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Zásady vnější úpravy a copyright

® a ™ jsou ochranné známky náležející skupině společností Arjo. 
© Arjo 2020.

V souladu s naší zásadou neustálého zlepšování si vyhrazujeme právo na změnu designu  
bez předchozího upozornění.

Obsah této publikace nesmí být kopírován zcela ani částečně bez souhlasu společnosti Arjo.

VAROVÁNÍ

Z důvodu ochrany před zraněním si před použitím produktu vždy přečtěte tento 
návod k použití.

Přečtení návodu k použití je povinné.
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Předmluva

Děkujeme vám, že jste si koupili zařízení společnosti Arjo.
Před použitím výrobku si nejprve důkladně přečtěte tento návod.
Informace obsažené v tomto návodu k použití jsou nezbytné pro správný provoz a údržbu přenosného 
adaptéru pro váhu. Pomohou váš produkt ochránit a zajistí, aby zařízení sloužilo k vaší plné spokojenosti. 
Informace obsažené v tomto návodu jsou důležité pro vaši bezpečnost, a proto je nutné si návod přečíst  
a porozumět mu, aby nedocházelo k případným úrazům. Nepovolené úpravy jakéhokoliv zařízení společnosti 
Arjo mohou ovlivnit jeho bezpečnost. Společnost Arjo nenese odpovědnost za žádné nehody, události nebo 
nedostatečný výkon, k nimž může dojít v důsledku nedovolené změny jejích výrobků.

Servis a podpora
S dotazy týkajícími se tohoto výrobku, spotřebního materiálu, údržby nebo informací o dalších produktech  
a službách Arjo se obraťte na společnost Arjo nebo na jejího autorizovaného zástupce.

Přenosný adaptér pro váhu musí procházet pravidelnou údržbou, aby byla zajištěna jeho bezpečnost  
a provozuschopnost. Viz část „Péče a preventivní údržba“ část na straně 10.

Pokud vyžadujete další informace, kontaktujte společnost Arjo, která vám může nabídnout komplexní 
programy podpory a údržby k maximalizaci dlouhodobé bezpečnosti, spolehlivosti a hodnoty tohoto výrobku. 
V případě, že požadujete náhradní díly, kontaktujte společnost Arjo.

Závažná nežádoucí příhoda
Pokud se v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem vyskytne závažná nežádoucí příhoda ovlivňující 
uživatele nebo pacienta, pak by ji uživatel nebo pacient měli ohlásit výrobci či distributorovi zdravotnického 
prostředku. V Evropské unii by uživatel měl závažnou nežádoucí příhodu rovněž ohlásit příslušnému orgánu 
členského státu, v němž je usazen.

Definice použité v tomto návodu

VAROVÁNÍ

Varování znamená: Bezpečnostní varování. 
Nepochopení nebo nedodržení tohoto varování 
může vést k poranění vás nebo jiných osob.

UPOZORNĚNÍ 
Upozornění znamená: Případné neuposlechnutí 
těchto instrukcí může vést k poškození 
jednotlivých dílů nebo celého zařízení.

POZNÁMKA
Význam: Toto je důležitá informace  
o správném používání výrobku.
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Určené použití
Přenosný adaptér pro váhu je příslušenství určené k použití v kombinaci s kompatibilním zvedacím 
zařízením (Voyager Portable, V3, Maxi Sky 440, V4, V4i, Maxi Sky 600, Voyager Duo, V5 Duo, Maxi Sky 2 
a podlahovými zvedáky vybavenými dvoubodovým závěsným ramenem č. 700-0546X nebo 700-05492), 
závěsnou váhou a vhodným vakem pro vážení pacienta.

