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Zásady vn jší úpravy a copyright
® a ™ jsou ochranné známky náležející skupin  spole ností Arjo.
© Arjo 2022.

Protože naší zásadou je snaha o neustálé zlepšování, vyhrazujeme si právo m nit vn jší 
úpravu bez p edchozího upozorn ní. Tato publikace nebo její ásti nesmí být kopírovány 
bez souhlasu spole nosti Arjo.

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

P e tení návodu k použití je povinné.



3

Obsah
P edmluva ......................................................................................4
Ur ené použití ................................................................................ 5
Bezpe nostní pokyny .....................................................................6
P íprava ..........................................................................................7
Ozna ení díl .................................................................................8
Popis produktu/funkce ..................................................................10

Návod pro Sara Combilizer.......................................................10
Polohy za ízení Sara Combilizer ..............................................11
Brzdy kole ek ...........................................................................12
Op rka rukou ............................................................................12
Op rka nohou ...........................................................................14
Op rka ramen...........................................................................16
Matrace.....................................................................................17
Potahy na matrace a polštá .....................................................20
Potah a p na na aloun ní op rky rukou .................................20
Ukazatel úhlu naklon ní ...........................................................21
Poutka na upevn ní sá ku na tekutiny .....................................21
Postranní p epravní madla .......................................................21
Baterie ......................................................................................21

Funkce ovládání ...........................................................................22
Ovládací prvky ..........................................................................22
Režimy......................................................................................22
Barva režimu.............................................................................23
Zm na režimu...........................................................................23
Ukazatel režimu na ovládacím panelu......................................23
Funkce tla ítek..........................................................................24

Bezpe nostní pásy .......................................................................25
Nouzové a bezpe nostní funkce ..................................................29

Lišta na ochranu proti sk ípnutí ................................................29
Nouzové zastavení ...................................................................29
Nouzový box .............................................................................29

Provoz ..........................................................................................32
P esun klienta z l žka na za ízení Sara Combilizer .................32
P esun klienta ze za ízení Sara Combilizer na l žko ...............36
P esun klienta z polohy vsed  do polohy vestoje .....................39
P esun klienta z polohy vestoje do polohy vsed .....................41
Zm na polohy ...........................................................................43
Transport ..................................................................................46

Pokyny k išt ní a dezinfekci........................................................47
Pokyny týkající se baterie.............................................................54
Pé e a preventivní údržba............................................................55

Povinnosti ošet ujícího personálu.............................................56
Ro ní kontroly provád né kvalifikovaným personálem.............59

Odstra ování problém  a alarmy .................................................60
Technické specifikace ..................................................................62
Rozm ry .......................................................................................66
Štítky.............................................................................................68
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)........................................72
Díly a p íslušenství .......................................................................74



4

P edmluva

D kujeme vám, že jste si koupili za ízení 
spole nosti Arjo.
Prosím kontaktujte nás, pokud budete mít jakékoliv 
dotazy týkající se obsluhy nebo údržby výrobku Arjo.

P ed použitím za ízení Sara Combilizer® 
si nejprve p e t te tento návod k použití, 
abyste mu d kladn  porozum li. 
Informace obsažené v tomto návodu k použití jsou 
nezbytné pro používání a údržbu za ízení. Pomohou 
váš produkt ochránit a zajistí, aby za ízení sloužilo 
k vaší plné spokojenosti. Informace obsažené v tomto 
návodu k použití jsou d ležité pro bezpe nost klienta 
i ošet ujícího personálu, a proto je nutné si návod p e íst 
a porozum t mu, aby nedocházelo k p ípadným úraz m. 

Nedovolené modifikace za ízení Arjo mohou mít 
dopad na bezpe nost. Spole nost Arjo neponese 
odpov dnost za žádné nehody, události nebo 
nedostate ný výkon, k nimž m že dojít v d sledku 
nedovolené modifikace jejích výrobk .

Servis a podpora
Sara Combilizer musí každý rok projít b žným 
servisem provád ným kvalifikovaným personálem, 
aby byla zajišt na bezpe nost a spolehlivost za ízení. 
Viz ást Pé e a preventivní údržba na stran 55.

Pokud vyžadujete další informace, kontaktujte 
spole nost Arjo, která vám m že nabídnout komplexní 
programy podpory a údržby k maximalizaci dlouhodobé 
bezpe nosti, spolehlivosti a hodnoty tohoto výrobku.
Pot ebujete-li náhradní díly, obra te se na místního 
zástupce spole nosti Arjo. Telefonní ísla naleznete 
na poslední stránce tohoto návodu k použití.

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. 

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 za ízení.

