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NÁVOD K POUŽITÍ



VAROVÁNÍ
Z d vodu ochrany p ed zran ním si p ed používáním produktu vždy p e t te 
tento návod k použití a doprovodné dokumenty.

                   
P e tení návodu k použití je povinné.

Zásady vn jší úpravy a copyright
® a ™ jsou ochranné známky náležející skupin  spole ností Arjo.
© Arjo 2022.
V souladu s naší zásadou neustálého zlepšování si vyhrazujeme právo na zm nu designu 
bez p edchozího upozorn ní. Obsah této publikace nesmí být kopírován zcela ani áste n  
bez souhlasu spole nosti Arjo.
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P edmluva
D kujeme vám, že jste si koupili za ízení 
spole nosti Arjo.
Vaše výškov  nastavitelná hygienická židle Carino je 
sou ástí série kvalitních produkt  konstruovaných 
speciáln  pro nemocnice, pe ovatelské ústavy a jiná 
zdravotnická za ízení.

Neváhejte nás kontaktovat, pokud máte dotazy 
ohledn  obsluhy nebo údržby za ízení od spole nosti 
Arjo.

D kladn  si p e t te tento Návod k použití.
P ed použitím výškov  nastavitelné hygienické židle 
Carino si p e t te celý tento Návod k použití. Informace 
obsažené v tomto Návodu k použití jsou naprosto 
nezbytné pro správné používání a údržbu za ízení, 
pomohou vám jej ochránit a zajistí, aby za ízení 
sloužilo k vaší plné spokojenosti. ást informací 
obsažených v tomto Návodu k použití je d ležitá 
pro vaši bezpe nost, a proto je nutné si návod p e íst 
a porozum t mu, aby nedocházelo k p ípadným 
úraz m.

Nedovolené úpravy jakéhokoliv za ízení spole nosti 
Arjo mohou ovlivnit jeho bezpe nost. Spole nost 
Arjo nenese odpov dnost za žádné nehody, škody 
nebo nedostate nou funkci, které budou d sledkem 
neoprávn ných modifikací jejích produkt .

Nahlášení neo ekávaných funkcí 
nebo událostí
V p ípad  výskytu neo ekávaných funkcí nebo událostí 
kontaktujte svého místního zástupce spole nosti 
Arjo. Kontaktní informace najdete na poslední 
stránce tohoto Návodu k použití.

Závažná nežádoucí p íhoda
Pokud se v souvislosti s tímto zdravotnickým 
prost edkem vyskytne závažná nežádoucí p íhoda 
ovliv ující uživatele nebo pacienta, pak by ji uživatel 
nebo pacient m li ohlásit výrobci i distributorovi 
zdravotnického prost edku. V Evropské unii by 
uživatel m l závažnou nežádoucí p íhodu rovn ž 
ohlásit p íslušnému orgánu v lenském stát , 
v n mž se nachází.

Servis a podpora
Každoro n  musí kvalifikovaný technik spole nosti 
Arjo provést servis židle Carino a zajistit tak 
bezpe nost a každodenní provozní funk nost vašeho 
za ízení.

Pokud vyžadujete další informace, kontaktujte svého 
místního zástupce spole nosti Arjo, který vám m že 
nabídnout komplexní programy podpory a údržby 
k maximalizaci dlouhodobé bezpe nosti, spolehlivosti 
a hodnoty tohoto produktu.

V p ípad , že požadujete náhradní díly, kontaktujte 
místního zástupce spole nosti Arjo. Pot ebné díly má 
na sklad  váš servisní technik. Kontaktní informace 
najdete na poslední stránce tohoto Návodu k použití.

Definice použité v tomto Návodu 
k použití: 

Význam:
Bezpe nostní varování. Nepochopení nebo nedodržení 
tohoto varování m že vést ke zran ní vás nebo jiných 
osob.
      

Význam:
P ípadné neuposlechnutí t chto instrukcí m že vést 
k poškození jednotlivých díl  nebo celého systému.
      

Význam:
Toto je d ležitá informace týkající se správného 
zp sobu používání systému nebo za ízení.

      

Význam:
Název a adresa výrobce.

VAROVÁNÍ

UPOZORN NÍ

POZNÁMKA
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Ur ené použití
Za ízení musí být používáno v souladu s t mito 
bezpe nostními pokyny. Obsluha tohoto 
za ízení si rovn ž musí p e íst tento Návod 
k použití a porozum t v n m uvedeným 
pokyn m.
Pokud si n ím nejste jistí, obra te se na 
zástupce spole nosti Arjo.
Toto za ízení je ur eno pro asistovanou hygienickou 
pé i, sprchování a použití toalety dosp lých klient  
v pe ovatelských prost edích, jako jsou pe ovatelské 
ústavy pro seniory, komunitní pe ovatelské domy, 
ústavy speciální pé e, sanatoria, nemocnice a domácí 
pé e. Za ízení je ur eno pouze pro použití uvnit .

Hygienická židle Carino je ur ena pro používání 
náležit  školeným pe ovatelským personálem, 
který je p im en  znalý pe ovatelského prost edí, 
b žných postup  a procedur, a v souladu s pokyny 
uvedenými v Návodu k použití. 

Posouzení klient  
Doporu ujeme, aby pe ovatelská za ízení zavedla 
do praxe pravidelné posuzování. Ošet ovatelský 
personál by m l nejprve jednotlivé klienty posoudit 
podle následujících kritérií: 

• Hmotnost klienta nesmí p esáhnout 140 kg (309 lb). 

• Klient musí rozum t pokyn m a reagovat na pokyny. 

• Židle je ur ena pro klienty, kte í jsou aktivní nebo 
nap l aktivní, tj. musí být schopni vzp ímen  a 
samostatn  sed t na kraji l žka nebo na toalet . 

Jestliže klient nespl uje tato kritéria, je nutné použít 
alternativní za ízení/systém. 

Životnost za ízení 
Za ízení musí být používáno pouze k výše uvedeným 
ú el m. 

Životnost tohoto za ízení je deset (10) let a životnost 
bezpe nostního pásu jsou dva (2) roky. V závislosti 
na skladování baterie, etnosti použití a intervalech 
nabíjení je životnost baterie 2–5 let. 

Životnost za ízení je uvažována za p edpokladu, že je 
pravideln  provád na preventivní údržba v souladu s 
pokyny pro pé i a údržbu v tomto Návodu k použití. 

V závislosti na mí e opot ebení bude pravd podobn  
zapot ebí vym nit n které díly, jako jsou kole ka 
a ru ní ovlada , b hem životnosti za ízení, podle 
informací v Návodu k použití. 
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Bezpe nostní pokyny
      

      

      

      

      

      

      

      

VAROVÁNÍ
Abyste zabránili nebezpe í výbuchu nebo 
požáru, nikdy nepoužívejte za ízení v 
prost edí s nadm rným obsahem kyslíku, 
v p ítomnosti zdroj  tepla nebo ho lavých 
anestetických plyn .

VAROVÁNÍ
Aby nemohlo dojít k pádu klienta, klient 
musí být ve správné poloze a musí být 
použit správn  utažený bezpe nostní pás.

VAROVÁNÍ
Aby nemohlo dojít k pádu klienta, hmotnost 
uživatele musí být nižší, než je bezpe né 
pracovní zatížení všech použitých produkt  
a p íslušenství.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta, musí být klient 
uložen podle pokyn  v tomto Návodu 
k použití.

VAROVÁNÍ
Abyste zabránili úrazu, nikdy nenechávejte 
klienta bez dozoru.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k zachycení nohou klienta 
nebo pe ovatele, musí být z cesty 
odstran ny všechny p ekážky.