Posuzování pacientů/klientů
Společnost Arjo doporučuje, aby pečovatelská zařízení zavedla do praxe pravidelné posuzování pacientů/
klientů. Před přesunem by ošetřující personál měl nejprve jednotlivé pacienty/klienty posoudit podle 
následujících kritérií:

• Velikost
• Úroveň mobility
• Zdravotní stav
• Schopnost porozumět pokynům a reagovat na ně

Předpokládaná životnost
Přenosný adaptér pro váhu byl vyroben a testován na životnost deseti (10) let od data výroby za předpokladu 
dodržování údržby specifikované v části „Péče a preventivní údržba“ část na straně 10. Viz datum výroby 
na štítku.

Společnost Arjo nemůže zajistit plnou bezpečnost příslušenství po uplynutí jeho životnosti.

VAROVÁNÍ

Životnost výrobku je období jeho bezpečného provozu, než bude nutná jeho generální oprava. Stárnutí 
výrobku, hmotnost pacienta a četnost údržby jsou faktory, které mají dopad na jeho životnost.
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Bezpečnostní pokyny

Před každým použitím vždy proveďte kontrolu přenosného adaptéru pro váhu, zda nevykazuje 
některé z odchylek uvedených v části „Péče a preventivní údržba“ část na straně 10.
Nedodržení těchto pokynů může vést k pádu a následnému poranění pacienta.

VAROVÁNÍ

Vždy zajistěte následující:
• Při manuálním zvedání alternativních či volitelných dílů (např. lehátkových rámů, závěsných ramen atd.).  

dbejte opatrnosti, aby se předešlo poranění. Nepokoušejte se manuálně zvedat celé zvedací zařízení.
• V každém jednotlivém případě je třeba zvážit nutnost přítomnosti druhého ošetřovatele, který bude 

pacienta podpírat.
• Před prvním pokusem o přesun pacienta musí způsobilý odborník provést posouzení.
• Jste připraveni na přesun pacienta.
• Způsobilost pacienta, jenž je připojen k elektrodám, katétrům nebo jiným zdravotnickým prostředkům, 

k přesunu mobilním zvedákem musí před provedením přesunu posoudit kvalifikovaný pracovník.
• Při přesunu nedochází k prudkým nárazům.

Bezpečné pracovní zatížení

Přenosný adaptér pro váhu je určen k použití pouze pro pacienty s hmotností ve specifikovaném 
rozsahu bezpečného pracovního zatížení. Nepokoušejte se zvedat více než je stanovený 
váhový limit vyznačený na:
• kolejnicovém systému
• štítku „maximální zatížení“ na zvedáku
• závěsném ramenu
• příslušenství
• vaku

VAROVÁNÍ

Přenosný adaptér pro váhu je konstruován pro maximální nosnost 272 kg (600 lb).
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Označení dílů

Sestava adaptéru

Karabinový klip  
a dělený kroužek

Kompatibilita

Maxi Sky 440
Voyager Portable

2bodové závěsné rameno

Závěsná váha
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Instalace

VAROVÁNÍ

Obr. 1 

Připevnění závěsné váhy k adaptéru
1) Závěsnou váhu připevněte k adaptéru  

pomocí karabinového klipu a děleného  
kroužku. (viz Obr. 1)

2) Závěsné rameno připevněte k závěsné  
váze pomocí karabinového klipu 
a děleného kroužku.

V3/Maxi Sky 440 Voyager Závěsné rameno

Obr. 2 

Připevnění sestavy ke zvedáku
UPOZORNĚNÍ

Žádný jiný postup instalace, než je uveden  
v Obr. 2, není povolen.

Připevněte sestavu k přenosnému zvedáku. 
(viz Obr. 2) Ujistěte se, že jsou popruhy 
v pravém úhlu k ramenu adaptéru.

 

Závěsné ramenoVoyagerV3/Maxi Sky 440

 

Obr. 3 

 

UPOZORNĚNÍ

Popruh nikdy neinstalujte v úhlu (viz Obr. 3).
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Manipulace s pacientem a vážení

Obvykle je k vážení pacienta používána sestava 
přenosného adaptéru pro váhu, závěsné váhy  
a přenosného zvedáku Voyager Portable. (viz Obr. 5)

Podrobnosti o tom, jak postupovat při vážení  
pacienta, naleznete v návodu k použití závěsné váhy.

