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Zásady vnější úpravy a copyright 
® a ™ jsou ochranné známky náležející skupině společností Arjo. 
© Arjo 2021. 
Jelikož je naší zásadou trvalé zlepšování, vyhrazujeme si právo měnit vnější úpravu bez předchozího 
upozornění. Obsah této publikace nesmí být kopírován zcela ani částečně bez souhlasu společnosti Arjo.

VAROVÁNÍ
Z důvodu ochrany před zraněním si před používáním produktu vždy přečtěte 
tento návod k použití a doprovodné dokumenty. 

Přečtení návodu k použití je povinné.
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Všeobecné informaceVšeobecné informace
Předmluva
Děkujeme vám, že jste si zakoupili zařízení 
společnosti Arjo.

Kontaktní informace pro zákazníky
S dotazy týkajícími se tohoto produktu, spotřebního 
materiálu, údržby nebo informací o dalších produktech 
a službách společnosti Arjo se obraťte na společnost 
Arjo nebo na jejího autorizovaného zástupce, případně 
navštivte web www.arjo.com.

Než začnete popruhy ve tvaru W používat, důkladně 
si přečtěte tento návod k použití
Informace obsažené v tomto návodu jsou nezbytné pro 
správné používání a údržbu zařízení. 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. Nedovolené modifikace zařízení 
Arjo mohou mít dopad na bezpečnost. Společnost Arjo 
neponese odpovědnost za žádné nehody, události 
nebo nedostatečný výkon, k nimž může dojít v důsledku 
nedovolené modifikace jejích výrobků.

Závažná nežádoucí příhoda
Pokud se v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem 
vyskytne závažná nežádoucí příhoda ovlivňující uživatele 
nebo klienta, pak by ji uživatel nebo klient měl ohlásit 
výrobci či distributorovi zdravotnického prostředku. 
V Evropské unii by uživatel měl závažnou nežádoucí 
příhodu rovněž ohlásit příslušnému orgánu v členském 
státě, v němž se nachází.

Servis a podpora
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. Kontaktní informace naleznete na 
poslední stránce tohoto návodu k použití.

Určené použití
Popruhy ve tvaru W jsou určeny k použití výlučně 
s lehátkem s pevnou podložkou Ferno Scoop EXL 
Stretcher v kombinaci s podlahovým zvedákem 
Arjo Maxi Move® s kompatibilním rámem lehátka 
a pouze ke zvedání a přesunu pacienta z podlahy.  
Lehátko s pevnou podložkou Ferno Scoop EXL 
Stretcher musí být používáno v souladu s pokyny 
uvedenými v jeho uživatelské a servisní příručce.
Popruhy ve tvaru W jsou součástí série kvalitních 
výrobků určených pro nemocnice, pečovatelské 
ústavy a další zdravotnická zařízení.
Měly by být používány pouze pro účely uvedené v tomto 
návodu k použití. Jakékoli jiné použití je zakázáno.

Posouzení pacienta
Doporučujeme, aby zdravotnická zařízení 
zavedla do praxe pravidelné posuzování. 
Ošetřující personál by měl nejprve jednotlivé 
pacienty posoudit podle následujících kritérií:

• Výška pacienta nesmí překročit 2 100 mm (83 in)
• Hmotnost pacienta nesmí překročit 160 kg (350 lb)

Jestliže pacient nesplňuje tato kritéria, je 
nutné použít alternativní zařízení/systém.
Instalační požadavky
Neuvádí se
Předpokládaná životnost
Předpokládaná životnost popruhů ve tvaru W je 
maximální dobou jeho užitečné životnosti.
Předpokládaná životnost popruhů ve tvaru W je dva (2) 
roky za předpokladu, že je pravidelně prováděna 
jejich preventivní údržba v souladu s pokyny pro 
péči a údržbu uvedenými v tomto návodu.

Informace o výrobci
Tento produkt je vyroben společností:
ArjoHuntleigh AB 
Hans Michelsensgatan 10 
211 20 Malmö 
SWEDEN

Definice použité v tomto návodu:

 VAROVÁNÍ 

Varování znamená: Bezpečnostní varování. 
Nepochopení nebo nedodržení tohoto varování může 
vést ke zranění vás nebo jiných osob

UPOZORNĚNÍ 

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

POZNÁMKA 

Poznámka znamená: Toto je důležitá informace 
týkající se správného způsobu používání systému 
nebo zařízení

 



Všeobecné informace 3

Použité symboly
Všeobecné symboly

Symboly Legenda k symbolům

Název a adresa výrobce

Datum a rok výroby

Číslo výrobku

 
Před použitím si přečtěte návod

Bezpečné pracovní zatížení

 Označuje, že výrobek je zdravotnický 
prostředek podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/745 
o zdravotnických prostředcích

SN Sériové číslo výrobce

Štítek upevňovacího bodu 
popruhu ve tvaru W

Symboly týkající se péče a praní

Symboly Legenda k symbolům

Teplota praní 70 °C (158 °F)

Nebělit

Nečistěte chemicky

Nežehlit

Nesušte v sušičce

Certifikáty/označení

Symboly Legenda k symbolům
Značka CE potvrzující shodu 

s harmonizovanou legislativou 
Evropského společenství.