VAROVÁNÍ
Z d vodu ochrany p ed zachycením musí 
být vlasy, paže a nohy klienta udržovány 
blízko t la, a b hem p emis ování musí 
být použity ozna ené úchyty.

VAROVÁNÍ
Abyste p edešli p evržení za ízení a pádu 
klienta, nepoužívejte za ízení na podlaze se 
zapušt nými odtoky, otvory ani se sklonem 
v tším než 1:50 (1,15°). 

      

      

      

      

VAROVÁNÍ
Z d vodu ochrany p ed p evrhnutím 
používaného za ízení nezvedejte 
i nespoušt jte jiné za ízení v jeho 

blízkosti a dávejte p i spoušt ní pozor 
na stacionární objekty.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta ze židle, 
musí být b hem p esunu op rky rukou 
sklopené dol .

VAROVÁNÍ
Abyste p edešli pádu b hem p esunu, 
vždy se ujist te, že všechna použitá 
za ízení jsou zabrzd na.
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P íprava

Kroky p ed prvním použitím
(10 krok )
1 Zkontrolujte pohledem, zda není poškozen obal. 

Vypadá-li produkt poškozen, podejte reklamaci 
na p epravní agenturu.

2 Obal by m l být recyklován podle místních 
p edpis .

3 Zkontrolujte, zda jsou dodány všechny díly 
produktu. Porovnejte za ízení podle popisu 
produktu v tomto Návodu k použití. Pokud 
n který díl chybí nebo je poškozen – produkt 
NEPOUŽÍVEJTE.

4 Rozbalte nabíje ku baterií. Vyberte a správn  
p ipojte adaptér vhodný pro vaši elektrickou 
zásuvku. Další informace naleznete v Návodu 
k použití nabíje ky baterií.

5 Baterii nabíjejte minimáln  14 hodin (v Japonsku 
3,5 hodiny). 

6 Prove te zkoušku funk nosti. Viz ást Pé e a 
preventivní údržba na stran 32.

7 Produkt dezinfikujte. Viz ást Pokyny k išt ní a 
dezinfekci na stran 29.

8 P ipravte suché místo s dobrým v tráním a mimo 
dosah p ímého slune ního sv tla k uložení 
hygienické židle Carino.

9 Vyberte vyhrazené místo, kde bude tento Návod 
k použití uložen a bude kdykoliv p ístupný 
pro uživatele.

10 M jte p ipraven záchranný plán pro p ípad, že se 
by se u klienta vyskytla naléhavá situace anebo 
došlo k zablokování hygienické židle Carino ve 
zvednuté poloze.

POZNÁMKA
Máte-li jakékoliv dotazy, obra te se na 
místního zástupce spole nosti Arjo nebo 
na odd lení podpory a služeb.

innost p ed každým použitím
(4 kroky)
1 Zkontrolujte, zda jsou všechny sou ásti židle 

Carino na svém míst . Porovnejte hygienickou 
židli se stránkou Ozna ení sou ástí tohoto 
Návodu k použití. 

2 Zkontrolujte poškození p íslušenství a sou ástek. 
Pokud n který díl chybí nebo je poškozen – 
produkt NEPOUŽÍVEJTE.

3 Posu te, zda klient pot ebuje bezpe nostní pás.
      

Sm ry jízdy hygienické židle Carino
Sm ry vpravo nebo vlevo a ur ený sm r jízdy dle 
tohoto Návodu k použití jsou zobrazeny níže.
      

4 VAROVÁNÍ
Aby nedocházelo ke k ížové kontaminaci, 
vždy dodržujte pokyny k dezinfekci 
v tomto Návodu k použití. 

Vpravo

Vlevo

Ur ený sm r jízdy
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1 Podvozek

2 Kole ka s brzdami

3 Op rka zad

4 Kr ní polštá

5 Pojezdové držadlo

6 Pojezdové držadlo

7 Op rky nohou

8 Op rky chodidel

9 Bezpe nostní pás

10 Sedák

11 Podru ky

12 Ru ní ovlada

13 Baterie

14 Držák baterie

15 Nabíje ka baterie

16 Zvedací jednotka

17 Levý kryt

18 Pravý kryt

19 Nouzové zastavení

20 Tla ítko nouzového spoušt ní

21 Zvedací popruh

22 Zádový polštá  (volitelné p íslušenství)

23 Sedací poduška (volitelné p íslušenství)

24 Podložní mísa s víkem (p íslušenství)

25 Toaletní vložka (p íslušenství)
      

 Použitá ást: Typ BF. (Celý produkt) 
Ochrana proti úrazu elektrickým 
proudem v souladu s IEC 60601-1 

Ozna ení díl
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Popis produktu/funkce

Hygienická židle Carino má celkem 15 funkcí a souvisejících 
popis .

Funkce zvedání (nahoru/dol )
Židli je možné nastavit do vhodné výšky nad toaletou a do 
pohodlné výšky b hem sprchování. ím výše bude židle 
Carino zvednuta, tím bude poloha klienta více sklopená.

Op rky nohou
Podep ení nohou klienta umožní ošet ujícímu personálu 
zaujmout správný pracovní postoj, nap íklad p i pedikú e. 
Op rky nohou také zajiš ují podporu nohou klienta p i p esunu. 
P i vykláp ní op rky nohou stiskn te spojku op rky nohou 
(A). (viz obr. 1)

Op rky nohou jsou nastavitelné do t í r zných poloh podle 
délky nohou klienta.

Polohu op rky nohou nastavte vyjmutím op ry nohy a jejím 
zaklapnutím zp t do jedné ze t í nejvhodn jších výšek (B). 
(viz obr. 1)

Op rky chodidel

Vyklopte op rky chodidel, aby si klient mohl chodidla p i 
p evozu v dolní poloze a p i použití toalety op ít. (viz obr. 2)

Vodicí madla
Správná poloha rukou ošet ujícího p i p evozu nebo polohování 
je na vodicích madlech za op radlem zad (A) a integrovanou 
p ední op rkou rukou (B). Nepoužívejte bo ní ty e podvozku 
(C). (viz obr. 3)

UPOZORN NÍ
Není-li spojka op rky nohou zatla ena dovnit , 
op rka nohou by se mohla b hem skláp ní zlomit.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta, odstra te z podlahy 
všechny p ekážky a p ed nástupem nebo výstupem 
ze za ízení vyklopte op rky chodidel.

Obrázek . 1

B

A

Obr. 2

Obr. 3

A

B
C
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Kole ka
Hygienická židle Carino je vybavena ty mi kole ky s brzdami. 
Zabrzd ní prove te stla ením brzdového pedálu nohou dol  
(A) a odbrzd ní stla ením dop edu (B). Aby byla ú innost 
co nejv tší, zabrzd te všechna ty i kole ka. (viz obr. 1)

Bezpe nostní pás

V p ípad  pot eby zajist te klienta bezpe nostním pásem. 
Bezpe nostní pás zajistí klienta na židli. Upevn te knoflíky 
na každé stran  zadního op radla a nastavte délku na p ezce. 
Vždy se ujist te, že je bezpe nostní pás zapnutý, aby nebyl 
natažený na podlaze a n kdo o n j nezakopnul. Zkontrolujte, 
zda je bezpe nostní pás blízko t la klienta. (viz obr. 2)

Podru ky 

V pr b hu dezinfekce lze op rky rukou vyklopit nahoru a sklopit 
dol , aby bylo možné snadn ji provést dezinfekci pod nimi. 