Podrobnosti o tom, jak postupovat při přesunu  
pacienta, naleznete v návodu k použití příslušné  
zvedací pomůcky.

Obr. 4 

Abyste při použití zvedáku předešli 
poranění, ujistěte se, že:
• popruhy jsou správně upevněné
• západky jsou správně zavřené  

(viz Obr. 4)

VAROVÁNÍ

Obr. 5 
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Čistění a dezinfekce
Při čištění přenosný adaptér pro váhu otřete hadříkem navlhčeným v roztoku teplé vody a dezinfekčního 
čisticího prostředku. Lze také použít dezinfekční ubrousky předem navlhčené v 70% roztoku  
isopropylalkoholu.

Ubrouskem důkladně otřete rám, abyste podpořili účinnou dezinfekci veškerých povrchů. Nepoužívejte 
fenoly, chlór či jiná rozpouštědla, která mohou poškozovat povrch.

Péče a preventivní údržba

Kontrola popruhu

Zjistíte-li jakoukoliv z níže popsaných známek opotřebení či jinou patrnou závadu, musí popruh 
zkontrolovat kvalifikovaný pracovník a podle potřeby je nezbytné vyměnit celý přenosný 
adaptér pro váhu. Další používání adaptéru pro váhu s poškozeným popruhem může významně 
ohrozit bezpečnost ošetřujícího personálu nebo pacienta.

VAROVÁNÍ

Uvolněná vlákna 
v sešitých 
částech

Opotřebení 
uprostřed

Zjevná změna barvy 
(barva popruhu je 
světlejší než barva  
šité oblasti)

Opotřebení okrajů 
(roztřepení)

Díra v popruhu větší 
než hlavička nýtu

Popruh vykazující známky změny barvy může 
být pro pacienta nebo ošetřující personál 
nebezpečný. Vzhledem k tomu, že se přípustné 
zatížení u popruhu vystaveného postupnému 
opotřebení může před jeho roztržením rychle 
snižovat, společnost Arjo doporučuje před každým 
použitím vždy popruhy důkladně zkontrolovat. 
Hledejte známky opotřebení. (viz Obr. 6)

Obr. 6 
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Technické specifikace
OBECNÉ
Celková hmotnost 0,25 kg (0,5 lb)
Nosnost 272 kg (600 lb)
Materiál Ocel a polyesterová tkanina.

PROVOZNÍ PODMÍNKY
Rozsah okolní teploty 10 až 40 °C (50 až 104 °F)
Rozsah relativní vlhkosti 30 až 75 %
Rozsah atmosférického tlaku 700 až 1 060 hPa

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ
Rozsah okolní teploty -40 až 70 °C (-40 až 158 °F)
Rozsah relativní vlhkosti 10 až 100 %
Rozsah atmosférického tlaku 500 až 1 060 hPa

LIKVIDACE PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Obal Vlnitá lepenka, recyklovatelná.

Pěnový polystyren, recyklovatelný.
Produkt Součásti, které jsou převážně vyrobeny z různých druhů kovů (jejich 

hmotnost z více než 90 % tvoří kovy), jako např. závěsná ramena, 
kolejnice, opěry apod., by měly být recyklovány jako kovy.

Rozměry

Maxi Sky 2

176 mm
(6.9 in)

X

174 mm
(6.8 in)

480 mm
(18.9 in)

176 mm
(6.9 in)

X

140 mm
(5.5 in)

480 mm
(18.9 in)
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Maxi Sky 440

149 mm
(5.9 in)

X

480 mm
(18.9 in)

Maxi 500

163 mm
(6.4 in)

X

480 mm
(18.9 in)

Voyager

149 mm
(5.9 in)

X

480 mm
(18.9 in)

Rozměry (pokračování)



Štítky

VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM

Název a adresa výrobce.

REF Referenční číslo.

Označuje, že výrobek je zdravotnický prostředek podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

SN Sériové číslo.

