skladacej striešky.
Pokyny pre montážnu súpravu skladacej striešky:
Fot. 44
35
Obr.
KROK 1. Ak chcete namontovať sklápaciu
striešku, upevnite svorku s priemerom Ø22
(2) na rám pod tlačnou rukoväťou a utiahnite
ju pomocou šesťhranného kľúča (4) (obr.
123, 124, 125).

122

Obr.44
123
Fot.

Obr.44
124
Fot.

Obr.44
125
Fot.

KROK 2. Potom vložte tyčku s držiakom skladacej striešky (1) do svorky s
priemerom Ø19 (2) v požadovanej výške a utiahnite ju.

Fot.
Obr.44
126
35

Fot.
Obr.44
127
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Tyčky s držiakom striešky (2) možno upevniť v rôznych výškach v závislosti od
preferencií (obr. 128 – 131).

Obr.44
128
Fot.

Obr.44
129
Fot.

Obr.44
130
Fot.

Obr.44
131
Fot.

Zopakujte KROK 1 a KROK 2 aj na druhej strane kočíka.
KROK 3. Umiestnite skladaciu striešku do namontovaných držiakov a
rozložte ho na účely použitia.

Obr.44
132
Fot.
35

Obr.44
133
Fot.
35

Obr. 134

Obr. 135
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KROK 2. Strieška je vybavená puzdrom, ktoré sa dá pripevniť k zadnej časti
operadla pomocou pásov so suchým zipsom (obr. 115, 116).

Obr. 31
123
6.18.

Obr. 124

ULE_411 Držiak na poháre

Na to, aby ste mohli dáždnik pripevniť k držiaku na poháre, musíte
postupovať nasledovne:
KROK 1. Uvoľnite svorku a upevnite ju k rámu kočíka (obr. 117).
KROK 2. Utiahnite kruhový regulátor (obr. 118).
KROK 3. Nastavte požadovanú polohu pomocou tlačidla (obr. 119).

Obr.
Obr. 31
Obr. 125
69

Obr. 70
Obr. 126

Obr.
Obr. 31
127

Obr. 128
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6.19.

ULE_412 Elastické sedadlo
ULE_419 Vankúš sedadla (tvar stehien)
ULE_421

Vankúš sedadla (tvar hrušky sedla)

Na to, aby ste mohli vankúš pripevniť k sedadlu, musíte postupovať
nasledovne:
KROK 1. Nasaďte vankúš na kočík a upevnite popruhy pod sedadlom pomocou
suchého zipsu (obr. 121, 122).

Obr. 31
129

6.20.

Obr. 130

ULE_432

Nastavenie uhla sklonu nožnej opierky

Ak chcete namontovať výmennú súpravu, ktorá umožňuje nastavenie uhla
sklonu, musíte postupovať nasledovne:
KROK 1. Pripravte potrebné nástroje a
komponenty:
• Výmenná súprava
• 3 mm imbusový kľúč
• 6 mm imbusový kľúč

Obr. 131
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KROK 2. Nainštalujte výmennú súpravu do otvorov v stúpadle (obr. 124, 125).

Obr. 31
132
Obr.

Obr. 133

KROK 3. Nastavte uhol sklonu nožnej opierky a zároveň utiahnite skrutku M8
(obr. 126, 127).

Obr. 31
134
Obr.

Obr. 135

ULE_502
ULE_503
ULE_504

Obr.
136

Obr. 31
137

Obr. 31
138

Obr.
Obr. 31
139
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6.22.

ULE_505 Kôš pod sedadlom

Kôš pod sedadlom možno pripevniť k rámu podvozku pomocou západiek (obr.
132 – 135).

140
Obr. 31

Obr. 141

Obr. 31
142

Obr. 143

6.23.

ULE_444 Opierky rúk

Ak chcete namontovať opierky rúk, nainštalujte na rám kočíka špeciálnu
rukoväť.

fot. 31
Obr. 157

Obr. 158
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fot.
31
Obr.159

Obr. 160

fot.
Obr.31
161

Obr. 162
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7 POUŽITIE KOČÍKA
UPOZORNENIE! Kočík ULISES EVO™ sa musí používať v
súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na používanie.
Výrobok používajte iba s osobou, ktorá je zaškolená a
erudovaná. Pred použitím kočíka ULISES EVO™ nezabudnite
pripraviť výrobok aj pacienta!