Ru ní ovlada
Na ru ním ovlada i je há ek, který slouží k jeho zav šení na 
r zné ásti židle. 

ada tla ítek ozna ených šipkami ukazujícími nahoru nebo 
dol  je ur ena k ovládání zvedání a spoušt ní židle. (viz obr. 3)

Sedák
Sedák má pohodlný design a dá se p i išt ní a dezinfekci 
zvednout. V normální poloze je sedák uchycen západkami 
na p edním okraji. Kv li optimální ergonomii p i išt ní a 
dezinfekci vyklopte sedák nahoru s židlí Carino v pohodlné 
výšce. (viz obr. 4)

VAROVÁNÍ
Vždy se ujist te, že bezpe nostní pásy nejsou 
poškozeny, abyste zabránili pádu klienta. 
Pokud jsou bezpe nostní pásy poškozené, 
NEPOUŽÍVEJTE je a vym te je za nové.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta ze židle, musí být 
b hem p esunu op rky rukou sklopené dol .

B

AObrázek . 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4
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Baterie
Baterie (NEA 0100) je umíst na na levé stran  židle. Další 
informace naleznete v Návodu k použití nabíje ky baterií. 
(viz obr. 1) 

Nabíje ka baterií
Držák baterie by m l být upevn n na vhodné st n  a nabíje ka 
p ipojena do ádn  uzemn né sí ové zásuvky. Další informace 
naleznete v Návodu k použití nabíje ky baterií. (viz obr. 2) 

Nouzové zastavení
V p ípad  nouze lze všechny funkce zastavit stiskem 
erveného tla ítka na levé stran  zvedací jednotky. Nouzové 

zastavení potla í d ležité bezpe nostní funkce. (viz obr. 3) 
•

•
•

POZNÁMKA
Ujist te se, že je oblý výstupek baterie oto en nahoru.

POZNÁMKA
Nabíje ku baterie používejte na suchém míst . 
Neinstalujte ji do koupelny nebo jiných mokrých prostor.

POZNÁMKA
K obnovení funkce nouzového zastavení oto te 
erveným tla ítkem po sm ru chodu hodinových 

ru i ek.

UPOZORN NÍ
Tato funkce nouzového zastavení by se m la 
používat POUZE v nouzovém p ípad .
Pokud bylo nouzové zastavení použito z d vodu 
poruchy, kontaktujte servisního technika spole nosti 
Arjo, který provede celkovou revizi židle Carino.

Obrázek . 1

Obr. 2

Obr. 3 Nouzové zastavení
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Nouzové spoušt ní
      

      

•

Dojde-li k výpadku napájení ru ního ovlada e, židli lze spustit 
stisknutím tla ítka. Tla ítko nouzového spoušt ní se nachází 
pod zvedací jednotkou. (viz obr. 1)

1 Odstra te oranžovou zátku.

2 Prstem stiskn te tla ítko nouzového spoušt ní.

Automatické bezpe nostní zastavení 
Pokud n jaký okolní p edm t zabrání zvedání nebo spoušt ní 
židle Carino, aktivuje se funkce automatického 
bezpe nostního zastavení, která zastaví pohyb židle. Posu te 
židli nebo p ekážku a pokra ujte ve zvedání nebo spoušt ní.

UPOZORN NÍ
Jakmile se hygienická židle zastaví, uvoln te tla ítko 
nouzového spoušt ní. Držením tla ítka stisknutého 
se zvedací popruh bude navíjet zp t a funkce 
tla ítka bude obrácená. 
Pokud k tomu dojte, kontaktujte servisního technika 
spole nosti Arjo.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k úrazu, používejte nouzové spoušt ní 
pouze tehdy, když nelze použít normální spoušt ní. 
B hem spoušt ní bu te nesmírn  opatrní.

POZNÁMKA
Nouzové spoušt ní potla í d ležité bezpe nostní 
funkce a smí se použít pouze tehdy, když nefunguje 
ru ní ovládání.

Obrázek . 1 Nouzové spoušt ní
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Kr ní polštá  
Kr ní polštá  (A) zajiš uje pohodlí a oporu p i p evozu 
a sprchování. (viz obr. 1)

Zádový polštá  (volitelné p íslušenství)
Zádový polštá  (B) zajiš uje podporu zad a snadno 
se nastavuje podle výšky klienta. (viz obr. 1)

Sedací poduška (volitelné p íslušenství) 
Sedací podušku lze použít pro klienty citlivé na otlaky. 
(viz obr. 2)

Podložní mísa s víkem (p íslušenství) 

Podložní mísu lze upevnit zezadu pod sedák. (viz obr. 3)

Toaletní vložka (p íslušenství) 
Toaletní vložka se používá jako ochrana mezi toaletní židlí 
a výškov  nastavitelnou hygienickou židlí Carino p ed 
post íkáním p i použití toalety. Lze ji p ipevnit zezadu 
pod sedák stejn  jako podložní mísu. (viz obr. 4)

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k zachycení nebo p isk ípnutí genitálií, 
zkontrolujte, zda je b hem p esunu dostatek místa 
nad okrajem vany, toalety, podložní mísy nebo 
jiného kusu nábytku.

A

B

Obrázek . 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4
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Zám rn  prázdná stránka
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Usazení klienta

Chodicí klient
Postupujte podle t chto 10 krok  z polohy vestoje 
nebo pomocí chodítka k židli Carino. 

1 Zasu te op rky nohou a zatla te je mimo op rky. (viz obr. 1)

2 Zabrzd te židli. (viz obr. 2)

3 Nastavte výšku sedáku židle Carino tak, aby se hranou 
dotýkal kolen klienta zezadu. (viz obr. 3)

4 Klient se m že p idržovat podru ek jako podpory. (viz obr. 4)

5 Svlékn te klienta od pasu dol . (viz obr. 4)

Pokra ujte kroky, které jsou uvedené na následující stran .

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta, odstra te z podlahy 
všechny p ekážky a p ed nástupem nebo výstupem 
ze za ízení vyklopte op rky chodidel.

Obrázek . 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4
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6 Pomozte mu posadit se. (viz obr. 5)

7 V p ípad  pot eby použijte bezpe nostní pás.

8 Zvedn te židli Carino do výšky, která je pohodlná pro 
p esun klienta a umož uje, aby m l klient chodidla t sn  
nad op rkami chodidel. (viz obr. 6)

9 P isu te op rky chodidel židle Carino. (viz obr. 7)

10 P evezte klienta do sprchy nebo na toaletu.

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7
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Závislí klienti
Postupujte podle t chto 13 krok  od aktivního 
zvednutí (pom cka pro stání a vstávání) do židle 
Carino.
Postupujte podle samostatných pokyn  pro ovládání 
p íslušného zvedáku.

1 Zasu te op rky nohou a zatla te je mimo op rky. (viz obr. 1)

2 Židli Carino zabrzd te. (viz obr. 2)

3 Zvedák s klientem ve vaku umíst te co nejblíže k židli 
Carino. (viz obr. 3)

4 Svlékn te klienta od pasu dol . (viz obr. 3)

5 Pomocí aktivního zvedáku p esu te klienta p ímo nad 
sedák židle Carino. (viz obr. 4)

Pokra ujte kroky, které jsou uvedené na následující stran .

Obrázek . 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4
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6 Spoušt jte zvedák, dokud se klient neposadí na sedák. 
(viz obr. 5)

7 Odstra te vak. (viz obr. 5)

8 V p ípad  pot eby zajist te klienta v židli Carino bezpe nostním 
pásem. (viz obr. 5)

9 Zvedn te židli tak, aby byly nohy klienta mimo podložku 
nohou stav cího zvedáku.

10 Odsu te stav cí zvedák.

11 P isu te op rky chodidel židle Carino. (viz obr. 6)

12 Spus te židli Carino tak, aby m l klient chodidla na 
op rkách.

13 P evezte klienta do sprchy nebo na toaletu.

Obr. 5

Obr. 6
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P emis ování
Jsou dva r zné zp soby, jak p esunout hygienickou židli 
Carino s klientem do sprchy nebo na toaletu. 