Všeobecné informaceVšeobecné informace
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 VAROVÁNÍ
Popruhy ve tvaru W se musí používat 
v souladu s tímto návodem k použití 
a uživatelskými příručkami vydanými pro 
lehátko s pevnou podložkou Ferno Scoop 
EXL Stretcher, zvedák a rám lehátka.
Lehátko s pevnou podložkou Ferno Scoop EXL 
Stretcher lze připevnit ke zvedacímu zařízení 
pomocí rukojetí za předpokladu přísného 
dodržení pokynů uvedených v tomto návodu. 
Za této podmínky má tento návod převahu nad 
varováními v opačném smyslu obsaženými 
v uživatelské příručce lehátka s pevnou 
podložkou Ferno Scoop EXL Stretcher. 
Popruhy ve tvaru W jsou určeny k použití 
výlučně s lehátkem s pevnou podložkou Ferno 
Scoop EXL Stretcher v kombinaci s podlahovým 
zvedákem Arjo Maxi Move, a to výhradně ke 
zvedání a přesunu pacienta z podlahy.
Nedodržení těchto pokynů může vést 
k pádu a následnému poranění pacientů.

Před použitím popruhů ve tvaru W se seznamte s jejich 
různými díly a kompatibilním příslušenstvím znázorněným 
na „Obr. 1“ a „Obr. 2“, poté si pozorně přečtěte celý tento 
návod.
Informace obsažené v tomto návodu jsou zásadní pro 
správný provoz a údržbu výrobku. Pomohou vám chránit 
váš výrobek a zajistí jeho výkon k vaší plné spokojenosti.
Některé informace obsažené v této příručce jsou důležité 
pro vaši bezpečnost a je nutné se s nimi seznámit 
a pochopit je, aby se vyloučilo nebezpečí možného 
úrazu.
Pokud se v tomto návodu setkáte s něčím nejasným 
nebo obtížně pochopitelným, zavolejte společnosti Arjo 
nebo jejímu autorizovanému prodejci (telefonní čísla 
naleznete na poslední straně tohoto návodu).

Bezpečné pracovní zatížení
Nosnost popruhů ve tvaru W je 160 kg (350 lb).

Bezpečnostní upozornění

Vždy zajistěte následující:
• Abyste předešli poranění, je nutno při 

ručním zvedání lehátkového rámu a 
lehátka s pevnou podložkou Ferno Scoop 
EXL Stretcher postupovat opatrně

• 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, 
pro přepravu mobilním zvedákem musí posoudit 
kvalifikovaný pracovník ještě před přepravou.

• Při přesunu nedochází k prudkým nárazům.

 VAROVÁNÍ
Před každým použitím vždy zkontrolujte popruhy 
ve tvaru W, zda nevykazují známky odchylek podle 
„Péče a údržba“ na straně 11.
Nedodržení těchto pokynů může vést k pádu 
a následnému poranění pacientů.

• Popruhy jsou správně upevněny.
• Je dodržován postup pro přesun 

popsaný v tomto návodu.
• Popruhy jsou čištěny a udržovány v souladu 

s částí „Péče a údržba“ v tomto návodu.

 VAROVÁNÍ
Nepokoušejte se zvedat více než je maximální 
nosnost popruhů ve tvaru W nebo maximální 
nosnost vyznačená na:

• zvedáku,
• lehátku s pevnou podložkou Ferno 

Scoop EXL Stretcher (160 kg [350 lb]),
• příslušenství.

Nedodržení těchto pokynů může vést k pádu 
a následnému poranění pacientů.

Bezpečnostní pokynyBezpečnostní pokyny
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Označení dílů

Obr. 1

Pin

W Style Straps 
№ 354-05403

(319 cm [125 ½ in])
(Qty 2) 

included in kit 700-14953
FOR GROUND PICK-UP ONLY. 

Foot section

Head section

Waist section

Ferno Scoop EXL Stretcher

W Style Strap
attachment 
point labels

included in 
kit 700-14953, 
kit 700-05405

Kompatibilita popruhů ve tvaru W
Popruhy ve tvaru W je možné používat pouze s příslušenstvím znázorněnými v „Obr. 2“ níže.