Označení CE ve shodě s harmonizovanou legislativou Evropského společenství.

Před použitím si přečtěte návod k použití.

Bezpečné pracovní zatížení je maximální jmenovité zatížení zařízení, 
které zaručuje jeho bezpečné použití.

Bezpečnostní varování. Nepochopení nebo nedodržení tohoto varování může vést 
k poranění vás nebo jiných osob.

Uvádí správný postup.

Uvádí nesprávný postup.

610 mm
(24 in)

Made in Vietnam
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AUSTRALIA
Arjo Australia
Building B, Level 3
11 Talavera Road
Macquarie Park, NSW, 2113, 
Australia
Phone: 1800 072 040
 
BELGIQUE / BELGIË
Arjo Belgium
Evenbroekveld 16
9420 Erpe-Mere
Phone: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.com

BRASIL
Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02 
Galpão - Lapa
São Paulo – SP – Brasil
CEP: 05040-000
Phone: 55-11-3588-5088
E-mail: vendas.latam@arjo.com
E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA
Arjo Canada Inc.
90 Matheson Boulevard West
Suite 300
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 905 238 7880
Free: +1 800 665 4831 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 905 238 7881
E-mail: info.canada@arjo.com

ČESKÁ REPUBLIKA
Arjo Czech Republic s.r.o.
Na Strzi 1702/65
140 00 Praha
Czech Republic
Phone No: +420225092307
e-mail: info.cz@arjo.com

DANMARK
Arjo A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540 LYNGE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail:
 dk_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND
Arjo GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjo.com

ESPAÑA
ARJO IBERIA S.L.
Poligono Can Salvatella
c/ Cabanyes 1-7
08210 Barberà del Valles
Barcelona - Spain
Telefono 1: +34 900 921 850
Telefono 2: +34 931 315 999

FRANCE 
Arjo SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: info.france@arjo.com

HONG KONG 
Arjo Hong Kong Limited
Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,
8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, N.T.,
HONG KONG
Tel:  +852 2960 7600
Fax:  +852 2960 1711

ITALIA
Arjo Italia S.p.A.
Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com 

MIDDLE EAST
Arjo Middle East FZ-LLC
Office 908, 9th Floor, 
HQ Building,North Tower,
Dubai Science Park, 
Al Barsha South
P.O Box 11488, Dubai, 
United Arab Emirates
Direct     +971 487 48053
Fax          +971 487 48072
Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND
Arjo Nederland BV
Biezenwei 21
4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjo.com

NEW ZEALAND
Arjo Ltd
34 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE
Arjo Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail: no.kundeservice@arjo.com

ÖSTERREICH
Arjo GmbH
Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.OG
A-1230 Wien
Tel:  +43 1 8 66 56
Fax: +43 1 866 56 7000

POLSKA
Arjo Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2 
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznań)
Tel: +48 61 662 15 50
Fax: +48 61 662 15 90
E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL
Arjo em Portugal
MAQUET Portugal, Lda.  
(Distribudor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G 
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ
Arjo AG   
Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI
Arjo Scandinavia AB
Riihitontuntie 7 C
02200 Espoo
Finland
Puh: +358 9 6824 1260
E-mail: Asiakaspalvelu.finland@arjo.com

SVERIGE
Arjo International HQ
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com

UNITED KINGDOM
Arjo UK and Ireland
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjo.com

USA
Arjo Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 630 307 2756
Free: +1 80 0 323 1245 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 630 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN
Arjo Japan K.K.
東京都港区虎ノ門三丁目7 番8 号　
ランディック第2 虎ノ門ビル9 階
Tel: +81 (0)3-6435-6401
Fax: +81 (0)3-6435-6402
E-mail:  info.japan@arjo.com
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At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges.  
With products and solutions that ensure ergonomic patient handling, personal hygiene, disinfection, diagnostics, and the effective  
prevention of pressure ulcers and venous thromboembolism, we help professionals across care environments to continually raise  
the standard of safe and dignified care. Everything we do, we do with people in mind..
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