Postup 1
Židle Carino se tla í zezadu a klientova chodidla jsou na 
op rkách chodidel. (viz obr. 1)

Postup 2
Židle Carino se tla í zep edu v pohodlné výšce a klient 
nepoužívá op rky chodidel ani op rky nohou. (viz obr. 2)

VAROVÁNÍ
Z d vodu ochrany p ed zachycením musí být vlasy, 
paže a nohy klienta udržovány blízko t la, a b hem 
p emis ování musí být použity ozna ené úchyty.

Obrázek . 1

Obr. 2
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P evoz klienta do sprchy

Postupujte podle t chto 7 krok .

1 Zabrzd te židli.

2 Svlékn te klienta do pasu. (viz obr. 1)

3 Zvedn te židli do pohodlné výšky.

4 Svlékn te klientovi zbylé oble ení od pasu dol .

5 Použijte op rky nohou.
 

6 Omyjte a osprchujte klienta v ergonomické poloze. (viz obr. 2)

7 Nastavte výšku židle tak, abyste m li p i mytí vlas  nebo 
pedikú e správný pracovní postoj. (viz obr. 3–4)

POZNÁMKA
K usnadn ní postupu svlékn te klienta p ed usazením 
do židle Carino.

VAROVÁNÍ
      

Abyste zabránili opa ení, vždy p ed nasm rováním 
vody na klienta zkontrolujte teplotu vody holou 
rukou. Nepoužívejte rukavice, protože mohou 
izolovat natolik, že by mohlo dojít ke špatnému 
odhadu teploty vody. Nasm rujte proud vody 
sm rem od klienta.

Obrázek . 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4
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Po sprchování

Sušení a oblékání
Možnost A – chodící klient
(8 krok )

1 Zabrzd te židli.

2 Osušte ru níkem všechny dostupné ásti klientova t la. 
Nezapome te na zadní ásti stehen. (viz obr. 1–2)  

3 Jak jen to bude možné, oble te klientovi spodní ást t la. 
(viz obr. 3) 

4 Odsu te op rky nohou a p isu te op rky chodidel. (viz obr. 4) 

5 Spus te židli.

6 Oble te klienta od pasu nahoru. (viz obr. 5) 

7 Odsu te op rky chodidel, nechejte klienta postavit se na 
podlahu a osušte mu zadní ást. (viz obr. 6) 

8 Dokon ete oblékání klienta od pasu dol .

 Obrázek . 1  Obr. 2

 Obr. 3

 Obr. 4

 Obr. 5

 Obr. 6
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Sušení a oblékání 
Možnost B – nechodící klient
(12 krok )

1 Zabrzd te židli.

2 Osušte ru níkem všechny dostupné ásti klientova t la. 
Nezapome te na zadní ásti stehen. (viz obr. 1–2)  

3 Jak jen to bude možné, oble te klientovi spodní ást t la. 
(viz obr. 3) 

4 Odsu te op rky nohou a p isu te op rky chodidel. (viz obr. 4) 

5 Spus te židli.

6 Oble te klienta od pasu nahoru. (viz obr. 5) 

7 Odsu te op rky chodidel.

8 P isu te aktivní zvedák (stav cí a zvedací pom cka) 
v elní pozici k židli Carino tak, aby klient mohl nohama 
dosáhnout na podložku chodidel aktivního zvedáku. 
(viz obr. 6) 

9 P ipojte záv sný pás stav cího zvedáku.

10 Zvedn te klienta.

11 Osušte zadní partie klienta. (Viz obr. 7) 

12 Dokon ete oblékání klienta od pasu dol .

 Obrázek . 1  Obr. 2

 Obr. 3

 Obr. 4

 Obr. 5

 Obr. 6

 Obr. 7
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P evoz klienta na toaletu

      

Hygienická židle Carino m že být používána bez ohledu na to, 
zda je toaleta p ipojena do zdi nebo do zem . Doporu uje se 
toaleta s relativn  dlouhým sedadlem.

Viz míry vyhovujících toaletních mís níže:
      

VAROVÁNÍ
Aby nedocházelo ke k ížové kontaminaci, vždy 
dodržujte pokyny k dezinfekci v tomto Návodu 
k použití.
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P i použití toalety s židlí Carino postupujte 
podle t chto 10 krok .
1 Židli Carino s klientem p emíst te co nejblíže k toalet . 

(viz obr. 1)

2 Zvedn te židli do pohodlné výšky pro ošet ujícího. (viz obr. 2)

•

3 Umíst te židli Carino p ímo nad toaletní mísu pomocí 
p epravních rukojetí na op rkách rukou. Židli spus te 
a zabrzd te. (viz obr. 2)

4 Po dokon ení klientovy pot eby židli odbrzd te a odsu te ji 
od toaletní mísy.

5 Zvedn te hygienickou židli Carino.

6 Op t zabrzd te kole ka.

7 Umyjte a osušte klienta.

8 Spus te hygienickou židli Carino. 

9 Uvoln te brzdy.

10 M žete provést p esun.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k zachycení nebo p isk ípnutí genitálií, 
zkontrolujte, zda je b hem p esunu dostatek místa 
nad okrajem vany, toalety, podložní mísy nebo 
jiného kusu nábytku.

Obrázek . 1

Obr. 2
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Použití v domácí pé i

Pro distributory a pronajímatele
P i p eprav  hygienické židle Carino k 
zákazníkovi v dodávkovém automobilu:
• Ujist te se, že je židle b hem p epravy správn  

zajišt na.

• P i p eprav  židle do nebo z dodávky ji 
nepokládejte na špinavou zem.

• B hem p epravy produktu ve vozidle v n m nesmí 
nikdo sed t.

P i dodání židle Carino se ujist te o 
následujícím:
• P e etli jste si tento Návod k použití spolu 

s p íjemcem (v etn  p íbuzných a pe ovatel ). 

• P edve te funkce a doporu ené použití popsané 
v tomto Návodu k použití s využitím skute ného 
produktu. 

• Uživatel porozum l pokyn m pro išt ní 
a dezinfekci.

• P e t te p íjemci všechna varování. 

• Prost edí spl uje všechny požadavky popsané 
v tomto Návodu k použití.

ist ní a dezinfekce:

• P ed dodáním produktu novému uživateli musí 
být vždy provedeno išt ní a dezinfekce dle 
popisu v tomto Návodu k použití.

• P ed a po jakémkoli servisu za ízení musí být 
vždy provedeno išt ní a dezinfekce dle popisu 
v tomto Návodu k použití.

Použití hygienické židle Carino
P ed použitím hygienické židle Carino v 
domácím prost edí se ujist te o následujícím 
(viz obr. 1–2):
•

• Všichni pe ovatelé, v etn  p íbuzných, si p e etli 
pokyny v tomto Návodu k použití a rozumí jim.

• Všechny koberce a rohože jsou odstran ny.

• Všechny prahy jsou odstran ny.

• Všechny schody a hrany mají zábradlí a 
bezpe nostní branku, aby hygienická židle 
nemohla sjet dol .

• V domácím prost edí je dostatek prostoru 
k použití hygienické židle.

B hem uskladn ní hygienické židle Carino 
se ujist te o následujícím:
      

• Žádné d ti nemají k hygienické židli/sprchovému 
a toaletnímu k eslu p ístup.

• Žádná domácí zví ata se nemohou dostat do 
kontaktu s hygienickou židlí.

• Prost edí pro skladování spl uje požadavky 
ur ené dále v ásti Technické specifikace na 
stran 37.

VAROVÁNÍ
Abyste p edešli p evržení za ízení a pádu 
klienta, nepoužívejte za ízení na podlaze se 
zapušt nými odtoky, otvory ani se sklonem 
v tším než 1:50 (1,15°).