Obr. 2

Skládací rám lehátka č. 700-19302 a rám 
lehátka č. (KPA3060-XX, KMA82339-XX)

 

Používejte pouze s podlahovým 
zvedákem Maxi Move

Určeno pouze ke zvedání pacientů z podlahy

 VAROVÁNÍ
Nesmí se používat s podlahovým zvedákem 
Maxi Move s prodlouženým ramenem (KMC**E). 
Zvedák by se stal nestabilním, což by mohlo 
způsobit pád a následné poranění pacienta.

 VAROVÁNÍ
Popruhy ve tvaru W nesmí být 
nikdy připevněny ke kolíkům na 
rukojetích, pokud je použito lehátko 
s pevnou podložkou Ferno Scoop 
EXL Stretcher s kolíky. Nedodržení 
těchto pokynů může vést k pádu 
a následnému poranění pacienta.

Označení dílůOznačení dílů

Lehátko s pevnou podložkou 
Ferno Scoop EXL Stretcher

Nožní část

 (2ks)
Součástí sady 700-14953.

POUZE PRO VYZVEDÁVÁNÍ 
PACIENTŮ Z PODLAHY.

Část v oblasti pasu

Hlavová část
Štítek 
upevňovacího 
popruhu ve tvaru 
W

Součástí sad 
700-14953 a 700-
05405.

Kolík

Popruhy ve tvaru W  
č. 354-05403  

(319cm [125 ½ in])
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Použití popruhů ve tvaru WPoužití popruhů ve tvaru W
Před prvním použitím
Před prvním použitím nalepte štítky dodané s popruhy 
ve tvaru W na čtyři upevňovací body lehátka s pevnou 
podložkou Ferno Scoop EXL Stretcher (viz Obr. 1).

Příprava na přesun
Následující postup by měl být použit pouze s popruhy 
ve tvaru W (č. 354-05403) určenými k použití výlučně ke 
zvedání z podlahy.

 VAROVÁNÍ 
 Před každým použitím proveďte kontrolu 
popruhů, viz „Kontrola popruhu“ na straně 11. 
Nikdy nepoužívejte poškozený nebo značně 
opotřebovaný popruh, neboť může způsobit 
pád a následné poranění pacienta.

 VAROVÁNÍ 
Před každým použitím zkontrolujte ostatní 
příslušenství, jež má být v kontaktu s popruhem. 
Ujistěte se, že je v dobrém stavu a že 
nepředstavuje nebezpečí poškození popruhů.

 VAROVÁNÍ 
Aby se zabránilo převrácení zvedáku Maxi Move, 
jež by mohlo mít za následek pád a poranění 
pacienta, musí být zvedák Maxi Move vždy 
používán s rozevřenými nohami, pacient musí 
být udržován ve výšce lůžka nebo níže a přesun 
musí být vždy prováděn na plochých a rovných 
površích či podlahách.

1) Nainstalujte rám lehátka na zvedák Maxi Move. Viz 
návod k použití zvedáku Maxi Move (č. 001.25060.
CZ).

2) Umístěte pacienta na lehátko s pevnou podložkou 
Ferno Scoop EXL Stretcher (viz uživatelská příručka 
prostředku).

3) Rozevřete nohy zvedáku Maxi Move a přesuňte 
zvedák za hlavu pacienta.

Obr. 3
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4) Zabrzděte obě zadní kolečka zvedáku Maxi Move. 

Obr. 4

Přesun pacienta z podlahy
Krok 1 – Protažení popruhu v hlavové části
1) Otáčejte lehátkovým rámem tak, aby se hlavová 

část přiblížila ke sloupu zvedáku Maxi Move, poté 
rám lehátka spusťte do nejnižší polohy. 

Obr. 5

2) Připněte prostřední poutko popruhů ve tvaru W 
(fialový indikátor blízko poutka) k jednomu ze 
středových háků lehátkového rámu. Postup opakujte 
i na opačné straně rámu lehátka.

Obr. 6

3) Ujistěte se, že jsou obě poutka bezpečně připevněna 
k hákům, jak je znázorněno v „Obr. 7“, detailu A.

Obr. 7

Detail B

B

A

x6

Detail A, C, D Detail A, C, D

C

B

D

Head
End

Feet
End

 x4

POZNÁMKA 
Připevněte popruhy k rámu lehátka v místech 
znázorněných na obr. 7.
Použití těchto upevňovacích bodů zajistí lepší 
stabilitu a přispěje k pohodlí pacienta.