7.1. Príprava pacienta
Pred použitím výrobku je dôležité dbať na tieto body:
· odev pacienta by mal byť ľahký, odporúča sa pohodlné športové
oblečenie;
· obuv by mala byť pohodlná a navyše by mala stabilizovať členok;
· z hygienických dôvodov a aby sa predišlo odreninám, je vhodné, aby
pacient pri používaní zariadenia bol oblečený; pokožka sa nesmie
obnažiť najmä na miestach pravidelného kontaktu s čalúnením;
· drény, vaky, katétre atď., ak sa používajú, musia byť zaistené, aby počas
používania výrobku
správne fungovali a nedošlo k ich narušeniu;
· je potrebné, aby pacient nosil ortopedické pomôcky (golier, korzet,
ortézu, topánky), ak to lekár odporúča.

UPOZORNENIE! Oblečenie by malo chrániť pokožku
pacienta pred priamym kontaktom s čalúnením, ako aj
ostatnými časťami vybavenia.

UPOZORNENIE! O použití akejkoľvek ortopedickej
pomôcky môže rozhodnúť iba lekár!
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7.2. Ako používať kočík
1. Pred použitím je potrebné:
·
zariadenie rozložiť;
·
položiť zariadenie na rovnú podlahu;
·
uistiť sa, že všetky časti sú funkčné, správne namontované a stabilné;
·
zablokovať brzdy;
· upraviť zariadenie podľa mier pacienta;
·
rozopnúť vestu, trupové pásy atď., aby bolo možné pacienta ľahko
vložiť do zariadenia;
·
umiestniť pacienta do zariadenia;
·
upevniť všetky prvky, ktoré stabilizujú pacienta, napr. vestu, trupové
pásy, remienky na stabilizáciu chodidiel atď.;
·
namontovať ďalšie vybavenie, napr. podnos.
2. V prípade pacientov, ktorí majú problémy s močovým mechúrom, je
potrebné položiť na sedadlo špeciálnu podložku. Túto podložku môžete
kúpiť v lekárni alebo predajniach zdravotníckych potrieb.
3. Kočík počas používania držte za rukoväť, inak
sa môže kočík rozbehnúť.
4. Kočík otočte v smere jazdy.
5. V prípade akýchkoľvek prekážok, ako je schod alebo obrubník, je potrebné
zdvihnúť predné kolieska zatlačením rukoväti nadol. Potom položte predné
kolieska na schod a zdvihnite zadnú časť kočíka pomocou rukoväti.

UPOZORNENIE! Predtým použitím výrobku je potrebné
sa ubezpečiť, že všetky pásy a bezpečnostné prvky sú
správne upevnené a nastavené. Naviac skontrolujte, či sa
nerozopli v dôsledku tlaku, a zároveň skontrolujte, či sú
pevne dotiahnuté svorky nastaviteľných prvkov!