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k uškrcení, nikdy 
neponechávejte d ti v blízkosti za ízení bez 
dozoru.
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Pokyny týkající se baterie
•

• Dbejte na to, abyste baterii neupustili na zem.

• P ed likvidací baterií kontaktujte p íslušný místní 
orgán a požádejte o radu.

• P e t te si informace na štítku na baterii.

Skladování baterií
• Baterie je p i dodání z výroby nabitá, ale 

doporu ujeme ji znovu nabít, protože dochází 
k pomalému samovybíjení.

• Pokud baterie nejsou používány, dochází u nich 
k pomalému vybíjení. 

• Nepoužívaná baterie by m la být skladována p i 
teplot  v rozmezí -0 °C (32 °F) až 30 °C (86 °F). 

• Baterii neskladujte p i teplot  vyšší než 50 °C 
(122 °F). 

Intervaly nabíjení
• Pravidelné nabíjení baterie (nap íklad každou 

noc) prodlužuje její životnost. 

• Pokud je hygienická židle Carino využívána 
asto, doporu uje se používat dv  baterie, jednu 

v provozním stavu a druhou jako záložní 
v nabíje ce.

• Doporu uje se nechat nepoužívanou baterii 
v nabíje ce. Nehrozí riziko p ebití baterie.

VAROVÁNÍ
Z d vodu ochrany p ed zran ním baterii 
nedr te, nepropichujte, neotevírejte, 
nedemontujte nebo do ní jiným zp sobem 
mechanicky nezasahujte.
• Pokud baterie praskne a její obsah p ijde 

do styku s pokožkou nebo od vem, 
omyjte ihned zasažená místa vodou.

• Dostane-li se obsah do o í, vypláchn te 
je ihned velkým množstvím vody 
a vyhledejte léka skou pomoc.

Vdechnutí obsahu baterie m že vyvolat 
podrážd ní dýchacího ústrojí. Vyve te 
zasaženou osobu na erstvý vzduch 
a zajist te léka ské ošet ení.

Životnost baterií
M jte vždy p ipravené dv  funk ní baterie, jednu 
k použití a druhou skladem.

Pokud p i použití erstv  nabité baterie za ne 
po krátké dob  indikátor baterie blikat a ozve se 
výstražný signál, je na ase objednat novou baterii.

Kontrolka vybití baterie
      

Instalace nabíje ky
Viz Návod k použití nabíje ky baterií.

Jak nabíjet baterii
Viz Návod k použití nabíje ky baterií.

POZNÁMKA
Když baterie pot ebuje nabít, p i použití židle 
zní pípání. 
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Pokyny k išt ní a dezinfekci
Používejte pouze dezinfek ní prost edky 
zna ky Arjo (nap . Arjo Clean™).
Máte-li jakékoli dotazy týkající se dezinfekce židle 
Carino nebo pot ebujete objednat dezinfek ní 
prost edek, obra te se na odd lení služeb zákazník m 
spole nosti Arjo. Viz ást Díly a p íslušenství na 
stran 46.

M jte pro používaný dezinfek ní prost edek 
k dispozici Materiálové bezpe nostní listy.
      

      

      

      

VAROVÁNÍ
      

Z d vodu ochrany p ed poškozením zraku 
a pokožky vždy noste ochranné brýle 
a rukavice. 
Pokud dojde ke kontaktu, opláchn te 
zasažené místo velkým množstvím vody. 
Pokud dojde k podrážd ní o í nebo 
pokožky, vyhledejte léka skou pomoc. 
Vždy si p e t te Návod k použití 
a Materiálový bezpe nostní list 
dezinfek ního prost edku.

VAROVÁNÍ
Aby nedocházelo ke k ížové kontaminaci, 
vždy dodržujte pokyny k dezinfekci 
v tomto Návodu k použití.

VAROVÁNÍ
Z d vodu ochrany p ed podrážd ním 
o í nebo pokožky nikdy neprovád jte 
dezinfekci v p ítomnosti klienta.

UPOZORN NÍ
Z d vodu ochrany p ed poškozením 
za ízení používejte pouze dezinfek ní 
prost edky Arjo.

Povolené dezinfek ní prost edky
• Arjo Clean 

• Arjo General Purpose Disinfectant

• Arjo Disinfectant Cleanser IV

• Arjo All Purpose Disinfectant

• Arjo CenKleen IV

P íslušenství pro dezinfekci zvedací 
hygienické židle Carino
• Ochranné rukavice

• Ochranné brýle

• Rozprašovací láhev s dezinfek ním prost edkem 
nebo držák dezinfek ní sprchy s dezinfek ním 
prost edkem

• Rozprašovací láhev s vodou nebo držák sprchy 
s vodou

• Had ík – mokrý a suchý

• Jednorázové ut rky

• M kký kartá

• M kký kartá ek s dlouhou rukojetí
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V zájmu zajišt ní správného postupu išt ní 
a dezinfekce vždy dodržujte následujících 
21 krok .
Pokud budete používat sprchový panel Arjo, p e t te si 
odpovídající Návod k použití. 

Odstran ní viditelných usazenin
(kroky 1–3 z 21)

1 Odd lte polštá , podušky a bezpe nostní pás.

2 O ist te židli Carino od viditelných usazenin pomocí 
had íku namo eného ve vod  nebo, je-li to vhodn jší, 
post íkáním nebo osprchováním vodou pomocí kartá e 
nebo ot ením istým had íkem. Postupujte shora dol .

3 O ist te všechny odstran né sou ásti od viditelných 
usazenin pomocí had íku namo eného ve vod , p ípadn  
osprchováním vodou pomocí kartá e nebo ot ením istým 
had íkem (je-li to možné).

išt ní 
(krok 4–10 z 21)
4 Nasa te si ochranné rukavice a brýle. (viz obr. 1)

5 Post íkejte židli Carino dezinfek ním prost edkem. Pomocí 
kartá e d kladn  vydrhn te zejména madla a ru ní 
ovládání. (viz obr. 2–3)

6 Židli Carino d kladn  oplachujte vodou o p ibližné teplot  
25 °C (77 °F), dokud neodstraníte všechny zbytky 
dezinfek ního prost edku.

7 Post íkejte dezinfek ním prost edkem demontované díly. 
D kladn  vy ist te kartá em namo eným v dezinfek ním 
prost edku.

8 D kladn  opláchn te vyjmuté díly vodou, dokud nezmizí 
veškeré stopy po dezinfek ním prost edku.

9 Do dezinfek ního prost edku namo te had ík a ot ete 
jím všechny ostatní ásti, jako nap . podvozek vozíku.

10 Namo te nový had ík do vody a odstra te ze všech oblastí 
všechny stopy po dezinfek ním prost edku. P i 
odstra ování stop dezinfek ního prost edku musí být had ík 
ob as proprán pod tekoucí vodou.

Pokra ujte kroky, které jsou uvedené na následující stran .

Obrázek . 1

Obr. 2

Obr. 3
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Dezinfekce 
(krok 11–21 z 21)
11 Post íkejte židli Carino dezinfek ním prost edkem.

 (viz obr. 1–2) 

12 Dezinfek ní prost edek nechte p sobit podle pokyn  
uvedených na štítku lahve.

13 Post íkejte dezinfek ním prost edkem demontované díly.

14 Dezinfek ní prost edek nechte p sobit podle pokyn  
uvedených na štítku lahve.

15 Do dezinfek ního prost edku namo te had ík a ot ete jím 
všechny ostatní ásti, jako nap . podvozek vozíku.

16 Dezinfek ní prost edek nechte p sobit podle pokyn  
uvedených na štítku lahve.

17 Osprchujte nebo post íkejte vodou o p ibližné teplot  25 °C 
(77 °F) a ot ete istým had íkem, abyste odstranili všechny 
stopy dezinfek ního prost edku na hygienické židli Carino. 
P i odstra ování dezinfek ního prost edku musí být had ík 
ob as proprán pod tekoucí vodou.