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

Toto za ízení musí být používáno v souladu 
s jeho ur eným použitím a bezpe nostními 
pokyny obsaženými v tomto návodu k použití. 
Obsluha tohoto za ízení si musí nejprve 
p e íst návod a porozum t pokyn m 
uvedeným v tomto NKP.
V p ípad  nejasností se obra te na zástupce 
spole nosti Arjo.

Ur ené použití za ízení Sara Combilizer
Výrobek Sara Combilizer je ur en pro usnadn ní brzké 
mobilizace, rehabilitace a pé e o klienty. M že být 
používán pro osoby s r znou úrovní imobility, které 
projdou p íslušným klinickým hodnocením s ohledem 
na plánované aktivity. M že se jednat o slabé, pasivní 
a nechodící klienty. 

Zamýšlené prost edí pro použití: nemocnice v etn  
jednotek intenzivní pé e, za ízení poskytující 
dlouhodobou akutní pé i a rehabilita ní odd lení. 

Sara Combilizer je ur en na p esun klienta z polohy 
vleže do polohy vestoje a p esun z polohy vleže do 
polohy vsed . V poloze vestoje, vsed  a vleže m že 
být Sara Combilizer používán na r zná rehabilita ní 
cvi ení a na mobilizaci klienta naklon ním Sara 
Combilizer do strany v pravidelných intervalech. 

Sara Combilizer m že být používán na p evoz na krátkou 
vzdálenost v souvislosti s terapeutickým použitím. 

Sara Combilizer není ur en na p evoz ležícího klienta 
na dlouhé vzdálenosti z jedné jednotky do druhé. 

Sara Combilizer je ur en k použití pouze s pásy, 
posuvnými deskami a zvedáky dle specifikace 
a v souladu s návodem k použití (NKP). 

Za ízení je ur eno k použití náležit  vyškoleným 
ošet ujícím personálem s odpovídajícími zdravotnickými 
znalostmi. Ošet ující personál musí znát b žné léka ské 
postupy a procedury a musí používat za ízení Sara 
Combilizer v souladu s pokyny uvedenými v návodu 
k použití. Jakékoli jiné použití je zakázáno. 

Posouzení klienta
Doporu uje se, aby za ízení zavedla do praxe pravidelné 
posuzování stavu klienta. Ošet ující personál by m l 
nejprve jednotlivé klienty posoudit podle následujících 
kritérií: 

• Za ízení Sara Combilizer je možno používat pouze 
u klient , kte í prošli klinickým hodnocením 
provedeným odborníkem s p íslušnou 
zdravotnickou kvalifikací.

• Za ízení Sara Combilizer je ur eno na usnadn ní 
rehabilita ních aktivit u klient , kte í mohou být 
ve vzp ímené poloze a/nebo v poloze vsed , v etn  
slabých, pasivních a nechodících klient .

• Hmotnost klienta nesmí p esáhnout 200 kg (440 lb). 
• Výška klienta musí být v rozmezí od 140 cm (4'7") 

do 196 cm (6'5").
Jestliže klient nespl uje tato kritéria, je nutné použít 
alternativní za ízení nebo systém. 

Kontraindikace
Za ízení Sara Combilizer nesmí být používáno, pokud 
klient neprošel klinickým hodnocením provedeným 
odborníkem s p íslušnou zdravotnickou kvalifikací.

Požadavky na servis a p edpokládaná 
životnost
P edpokládaná životnost tohoto za ízení je – pokud 
není uvedeno jinak – deset (10) let, pokud je pravideln  
provád na preventivní údržba v souladu s pokyny pro 
Pé i a preventivní údržbu v tomto návodu k použití.
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Bezpe nostní pokyny

VAROVÁNÍ
Abyste zabránili úrazu, nikdy nenechávejte 
klienta bez dozoru.

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

VAROVÁNÍ
Aby nemohlo dojít k pádu klienta, klient musí 
být ve správné poloze a musí být použity 
správn  utažené bezpe ností pásy.

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
Z d vodu ochrany p ed p evrhnutím používa-
ného 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 zachycení nohou klienta 
nebo ošet ujícího personálu, 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
Z d vodu ochrany p ed p evržením za ízení 
a pádem klienta nepoužívejte za ízení 
na podlahách se žlábky, otvory nebo 
se sklonem v tším než 1:50 (1,15°).

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
Z d vodu ochrany p ed p evržením za ízení 
a pádem klienta si na za ízení nikdo nesmí 
sedat na stran  pro hlavu nebo pro nohy.

VAROVÁNÍ
Aby nedocházelo k nedostate nému p ívodu 
vzduchu a roztoku v infúzi pro klienta, 
zajist te vedení hadi ek mimo p ekážky 
a jejich neustálou kontrolu.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo ke zran ní, za ízení Sara 
Combilizer s klientem nedávejte do náklonu 
hlavou dol  v tšího než -15°.
Stupe  náklonu m žete zjistit na ukazateli 
úhlu naklon ní, který se nachází pod 
hlavovou ástí za ízení Sara Combilizer.