Vybavenie funguje správne iba vtedy, keď je zariadenie nastavené podľa výšky a
hmotnosti pacienta. Pri nákupe výrobku zohľadnite všetky tieto miery. Správne
nastavenie je najdôležitejšie vzhľadom na skutočnosť, že len vtedy je výrobok
bezpečný. Je zakázané nútiť dieťa, aby zostalo v konkrétnej polohe, pretože sa bude
cítiť nepohodlne a môže to viesť k nesprávnemu držaniu tela.
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7.3. Ako používať vestu
UPOZORNENIE! Vesta poskytuje oporu držania tela pre
používateľov invalidného vozíka, ako aj pacientom, ktorí
sedia v polohovacích stoličkách alebo na iných
rehabilitačných sedadlách. Pri správnom používaní vesta
umožňuje pacientovi na dlhšiu dobu zaujať správnu polohu
v sede. Dizajn a tvar vesty umožňujú,
aby pacient mohol voľne pohybovať hornými končatinami v rámci
obmedzení pacienta. Ak sa vesta nepoužíva správne, môže
predstavovať vážne ohrozenie zdravia a života pacienta!
Možné ohrozenia spojené s používaním vesty:
1) Ak sú dolné popruhy vesty zapnuté príliš voľne, hrozí riziko, že sa vesta bude
pohybovať smerom hore ku krku pacienta, čím sa sťaží dýchanie – vždy
skontrolujte napnutie popruhov a nastavte ich tak, aby spodná hrana vesty
bola umiestnená v blízkosti spodnej časti brucha pacienta.
2)V situácii, keď pacient skĺzne zo sedadla, horný okraj vesty zakryje krk pacienta
a blokuje priedušnicu, čím sa sťaží dýchanie – preto je nevyhnutné VŽDY
používať doplnky stabilizujúce panvu pacienta, napríklad panvový pás, stehenné
abdukčné pásy alebo abdukčný klin.
3) Hrozí riziko, že horné popruhy vesty budú tlačiť na krk pacienta, čím budú
blokovať priedušnicu a sťažovať dýchanie. K tomu môže dôjsť, ak je telo
pacienta nesprávne upevnené v sedadle alebo kočíku – potom je potrebné
použiť voliteľné príslušenstvo týchto zariadení a stabilizovať telo pacienta
pomocou bočných podpier. Ak nie je možné použiť takéto príslušenstvo so
zariadením a telo pacienta sa nedá správne stabilizovať, zariadenie by sa
malo vymeniť za zariadenie, ktoré takúto možnosť má.
4) Vesta je príliš pevne pripevnená k operadlu, takže pacient nemôže ľahko
dýchať – v tomto prípade by sa vesta mala uvoľniť tak, aby opatrovateľ mohol
vložiť narovnanú ruku medzi vestu a telo pacienta. Na správnu stabilizáciu
tela pacienta by sa mala používať dynamická ortopedická vesta, napr. vesta
Flex-point, ktorá nespôsobuje pacientovi dýchacie ťažkosti.
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Pokyny na správne používanie vesty:
1) Uistite sa, že pacient sedí v najlepšej možnej polohe:
• uprostred sedadla,
• tak hlboko, aby sa bedrová chrbtica pacienta opierala o operadlo.
2) Panvu pacienta zaistite napríklad panvovým
abdukčnými pásmi alebo abdukčným klinom.