18 Osprchujte nebo post íkejte vodou o p ibližné teplot  25 °C 
(77 °F) a ot ete istým had íkem, abyste odstranili všechny 
stopy dezinfek ního prost edku z demontovaných sou ástí. 
P i odstra ování dezinfek ního prost edku musí být had ík 
ob as proprán pod tekoucí vodou. 

19 Osprchujte nebo post íkejte vodou o p ibližné teplot  25 °C 
(77 °F) a ot ete istým had íkem, abyste odstranili všechny 
stopy dezinfek ního prost edku ze všech zbývajících ástí, 
jako nap . podvozku židle. P i odstra ování dezinfek ního 
prost edku musí být had ík ob as proprán pod tekoucí vodou. 

20 Pokud není možné dezinfek ní prost edek odstranit, 
post íkejte vodou dot enou ást a ot ete ji jednorázovými 
ut rkami. Tento postup opakujte, dokud neodstraníte všechny 
stopy po dezinfek ním prost edku. 

21 Nechte všechny díly uschnout.

Obrázek . 1

Obr. 2



32

Pé e a preventivní údržba

Povinnosti ošet ujícího personálu
Hygienická židle Carino podléhá opot ebení a následující úkony musí být provád ny ve stanovenou dobu, 
aby tak bylo zajišt no, že produkt z stane dlouhou dobu v rámci p vodních technických parametr .
•

PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY: Hygienická židle Carino

      

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k závad  a následnému úrazu, provád jte pravidelné kontroly a dodržujte 
doporu ený plán údržby. V n kterých p ípadech je v d sledku astého používání produktu 
a vystavení vliv m agresivního prost edí pot eba provád t ast jší kontroly. Místní p edpisy 
a normy mohou být p ísn jší než doporu ený plán údržby.

POZNÁMKA
Údržbu a servis výrobku není možno provád t, pokud jej klient používá.

POVINNOSTI OŠET UJÍCÍHO 
PERSONÁLU – úkon/kontrola

Každý
DEN

Každý
TÝDEN

Každý
ROK

Každé 
2 ROKY

Dezinfekce X
Vizuální kontrola zvedacího popruhu X
Vizuální kontrola bezpe nostního pásu X
Vizuální kontrola všech nechrán ných díl X
Vizuální kontrola mechanických p ipojení X
Kontrola ru ního ovlada e a kabelu X
Kontrola/vým na kole ek X
Kontrola podložek a polštá X
Vizuální kontrola baterie X
Bezpe nostní pás vym te X
Ro ní kontrola provád ná pouze 
kvalifikovaným personálem

X

VAROVÁNÍ
Z d vodu ochrany p ed zran ním klienta nebo ošet ujícího personálu nikdy za ízení 
neupravujte nebo nepoužívejte nekompatibilní díly.
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Povinnosti ošet ujícího personálu
Úkony v rámci povinností pe ovatelského personálu smí 
provád t pouze personál s dostate nými znalostmi židle 
Carino, který musí dodržovat pokyny uvedené v tomto 
Návodu k použití. 

Každý den
• Dezinfekce. 

Židli Carino je nezbytné po každém použití hned 
vydezinfikovat. Je nutné používat dezinfek ní prost edky 
spole nosti Arjo v doporu ené koncentraci.

• Vizuáln  zkontrolujte voln  p ístupné ásti zvedacího 
pásu (viz obr. 1) 
na zadní stran  židle, když je židle v nejnižší poloze. Ov te 
si, že zvedací popruh není rozt epen, na íznut a nejsou 
povoleny švy. Je-li zvedací pás jakkoli poškozen, 
nepoužívejte židli Carino. Kontaktujte svého místního 
zástupce spole nosti Arjo.

Každý týden
• Vizuáln  zkontrolujte bezpe nostní pás (viz obr. 2) 

Zkontrolujte ho po celé délce, zda není poškozený, 
na íznutý, prasklý, roztržený, zda není vid t vnit ní 
látka a zda nevykazuje žádné viditelné poškození. Pokud 
zjistíte p eseknutí nebo jiné poškození, vym te jej/je.

• Vizuální kontrola všech nechrán ných díl
Zvláštní pozornost je t eba v novat ástem, s nimiž p ichází 
do styku klient nebo ošet ovatel. Ujist te se, že se nevytvo ily 
trhliny nebo ostré hrany, které by mohly zp sobit poran ní 
klienta nebo pe ovatele, nebo by mohly být nehygienické. 
Poškozené sou ásti vym te.

• Vizuáln  zkontrolujte mechanická p ipojení (viz obr. 3) 
Vizuáln  zkontrolujte dotažení všech šroub  a matic a zda 
mezi nimi nejsou mezery.

Obrázek . 1

Obr. 2

Obr. 3
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• Zkontrolujte ru ní ovlada  a kabel (viz obr. 4) 
Vizuáln  zkontrolujte stav ru ního ovlada e a kabelu. 
Pokud zjistíte p eseknutí nebo jiné poškození, vym te 
jej. Také zkontrolujte nouzové zastavení.

• Zkontrolujte, že jsou kole ka (viz obr. 5) 
ádn  upevn na a otá ejí se zcela voln . O ist te je vodou. 

Na chod kole ek m že mít vliv mýdlo, vlasy, prach a 
chemikálie na išt ní podlahy. 

• Zkontrolujte funk nost brzd tím, že je zabrzdíte a zkusíte 
s židlí Carino pohnout.

• Zkontrolujte, zda se v podložkách nebo polštá ích (viz 
obr. 6) 
nevyskytují trhliny, které by umožnily pronikání vody 
do výpln . Pokud takové poškození naleznete, poškozené 
sou ásti vym te.

• Vizuáln  zkontrolujte stav nabíje ky baterií, kabelu 
a baterie (viz obr. 7)
V p ípad  poškození tyto ásti ihned vym te.

• Provedení zkoušky funk nosti 
Vyzkoušejte pohyb nahoru a dol  stisknutím tla ítek nahoru 
a dol  na ru ním ovlada i. 

• Vyzkoušejte funkci nouzového zastavení. Stiskn te 
tla ítko dol  p i sou asném stisknutí tla ítka nouzového 
zastavení; pohyb se musí zastavit. Uvoln te tla ítko 
nouzového zastavení. 
Vyzkoušejte automatické bezpe nostní zastavení. 
Stiskn te tla ítko dol  a táhn te proti pohybu s rukou pod 
židlí. Pohyb dol  by se m l zastavit.

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7
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Ro ní kontroly provád né kvalifikovaným 
personálem
Hygienická židle Carino musí procházet každoro ní servisní 
prohlídkou v souladu s P íru kou pro údržbu a opravy.
      

      

VAROVÁNÍ
Úkony údržby musí provád t kvalifikovaný personál 
ve stanovených intervalech pomocí správných 
nástroj , díl  a postup , aby nedošlo k úrazu nebo 
k používání nebezpe ného produktu. Kvalifikovaný 
personál musí vést záznamy o školení i o údržb  
za ízení.

POZNÁMKA
Všechny povinnosti ošet ujícího personálu je t eba 
kontrolovat p i provád ní servisu kvalifikovaným 
personálem. Podrobné informace naleznete 
v samostatných pokynech k servisu.
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Odstra ování problém
      

PROBLÉM OPAT ENÍ

Po uvoln ní tla ítka na ru ním ovlada i se 
židle dále zvedá nebo spouští.

Použijte ervené tla ítko nouzového zastavení a vytáhn te 
baterii, vyjm te klienta z hygienické židle Carino a zavolejte 
kvalifikovaný personál.