Max -15°
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P íprava

innosti p ed prvním použitím (16 krok )
1. Sundejte obaly a popruhy kolem podvozku a op rky 

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

Viz ást Technické specifikace na stran 62.
3. Rozbalte všechny kartonové krabice.
4. Najd te návod k použití v menší krabici a p e t te 

si jej.
5. Vizuáln  zkontrolujte za ízení Sara Combilizer, 

zda nedošlo k poškození b hem transportu. 
6. Zkontrolujte, zda jsou dodány všechny díly 

produktu. Viz ást Ozna ení díl  na stran 8. 
Chybí-li n která ást nebo je poškozena, výrobek 
nepoužívejte.

7. P ipojte podhlavník, viz ást Polštá  na stran 19. 
8. Vyndejte ochrannou zátku vloženou do místa 

p ipojení kabelu ru ního ovlada e na p epravním 
madle a uložte ji na bezpe né místo. Ochrannou 
zátku budete pot ebovat p i išt ní a dezinfekci. 

9. P ipojte ru ní ovlada  k místu p ipojení kabelu 
ru ního ovlada e na p epravním madle. Viz ást 
Funkce ovládání na stran 22.

10. Rozbalte nabíje ku baterie. Pokyny pro nabíjení 
a instalaci nabíje ky najdete v návodu k použití 
nabíje ky baterie NEA 8000.

11. Nabíjejte baterii 24 hodin.
12. Nabité baterie vložte do podvozku a prove te test 

funk nosti, viz ást Provedení testu funk nosti 
na stran 58.

13. Náhradní textilní potahy, bezpe nostní pásy, 
upev ovací popruhy, baterii a ochrannou zátku 
skladujte na suchém a bezpe ném míst .

14. Výrobek vy ist te a vydezinfikujte podle pokyn  
v ásti Pravidelné išt ní/dezinfekce na stran 51. 

15. Návod k použití m jte vždy na bezpe ném 
a p ístupném míst .

16. M jte p ipravený záchranný plán pro p ípad 
nouzové situace v souvislosti s klientem.

UPOZORN NÍ
Za ízení Sara Combilizer nepoužívejte bezprost edn  po skladování p i teplot  nižší než 0 °C (32 °F), 
protože m že dojít k jeho poškození, pokud bude používáno nezah áté. Za ízení Sara Combilizer 
nechte p ed použitím stát v pokojové teplot , dokud se nezah eje. 

Úkony p ed každým použitím (5 krok )
1. Zkontrolujte, zda jsou všechny sou ásti za ízení 

Sara Combilizer na svém míst . Porovnejte jej 
s ástí Ozna ení díl  v tomto návodu k použití.

Zkontrolujte bezpe nostní pásy. Viz ást Pé e 
a preventivní údržba na stran 55.

3. Pokud n který díl chybí nebo je poškozen – produkt 
NEPOUŽÍVEJTE!

4. Baterie musí být pln  nabitá. Viz návod k použití 
nabíje ky baterie NEA 8000.

Výrobek p ed použitím pro dalšího klienta vy ist te 
a vydezinfikujte. Viz ást Pokyny k išt ní a dezinfekci 
na stran 47.

2. 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.

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

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



8

318

1

12

16

4

9

10

19

13

5
617

20

2

7

8

14

11

15

1. Bezpe nostní pás pro hlavu*
2. Bezpe nostní pásy p es 

ramena* 
3. Bezpe nostní pás p es hrudník*
4. Op rka rukou* (x2)
5. Bezpe nostní pás p es boky* 
6. Bezpe nostní pás p es kolena*
7. Pružinový zámek (na nastavení 

délky op rky nohou)
8. Západka (na nastavení délky 

op rky nohou)
9. Op rka nohou*
10. Kole ko (x4)
11. Brzda kole ka (jedna na každém 

kole ku)
12. Nouzový box

13. Podvozek a zvedací 
mechanizmus

14. Zm na režimu mechanizmu
15. Deska sedadla
16. Matrace pod t lem* 
17. Popruh na upevn ní pásu* (x8)
18. Op rka ramen* (x2) 
19. Matrace pod hlavou*
20. Podhlavník* 

* = odd litelná ást 

Dodané dopl kové položky:
• jeden potah na podhlavník
• jeden potah na matraci 

pod hlavou
• jeden potah na matraci 

pod t lem
• dva potahy na op rky rukou
• jeden bezpe nostní pás 

p es hrudník, jeden p es 
boky a jeden p es kolena 
(v etn  potahu, polstrování 
a popruh  na upevn ní pás )