Hlavová 
část

Detail B

Nožní 
část

Detail A, C, D Detail A, C, D
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4) Oba popruhy v úrovni hlavy protáhněte pod lehátkem 
s pevnou podložkou Ferno Scoop EXL Stretcher a 
závěsnými body, jak je znázorněno v „Obr. 7“, detailu 
B. Popruhy připněte k hákům lehátkového rámu, jak 
je znázorněno v „Obr. 7“, detailu C. 

 VAROVÁNÍ 
 V zájmu bezpečnosti musí být končetiny 
pacienta udržovány nad lehátkem s pevnou 
podložkou Ferno Scoop EXL Stretcher. Dbejte 
na to, aby popruhy nebyly vedeny kolem 
končetin pacienta.

 VAROVÁNÍ 
Vždy zkontrolujte, zda jsou popruhy připevněny 
a zda při zvedání pacienta není žádná jejich 
část pod nohami/kolečky zvedáku Maxi Move. 
Nesprávně připevněný/vedený popruh by se 
mohl odpojit/přetrhnout, což by mohlo mít za 
následek pád a poranění pacienta.

Obr. 8

5) Pomocí zvedáku Maxi Move zvedněte hlavovou 
část lehátka s pevnou podložkou Ferno Scoop EXL 
Stretcher tak, aby byla výše než nohy zvedáku 
Maxi Move.

Obr. 9

POZNÁMKA 
 Při zvedání by ošetřující personál měl jednou 
rukou udržovat lehátko s pevnou podložkou 
Ferno Scoop EXL Stretcher dále od základny 
zvedáku Maxi Move. Tím zamezí možnému 
nepohodlí pacienta způsobenému nárazy lehátka 
s pevnou podložkou Ferno Scoop EXL Stretcher 
do základny zvedáku Maxi Move. Ošetřující 
personál by měl dbát na to, aby nedošlo 
k přiskřípnutí částí jeho těla mezi základnou 
zvedáku Maxi Move a lehátkem s pevnou 
podložkou Ferno Scoop EXL Stretcher.

6) Odbrzděte zadní kolečka.

Obr. 10
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7) Aniž byste otočili lehátko s pevnou podložkou Ferno 
Scoop EXL Stretcher na podlaze, přisuňte jednu 
nohu zvedáku Maxi Move pod hlavovou část lehátka 
s pevnou podložkou Ferno Scoop EXL Stretcher. 
Docílíte toho tak, že lehátkový rám budete držet na 
místě, zatímco budete otáčet zvedákem Maxi Move, 
aby se jeho sloup oddálil od rámu lehátka a aby se 
hlavová část lehátka s pevnou podložkou Ferno 
Scoop EXL Stretcher přesunula nad jednu nohu 
zvedáku Maxi Move, jak je znázorněno na Obr. 11.

Obr. 11

POZNÁMKA
Při spouštění lehátka s pevnou podložkou Ferno 
Scoop EXL Stretcher nad nohu zvedáku Maxi Move 
dávejte pozor, aby nedošlo k přiskřípnutí hlavy 
nebo vlasů pacienta mezi lehátkem s pevnou 
podložkou Ferno Scoop EXL Stretcher a nohou 
zvedáku Maxi Move.

8) Spusťte lehátkový rám, aby se hlavová část lehátka 
s pevnou podložkou Ferno Scoop EXL Stretcher 
opřela o nohu zvedáku Maxi Move. Poté rám lehátka 
spusťte do nejnižší polohy.

Obr. 12

Krok 2 – Protažení popruhu v nožní části
1) Oba popruhy v úrovni nohou protáhněte pod 

lehátkem s pevnou podložkou Ferno Scoop EXL 
Stretcher a závěsnými body, jak je znázorněno 
v „Obr. 7“, detailu B. Popruhy připněte k hákům 
lehátkového rámu, jak je znázorněno v „Obr. 7“, 
detailu C.

Obr. 13

Krok 3 – Přesun pacienta

 VAROVÁNÍ 
Vždy zkontrolujte, zda jsou popruhy řádně 
připevněny a zda při zvedání pacienta není 
žádná jejich část pod nohami/kolečky zvedáku 
Maxi Move. Nesprávně připevněný/vedený 
popruh by se mohl odpojit/přetrhnout, což by 
mohlo mít za následek pád a poranění pacienta.

1) Zvedněte lehátko s pevnou podložkou Ferno Scoop 
EXL Stretcher a pamatujte, že se vyrovná samo. 
Lehátko s pevnou podložkou Ferno Scoop EXL 
Stretcher přidržujte, aby se při zvednutí z podlahy 
nerozhoupalo. 
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2) Zvedněte pacienta přibližně do výšky vašich boků.