Hygienická židle se nezvedá nebo nespouští 
po stisknutí tla ítka ru ního ovlada e.

1 Ujist te se, že je baterie zcela zasunuta do prostoru baterie.

2 Ujist te se, že je zástr ka ru ního ovlada e správn  
zapojená do zásuvky.

3 Ujist te se, že je baterie nabitá.
      

      

4 Oto ením erveného knoflíku ve sm ru chodu hodinových 
ru i ek se ujist te, že tla ítko nouzového zastavení není 
aktivováno.

S hygienickou židlí se b hem p evozu 
obtížn  manipuluje.

1 Ujist te se, že jsou všechny brzdy uvoln né.

2 Ujist te se, že se všechna kole ka voln  otá í. Pokud ne, 
vyjm te klienta z židle Carino a zavolejte kvalifikovaný 
personál.

B hem zvedání nebo p evážení hygienická 
židle vydává nezvyklé zvuky.

Vyjm te klienta z hygienické židle Carino a zavolejte 
kvalifikovaný personál.

ALARMY OPAT ENÍ

P i zvedání hygienické židle zní pípání. Baterii je nutné nabít. Dokon ete p evoz klienta a vym te 
baterii za pln  nabitou.
      

Po provedení pouze n kolika zvednutí 
indikátor baterie za ne blikat a zazní 
bzu ení.

Vym te baterii za pln  nabitou.

Pokud p i použití erstv  nabité baterie za ne po krátké dob  
indikátor baterie blikat a ozve se výstražný signál, je na ase 
objednat novou baterii.

Tla ítka ru ního ovlada e pracují obrácen . Zavolejte kvalifikovaný personál.

Židle v intervalech pípá.

5 sekund pípání a 30 sekund ticha.

Zavolejte kvalifikovaný personál.

Zvedák nepoužívejte, dokud nebude opraven.

VAROVÁNÍ
Abyste zabránili úrazu, nikdy nenechávejte 
klienta bez dozoru.

VAROVÁNÍ
Abyste zabránili úrazu, nikdy nenechávejte 
klienta bez dozoru.
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Technické specifikace
      

      

      

•

Hygienická židle Carino, model BOC100X-01
Bezpe né pracovní zatížení (maximální hmotnost 
klienta)

140 kg (309 lb)

Hmotnost 42 kg (93 lb)
Maximální celková hmotnost zvedáku
(zvedák + klient)

182 kg (402 lb)

Zp sob provozu ED max. 10 %; ZAPNUTO 1 minutu, 
VYPNUTO 9 minut

Hlu nost 63 dB (A)
Provozní síly ovládání 2,7 N
Stupe  zne išt ní 2

Elektrické údaje
Napájecí nap tí a jmenovité nap tí zvedáku 24 V DC
Maximální výkon 150 VA
Baterie NiMH; Arjo NEA 0100
Nabíje ka baterie NEA 8000
Kapacita baterie 2,5 Ah
Krytí IP24

IP: Ochrana proti vniknutí
2: Ochrana proti zasunutí prst  nebo 
podobných objekt .
4: Voda st íkající na produkt z libovolného 
sm ru nemá žádný vliv na bezpe nost nebo 
základní funkci.

Krytí – ru ní ovlada IP X7 
IP: Ochrana proti vniknutí
X: Ochrana proti vniknutí cizích t les ani 
v i kontaktu s nimi není pro tento produkt 
specifikována.
7: Pono ení produktu do hloubky až 1 m 
nemá žádný vliv na bezpe nost nebo 
základní funkci.

•

Zdravotnický prost edek
•
•

•

Typ BF

Pojistka T5AL 250 V

Hmotnosti komponent
Baterie 1,45 kg (3,2 lb) 
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• 
•

Povolené kombinace
Hygienickou židli Carino lze 
používat s následujícími 
výrobky spole nosti Arjo

Sara 3000, Sara Plus a Sara lite

Nejsou povolené žádné 
další kombinace.

Provoz, p eprava a skladování 
Rozsah okolní teploty -20 až +70 °C (-7 až +158 °F) – p eprava

-20 až +70 °C (-7 až +158 °F) – skladování
+10 až +40 °C (+50 až +104 °F) – provoz

Rozmezí relativní vlhkosti 10 až 80% – p eprava a skladování
30 až 75% – provoz

Rozmezí atmosférického tlaku 500 až 1 100 hPa – p eprava
500 až 1 100 hPa – skladování
800 až 1 060 hPa – skladování

Recyklace
Balení D evo a vlnitý kartón, recyklovatelné

Likvidace po skon ení životnosti
• Všechny baterie výrobku musí být recyklovány odd len . Baterie je nutné zlikvidovat v souladu 

s národními nebo místními p edpisy.
• Vaky, v etn  výztuh/stabiliza ních prvk , výpl ového materiálu a jiných textilií nebo polymer , 

plastových materiál  apod., by m ly být vyt íd ny jako ho lavý odpad.
• Zvedací systémy s elektrickými a elektronickými sou ástmi i elektrickým kabelem by m ly být 

demontovány a recyklovány ve shod  s postupy platnými pro odpadní elektrická a elektronická 
za ízení (OEEZ) nebo v souladu s místními i národními p edpisy.

• Sou ásti, které jsou p evážn  vyrobeny z r zných druh  kov  (jejich hmotnost z více než 90 % 
tvo í kovy), jako nap . ty e vaku, kolejnice, op ry apod., by m ly být recyklovány jako kovy.
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Štítky
Vysv tlivky ke štítk m 

Vysv tlivky k symbol m 

Štítek 
schválení

Uvádí informace o schválení 
daného produktu.

Štítek baterie Obsahuje informace o bezpe nosti 
baterie a jejím vlivu na životní 
prost edí.

Štítek s 
technickými 
údaji

Uvádí technické informace 
a požadavky, nap . vstupní výkon, 
vstupní nap tí, max. hmotnost 
klienta atd.

Štítek 
nouzového 
spoušt ní

Obsahuje informace pro p ípad 
nouze, viz ást Nouzové spoušt ní 
na stran 13.

Identifika ní 
štítek

Uvádí ozna ení výrobku, sériové 
íslo, rok a m síc výroby.

Štítek na 
zvedacím 
pásu

Uvádí datum výroby pásu.

      Celková hmotnost za ízení v etn  
bezpe ného pracovního zatížení.

SWL Bezpe né pracovní zatížení 
140 kg (309 lb)

      Zdvih 600 mm (23 5/8")

24 V DC Napájecí nap tí
MAX.: 150 
VA

Maximální výkon 

      Pojistka F1 – T5AL 250 V

IP24 Stupe  ochrany (tj. produkt je 
chrán n p ed zasunutím prst  
a st íkající vodou)

NEA 0100 Výrobní íslo baterie
      Zdrojem napájení pro toto za ízení 

je baterie. 

ED max 10 % Režim provozu pro funkci 
nahoru/dol :
ED max. 10 %; 
ZAPNUTO max. 1 minutu; 
VYPNUTO min. 9 minut

182 kg/
402 lbs

42 kg/
93 lbs

140 kg/
309 lbs

      Typ BF. Použitá ást: ochrana 
proti úrazu elektrickým proudem 
v souladu s IEC 60601-1

      P e tení návodu k použití je 
povinné.

      Odd lte elektrické a elektronické 
sou ásti pro recyklaci v souladu 
s evropskou sm rnicí 2012/19/EU 
(WEEE).

      Nouzové spoušt ní hygienické 
židle.

      Zna ka CE potvrzující shodu 
s harmonizovanou legislativou 
Evropského spole enství

      Ozna uje, že výrobek je zdravot-
nický prost edek podle na ízení 
Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/745 o zdravotnických 
prost edcích

      Zna ení TÜV. Zvedák byl 
testován z hlediska bezpe nosti 
v souladu s normami:
EN/ISO 10535 a IEC 60601-1

      Ohrožení životního prost edí.