pásom,

stehennými

3) Uistite sa, že bočné podpery zariadenia, ak sa používajú, sú nastavené v
správnej polohe. Je potrebné, aby pacienti so slabým ovládaním trupu používali
bočné podpery. Bočné podpery obmedzujú bočné pohyby tela pacienta, čo by
mohlo viesť k stlačeniu popruhov vesty na krku pacienta.
4) Zaistite vestu:
• zapnite a nastavte spodné popruhy vesty tak, aby sa spodný okraj vesty
nachádzal v blízkosti spodnej časti brucha pacienta,
• zapnite vodorovný popruh vesty (ak je k dispozícii),
• zapnite ramenné popruhy vesty,
• skontrolujte, či sa pracky vesty neotvárajú pod tlakom.
5) Skontrolujte polohu pacienta:
• uistite sa, že sa vesta nemôže sama pohybovať smerom ku krku
pacienta,
• uistite sa, že môžete vložiť narovnanú ruku medzi vestu a telo pacienta.
Aby sa predišlo zraneniam a aby sa minimalizovali riziká spojené s používaním vesty, mali
by sa dodržiavať tieto pravidlá:
1) Polohu vesty MUSÍTE skontrolovať zakaždým po umiestnení pacienta na
sedadlo.
2) Osobitná pozornosť by sa mala venovať ochrane pacienta pred pádom
dopredu, skĺznutím zo sedadla alebo zdvihnutím panvy. Vesta sa MUSÍ
používať s príslušenstvom, ktoré po celý čas zaistí pacientovu panvu (napr.
panvový pás, stehenný abdukčný pás alebo abdukčný klin). Použitie vesty sa
nemôže posudzovať osobitne, ale ako súčasť všeobecného podporného
systému držania tela vrátane podpier, ako sú panvové pásy, podpera nôh,
stabilizácia trupu, stehenné abdukčné pásy, poloha priestorového náklonu a
sklopné operadlo.
3) Osobitnú pozornosť treba venovať zabezpečeniu stabilnej podpory celej
nohy pacienta. Ak zariadenie nie je vybavené podperou nôh, nohy pacienta
musia pevne spočívať na zemi.
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4) Nezabudnite, že akákoľvek zmena uhla sklonu operadla, sedadla, podpery
nôh alebo priestorového náklonu môže ovplyvniť účinnosť pásov a podpier!
5) Osobitnú pozornosť treba venovať použitiu stabilizačných prvkov alebo bočných
podpier. U pacientov so slabým ovládaním trupu bočné podpery obmedzujú
bočné pohyby tela, čo by mohlo viesť k stlačeniu popruhov vesty na krku
pacienta.
6) Upevnenie vesty a jej prispôsobenie pacientovi môže vykonať len náležite
zaškolená osoba, ktorá je oboznámená s návodom na používanie vesty a
pravidlami jej bezpečného používania.
7) Na veste nevykonávajte žiadne opravy ani úpravy. Ak chcete opraviť alebo
vymeniť ktorúkoľvek časť vesty, obráťte sa na výrobcu.
8) Nepoužívajte poškodenú alebo neúplnú vestu, pretože to predstavuje vážne
ohrozenie zdravia a života pacienta!
9) Nenechávajte pacienta v zariadení bez dozoru!
10) Správnosť použitia vesty by sa mala kontrolovať v súlade s odporúčaniami
najmä v prípade detí, pacientov so zhoršenou pamäťou alebo duševne
chorých.
11) Uistite sa, že všetky osoby, ktoré sa starajú o pacienta, sú oboznámené s
pravidlami bezpečného používania vesty.
Ako sa starať o vestu:
Vesta je účinná, len ak sa udržuje v čistote a udržiava v súlade s pokynmi
výrobcu. Pred každým použitím vesty skontrolujte, či:
1) popruhy vesty nie sú rozstrapkané alebo opotrebované. Ak áno, dajte si ich
vymeniť za nové;
2) popruhy vesty nie sú pripevnené ku kolieskam zariadenia;
3) pracky nie sú poškodené. Ak áno, dajte si ich vymeniť za nové;
4) zapínanie na suchý zips pevne drží. Ak nie, odstráňte zo suchého zipsu všetky
nečistoty alebo vlasy alebo si ho dajte vymeniť za nový;
5) od momentu, keď bola vesta prispôsobená pacientovi, nedošlo k žiadnym
zmenám výšky ani hmotnosti pacienta;
6) ramenné popruhy vesty sú nastavené tak, aby neboli príliš voľné ani príliš
pevné;
7) vesta by sa mala pravidelne čistiť pomocou teplej mydlovej vody a sušiť nie
na priamom slnečnom svetle a iných zdrojoch tepla. Vesta musí byť pred
použitím vždy suchá.
Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky týkajúce sa použitia vesty, obráťte sa
na svojho lekára alebo fyzioterapeuta.
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8 BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
UPOZORNENIE! Kočík ULISESevo™ sa musí používať v
súlade s pokynmi v tomto návode na používanie.

Pre správny výbere kočíka a jeho veľkosti je veľmi dôležité poradiť
sa s lekárom alebo fyzioterapeutom. Pred použitím zariadenia je tiež
nevyhnutné oboznámiť sa s pokynmi uvedenými v návode na používanie.
1. Pred použitím je potrebné:
· zabezpečiť, aby nedošlo k žiadnym škodám alebo iným chybám, ktoré by
mohli ohroziť život pacienta; skontrolovať, či všetky časti fungujú, či sú
správne namontované a či nie sú zlomené;
· skontrolovať, či sú dotiahnuté všetky skrutky a či sú pevné všetky
lepené, zošité alebo čapované časti;
· skontrolovať, či pracujú správne brzdy;
· skontrolovať správnu funkciu praciek;
· vždy používať bezpečnostné pásy, pásky so suchým zipsom by sa mali
prekrývať min. 8 cm;
· prispôsobiť zariadenie podľa mier a potrieb pacienta, napr. nastavenie
pelôt, stúpadla atď.;
· uistiť sa, že všetky pohyblivé časti a nastavovacie skrutky sú stabilné a
zablokované;
· zaistiť pacienta pomocou prvkov, ako sú vesta, remienky na
stabilizáciu chodidiel, peloty, abdukčný klin, opierka hlavy. Je veľmi
dôležité pacienta zaistiť, pretože ho to chráni pred vypadnutím. V
prípade kontraktúry odťahovača sa odporúča použiť abdukčný klin,
aby sa zabránilo vredom medzi kolenami.