POZNÁMKA
Otáčejte lehátkovým rámem, dokud se chodidla 
pacienta neocitnou v blízkosti sloupu. Tím bude 
umožněn přesun zařízení širokými dveřmi, viz 
„Obr. 14“. 

Obr. 14

3) Pokračujte přesunem na lůžko nebo na nemocniční 
lehátko.

4) Spusťte pacienta dolů na nové místo.

Obr. 15

 VAROVÁNÍ 
Při spouštění rámu lehátka se ujistěte, že pacient 
i ošetřující personál jsou dále od pohybujícího se 
sloupu, aby se předešlo poranění.

 VAROVÁNÍ 
Při spouštění lehátkového rámu dávejte pozor, 
aby nenarazil do pacienta.

5) Odepněte všechny popruhy od lehátkového rámu 
a odsuňte zvedák Maxi Move.

Obr. 16

6) Uvolněte západky a jemně vysuňte jednotlivé části 
lehátka zpod pacienta. Lehátko s pevnou podložkou 
Ferno Scoop EXL Stretcher připněte zpět a uložte 
pro budoucí použití.

7) Popruhy podle potřeby vyčistěte a uložte podle 
pokynů v části „Péče a údržba“.
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Doporučené čištění

 VAROVÁNÍ 
Čisticí přípravky se musí používat v souladu 
s pokyny výrobce. Při manipulaci s čisticími 
prostředky vždy používejte vhodnou ochranu 
očí, rukou a oděvu, abyste předešli poranění.

Popruhy ve tvaru W je nutné kontrolovat mezi použitími 
u jednotlivých pacientů a podle potřeby vyčistit.

Čištění popruhů
Pracovníci prádelny nebo servisu musí být obeznámeni s 
následujícími pokyny pro správnou péči:

• teplota praní nesmí překročit 70 °C (158 °F),
• vždy používejte šetrné prací prostředky,
• popruhy neždímejte, nemandlujte ani nežehlete,
• nikdy nepoužívejte bělidlo,
• popruhy důkladně vymáchejte,
• popruhy nesušte v sušičce,
• popruhy by nikdy neměly přijít do 

kontaktu se zdroji tepla,
• popruhy nečistěte chemicky.

Další informace naleznete na štítku popruhu s pokyny 
pro péči.

Obr. 17

Podmínky skladování
Popruhy uchovávejte mimo dosah přímého slunečního 
záření, mechanického napětí, tlaku, nadměrného tepla 
nebo vlhkosti. Popruhy by neměly přicházet do kontaktu 
s ostrými předměty, korozivními nebo jinak poškozujícími 
látkami.

Kontrola popruhu
Hledejte jakékoli známky odchylek od běžného stavu, jak 
jsou uvedeny níže.

A

D

C

B

Obr. 18 

a) Uvolněná vlákna v 
sešitých částech

b) Opotřebené (třepící se) okraje
c) Zjevná změna barvy nebo 

skvrny, které by mohly být 
způsobené použitím bělidla 
či jiných chemikálií (barva 
popruhu je světlejší než barva 
sešitých částí, případně jsou 
vybledlé identifikační štítky)

d) Opotřebení, trhlina nebo 
díra ve střední části

 VAROVÁNÍ 
Jestliže kontrola odhalí jakékoli známky odchylek 
uvedených výše, přestaňte popruh používat.

V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti 
popruhu vyměňte popruh za nový.
Další používání poškozeného popruhu může 
závažným způsobem ohrozit bezpečnost 
ošetřujícího personálu a pacienta.

Na všech popruzích zkontrolujte štítek 
s datem výroby (viz obr. 19), abyste si ověřili, 
že nebyla překročena jeho životnost.

Obr. 19 

Péče a údržbaPéče a údržba
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Rozměry

Obr. 20

319 cm (125 1/2”)
W style straps № 354-05403

Technické údaje
INFORMACE O VÝROBKU Popruhy ve tvaru W (354-05403)

Celková hmotnost 0,16 kg (0,35 lb)
Nosnost 160 kg (350 lb)
Materiál Polyesterová tkanina

PODMÍNKY PRO PROSTŘEDÍ
Rozsah okolní teploty Provoz a skladování: -40 až 70 °C (-40 až 158 °F)

Rozsah relativní vlhkosti Provoz a skladování: 10 až 100 %
Rozsah atmosférického tlaku Provoz a skladování: 500 až 1 060 hPa

RECYKLACE
Popruh Recyklujte podle místních předpisů

SpecifikaceSpecifikace

Popruhy ve tvaru W č. 354+-05403
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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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