Není ur ena k likvidaci.

      Recyklovatelný

      Název a adresa výrobce

      

      

Datum výroby

      Jedine ný identifikátor 
prost edku.

NiMH
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Štítek s technickými údaji
Štítek schválení

Štítek na zvedacím pásu

Identifika ní štítek

Štítek nouzového spoušt ní

Štítek baterie
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Zám rn  prázdná stránka
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Elektromagnetická kompatibilita
Výrobek byl testován z hlediska shody s platnými p edpisy a schopnosti blokovat EMI (elektromagnetické rušení) 
z vn jších zdroj .

N které postupy mohou pomoci snížit elektromagnetické rušení:

• Používejte pouze kabely a náhradní díly Arjo, abyste zabránili zvýšenému vyza ování nebo snížené odolnosti, 
což by mohlo narušit správnou funkci za ízení.

• Ujist te se, že za ízení v prostorách sledování klienta a/nebo prostorách podpory života spl ují p ijaté emisní 
normy.

Zamýšlené prost edí: Prost edí domácí pé e a prost edí za ízení poskytujícího profesionální zdravotní pé i.

Výjimky: Vysokofrekven ní chirurgické za ízení a místnost s clonou proti rádiové frekvenci SYSTÉMU ME pro 
zobrazování magnetickou rezonancí.

      

      

VAROVÁNÍ
Bezdrátová komunika ní za ízení, jako jsou bezdrátová po íta ová sí ová za ízení, mobilní 
telefony, bezdrátové telefony nebo jiné základní stanice, malé vysíla ky atd., mohou toto 
za ízení ovlivnit a je t eba je udržovat ve vzdálenosti nejmén  1,5 m od n j.

VAROVÁNÍ
Vyvarujte se používání tohoto za ízení v blízkosti jiného za ízení nebo na jiném za ízení, 
protože by to mohlo zp sobit nesprávný provoz. Pokud je takovéto použití nezbytné, toto 
za ízení i druhé za ízení je t eba pozorovat, aby byl zajišt n správný provoz.

Informace a prohlášení výrobce týkající se emisí elektromagnetického zá ení

Test emisí Shoda Informace

VF emise CISPR 11 Skupina 1

Toto za ízení využívá radiofrekven ní energii pouze pro 
svou vnit ní funkci. Proto jsou VF emise velmi nízké a není 
pravd podobné, že by zp sobovaly rušení elektronických 
za ízení v jeho blízkosti.

VF emise CISPR 11 T ída B

Za ízení je vhodné k používání ve všech prostorách, v etn  
domácího prost edí a míst p ímo p ipojených na ve ejnou 
napájecí energetickou sí  nízkého nap tí, která zásobuje obytné 
budovy.
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Informace a prohlášení výrobce týkající se odolnosti v i elmg. zá ení
Zkouška 
odolnosti

Úrove  testu 
IEC 60601-1-2 Úrove  shody Elmg. prost edí – 

informace
Elektrostatický 
výboj (ESD)

EN 61000-4-2

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV 
ze vzduchu

±8 kV p i kontaktu

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV 
ze vzduchu

±8 kV p i kontaktu

Podlahy musí být d ev né, 
betonové nebo z keramických 
dlaždic. Pokud jsou podlahy 
pokryté syntetickým 
materiálem, relativní vlhkost 
musí být alespo  30%.

Rušení 
vyvolaná radio-
frekven ními 
poli

EN 61000-4-6

3 V v pásmu 0,15 MHz až 
80 MHz

6 V v pásmu ISM v rozmezí 
0,15–80 MHz
80 % AM p i 1 kHz

3 V v pásmu 0,15 MHz až 
80 MHz

6 V v pásmu ISM v rozmezí 
0,15–80 MHz
80 % AM p i 1 kHz

P enosná a mobilní radio-
frekven ní komunika ní 
za ízení nesmí být k žádné 
ásti výrobku, v etn  kabel , 

používána blíže než 1,0 m, 
jestliže jmenovitý výkon 
vysíla e p esahuje hodnotu 
1 Wa Intenzita pole od 
pevných radiofrekven ních 
vysíla  stanovená 
pr zkumem elektromagnetic-
kého pole v daném míst  by 
m la být menší než úrove  
kompatibility v jednotlivých 
kmito tových rozsazíchb

K rušení m že docházet 
v blízkosti za ízení 
ozna eného tímto symbolem: 

Vyza ované 
radiofrekven ní 
elektro-
magnetické pole

EN 61000-4-3

Prost edí domácí pé e 
10 V/m

80 MHz až 2,7 GHz
80 % AM p i 1 kHz

Prost edí domácí pé e 
10 V/m

80 MHz až 2,7 GHz
80 % AM p i 1 kHz

Blízká pole VF 
bezdrátového 
komunika ního 
za ízení
EN 61000-4-3

385 MHz – 27 V/m 

450 MHz – 28 V/m
710, 745, 780 MHz – 9 V/m 
810, 870, 930 MHz – 28 V/m 
1 720, 1 845, 1 970, 
2 450 MHz – 28 V/m
5 240, 5 500, 5 785 MHz – 
9 V/m

385 MHz – 27 V/m 

450 MHz – 28 V/m
710, 745, 780 MHz – 9 V/m  
810, 870, 930 MHz – 28 V/m 
1 720, 1 845, 1 970, 
2 450 MHz – 28 V/m
5 240, 5 500, 5 785 MHz – 
9 V/m

Rychlé 
elektrické 
p echodné jevy/
skupiny impulz
EN 61000-4-4

±1 kV port SIP/SOP

100 kHz opakovací kmito et

±1 kV porty SIP/SOP

100 kHz opakovací kmito et

Kmito et napá-
jení magnetic-
kého pole

EN 61000-4-8

30 A/m

50 Hz nebo 60 Hz

30 A/m

50 Hz

Magnetická pole sí ového 
kmito tu by m la odpovídat 
úrovním b žným pro typické 
komer ní nebo nemocni ní 
prost edí.

a Intenzitu pole pevných vysíla , jako jsou základnové stanice pro rádiové (mobilní/bezdrátové) telefony 
a vysíla ky, amatérské vysíla ky, AM a FM rozhlasové vysílání a televizní vysílání, nelze teoreticky p esn  
p edpov d t. Za ú elem vyhodnocení elektromagnetického prost edí vzhledem k pevným vysíla m rádiové 
frekvence je vhodné zvážit m ení místního elektromagnetického pole. Pokud nam ená síla pole na míst , 
kde se výrobek používá, p esahuje použitelnou úrove  radiofrekven ní shody popsanou výše, výrobek je 
t eba sledovat a ov it normální fungování. V p ípad , že tomu tak není, je pot eba podniknout další opat ení.
b Ve frekven ním rozsahu 150 kHz až 80 MHz musí být intenzita pole menší než 1 V/m.
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Díly a p íslušenství
      

      

      

      

      

      

      

Nabíje ka baterií a baterie Bezpe nostní pás Zádový polštá  a kr ní 
polštá

      

      

      

      

      

      

Podložní mísa s víkem Toaletní vložka Sedací poduška

      

      

Informace o dezinfek ních 
prost edcích získáte 

od místního zástupce 
spole nosti Arjo



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 350
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 (905) 238-7880
Free: +1 (800) 665-4831
Fax: +1 (905) 238-7881
E-mail: info.canada@arjo.com

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

Arjo A/S
Vassingerødvej 52

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

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

Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,

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

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

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

Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE

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

Arjo Polska Sp. z o.o.

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

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

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

Houghton Hall Park
Houghton Regis

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 (800) 323-1245
Fax: +1 (630) 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN

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  

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10 
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com