ULISESevo
2.
3.
4.
5.

Je zakázané používať kočík na iné účely, než na ktoré je určený.
Je zakázané používať kočík, keď je poškodený alebo nejaká časť chýba.
Je zakázané nechávať pacienta bez dozoru.
Kočík by sa mal používať len v prítomnosti osoby, ktorá je zaškolená a
erudovaná.
6. Je zakázané nechávať kočík a pacienta na nestabilnej zemi bez dozoru,
aj keď je zabrzdená brzda.
7. Je zakázané ísť po schodoch hore alebo dole; nezáleží na tom, či je
pacient v kočíku alebo nie.
8. Počas vkladania do kočíka vyberania z neho je dôležité zabrzdiť
brzdu.
9. Uistite sa, že žiadna končatina nie je blízko priečok alebo iných
nastaviteľných prvkov.
10. Aj keď sú kočík a čalúnenie vyrobené z ohňovzdorných materiálov, buďte
opatrní pri priblížení sa k zdrojom ohňa alebo zdrojom vysokej teploty
počas používania zariadenia. Kočík by sa okrem toho nemal skladovať
v miestnostiach s vysokou vlhkosťou.
11. Počas prepravy kočík zaistite, aby ste predišli možným škodám. Výrobca
nezodpovedá za škody, ktoré sa vyskytli v dôsledku nesprávnej prípravy
zariadenia počas prepravy.
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UPOZORNENIE! Je zakázané umiestňovať pacienta do
kočíka, keď je v aute, autobuse alebo vo vlaku.
UPOZORNENIE! Výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu
deti prehltnúť.
UPOZORNENIE! Je zakázané vykonávať akékoľvek zmeny
týkajúce sa konštrukcie kočíka vzhľadom na skutočnosť, že
je to nebezpečné, a dôsledkom bude strata záruky.
UPOZORNENIE! Hmotnosť používateľa by nemala byť
väčšia ako maximálna hmotnosť uvedená na strane 12, kde
nájdete príslušné informácie.

1) Spoločnosť AKCES-MED Sp. z. o. o predáva výrobky bez výrobných chýb
alebo porúch.
2) Výrobca poskytuje kupujúcemu 24-mesačnú záruku od dátumu kúpy.
Všetky chyby odhalené počas záručnej lehoty budú opravené bezplatne.
3) Všetky chyby, ktoré sa objavia po záručnej lehote, možno opraviť iba vtedy,
keď za ne používateľ zaplatí. Toto pravidlo sa nevzťahuje na preplatené
výrobky – používateľ môže požiadať zdravotnú poisťovňu o vrátenie platby.
3a) Na kočík sa vzťahuje záruka 36 mesiacov na území Kanady –
podrobnosti o právach vyplývajúcich z predĺženej záruky upravuje
záručný list.
4) Výrobca vyhlasuje, že výrobok je možné používať 48 mesiacov.
Používateľ môže tento výrobok používať po uplynutí tohto obdobia iba
vtedy, keď pošle zariadenie výrobcovi, aby vykonal jeho servis. Výrobca
potom znovu určí, ako dlho sa výrobok môže používať, a navyše určí
dátum nasledujúceho servisu.
5) Ak je výrobok poškodený, obráťte sa nášho predajcu alebo zákaznícky servis
AKCES-MED (tel.: 17/864 04 70)
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9 ÚDRŽBA A ČISTENIE
Kočík je potrebné udržiavať v čistote a používať v súlade s
odporúčaniami výrobcu. Kočík by sa mal uchovávať v čistej, suchej a vetranej
miestnosti. Údržba a čistenie sa musia vykonávať najmenej raz mesačne.
Pravidelné čistenie a údržba kočíka sú nevyhnutné na zachovanie jeho
správnej funkčnosti a bezpečnosti.
Je veľmi dôležité pamätať na správnu údržbu, aby sa predĺžil pekný
vzhľad výrobku. Preto je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:
1. Čalúnenie sa odporúča čistiť pomocou čistiaceho prostriedku, mäkkej
špongie a teplej vody. Ak použijete špongiu, ktorá je príliš vlhká, môže
sa škvrna zväčšiť a čalúnenie sa môže zničiť. Pripomíname, že
prebytočnú vlhkosť je potrebné pred ďalším čistením z tkaniny odstrániť.
Po odstránení škvŕn opláchnite čalúnenie teplou vodou a očistite bielou
handričkou.
2. Čalúnenie je zakázané namáčať!
3. Je zakázané čistiť čalúnenie pomocou tvrdých kefiek.
4. Čalúnenie je zakázané čistiť silnými chemickými látkami, ako sú
rozpúšťadlá alebo žieravé chemikálie.

UPOZORNENIE! Spoločnosť Akces-MED. Sp z
o. o nezodpovedá za škody spôsobené použitím
nesprávneho čistiaceho prostriedku.

5. Počas čistenia je zakázané namáčať čalúnenie. Pamätajte, že čalúnenie
musí byť pred použitím vždy suché.
6. Počas používania kočíka je zakázané jeho čistenie a vykonávanie
akýchkoľvek zmien a údržby na ňom.
7. Všetky kovové aj plastové prvky by sa mali čistiť ručne pomocou bežných
čistiacich prostriedkov. Nezabudnite si pozrieť návod na použitie čistiaceho
prostriedku.
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POZORNENIE! Pamätajte, že čalúnenie
musí byť pred použitím vždy suché!

Pred použitím je potrebné:
·
vyčistiť kolieska;
·
skontrolovať, či sú základňa a kolieska správne
namontované; skontrolovať, či sa pri použití brzdy prestane
koliesko otáčať;
·
uistiť sa, že na žiadnych drevených častiach, napr. podnose,
sa nenachádzajú triesky;
· skontrolovať, či je konštrukcia kočíka bez trhlín alebo
akýchkoľvek deformácií;
·
skontrolovať, či všetky pohyblivé časti fungujú a či sú všetky
skrutky, matice atď. správne dotiahnuté;
·
skontrolovať, či pásy, vesty, trupové pásy, remienky na
stabilizáciu chodidiel atď. nie sú rozstrapkané; skontrolovať,
či pracky a spony fungujú správne.

UPOZORNENIE!
Výrobca
preberá
zodpovednosť iba za skryté chyby alebo
škody, ktoré sa vyskytli napriek skutočnosti,
že používateľ dodržiaval pokyny.
UPOZORNENIE! V prípade akýchkoľvek škôd
je nevyhnutné kontaktovať osobu, ktorá vám
výrobok predala.
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10 OZNAČOVANIE
10.1. Symboly

REF

Vyhlásenie, že výrobok spĺňa
základné požiadavky

Nepoužívajte chlór

Katalógové číslo

Nežehlite

Sériové číslo

SN

Nesušte v bubnovej sušičke

Pred použitím si prečítajte návod na použitie
Pozor!

Nepoužívajte bielidlá

Výrobok neobsahuje latex. Skladujte

Sušiť v zvislej polohe

na suchom mieste

Zákaz používania bez zapnutých
bezpečnostných pásov

Pozor! Krehký obsah

Zákaz nechávať pacienta počas
používania výrobku bez dozoru

Chráňte pred slnečným žiarením

Je zakázané ísť po schodoch hore
alebo dole; nezáleží na tom, či je
pacient v kočíku alebo nie.

Obmedzenie teploty skladovania

VÝROBCA

Relatívna vlhkosť pri skladovaní
Dátum výroby

10.2. Príklad identifikačného štítku
Názov výrobku v poľštine
QR kód – po
naskenovaní budete
presmerovaní na
webové sídlo
výrobku

Názov výrobku v
angličtine
Dátum výroby

Adresa výrobcu

Označovanie – pozri vyššie

Sériové číslo v
podobe čiarového kódu
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Sériové číslo
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