Ozna ení díl

Pohled zep edu
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1. P epravní rukoje
2. Místo p ipojení kabelu 

ru ního ovlada e
3. Ochranná zátka* 

(pro místo p ipojení ru ního 
ovlada e)

4. Ukazatel úhlu naklon ní
5. Deska op rky zad
6. Lišta na ochranu proti sk ípnutí
7. Baterie*
8. Tla ítko nouzového 

zastavení (x2)
9. Tla ítko uvoln ní náklonu
10. Deska op ry nohou
11. Postranní p epravní rukoje  (x2)
12. Otvor p ipojení (x4) (pro sá ky 

na tekutiny)

13. Pružinový zámek (x2) 
(na nastavení výšky 
op rky rukou)

14. Pružinový zámek (x2) 
(na ší ku op rky ramen) 

15. Pružinový zámek (x2) 
(pro uvoln ní op rky ramen)

16. Ru ní ovlada  s kabelem*
17. Ovládací panel
* = odd litelná ást 

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

Dodané dopl kové položky:
• jedna náhradní baterie 

s nabíje kou baterie
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Popis produktu/funkce

Návod pro Sara Combilizer
Levá a pravá ást
Za ízení Sara Combilizer má levou a pravou ást. (Viz obr. 1)

Poloha klienta
Když používáte za ízení Sara Combilizer, klienta vždy umíst te 
tak, aby m l hlavu na stran  pro hlavu a nohy na stran  pro nohy. 
Zkontrolujte, zda jsou boky klienta ve st edové poloze p es 
mezeru mezi deskou op rky zad a deskou sedadla. (Viz obr. 2)

Sm r p esunu
Ošet ující personál musí b hem p esunu stát za za ízením 
Sara Combilizer. (Viz obr. 3)

Obr. 1 

Vpravo

Vlevo

Obr. 2 
elo v nohách 

l žka Bok
Záhlaví 
l žka

Obr. 3 

V této ásti jsou popsány sou ásti za ízení Sara Combilizer, jejich funkce a informace týkající se bezpe ného 
používání za ízení. ásti jsou uvedeny v Ozna ení díl  na stran 8 a 9. 

Pro informace o funkcích ovládání viz ást Funkce ovládání na stran 22. 
Pro informace o bezpe nostních pásech viz ást Bezpe nostní pásy na stran 25.
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Polohy za ízení Sara Combilizer
Za ízení Sara Combilizer je p i používání možno nastavit 
do r zných poloh následovn :

Poloha lehátka 
Tato poloha se používá p i p esunu klienta na l žko a z l žka. 
(Viz obr. 4)

Za ízení Sara Combilizer musí být v horizontální a nejnižší 
poloze, aby jej bylo možno nastavit do polohy naklon ného stolu.

Poloha naklon ného stolu
Tato poloha se používá pro p esun klienta do polohy vestoje. Úhel 
je možno nastavit od 0° do 75°. Když je st l naklon ný v 0°, jedná 
se o horizontální polohu. (Viz obr. 5)

Za ízení Sara Combilizer musí být v horizontální a nejnižší poloze, 
aby bylo možno jej nastavit jako lehátko.

Poloha židle
Tato poloha se používá pro umíst ní klienta do polohy vsed . Židli 
je možno naklán t dozadu a dop edu do polohy horizontální židle. 
(Viz obr. 6) 

Pro úsporu místa za ízení Sara Combilizer skladujte v poloze židle. 

Naklon ná poloha (doleva/doprava)
Bo ní naklon ní za ízení Sara Combilizer je možno provést do 
následující polohy: lehátko, židle a naklon ný st l. (Viz obr. 7) 

Poloha Trendelenburg
Pokud je výrobek v poloze horizontálního lehátka, je možno jej 
naklonit do polohy Trendelenburg (více než -12°). Úhel je možno 
nastavit od 0° do -25°. Aby nedošlo ke zran ní, za ízení Sara 
Combilizer s klientem nedávejte do náklonu hlavou dol  v tšího 
než -15°. (Viz obr. 8)

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8
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Brzdy kole ek 
Každé ze ty  kole ek je vybaveno brzdou. Alespo  dv  kole ka 
by m la být zabrzd na. Je-li to možné, doporu uje se aplikovat 
všechna ty i kole ka. (Viz obr. 1)

Použijte brzdu:

Sešlápn te šedou pá ku brzdy kole ka. 

Uvoln te brzdu:

Zatla te nohou na šedou pá ku brzdy kole ka sm rem dop edu. 

Op rka rukou 
Za ízení Sara Combilizer má dv  op rky rukou. Op rky rukou je 
možno nastavit na ší ku a výšku a rovn ž je možno je odstranit.

P i zm n  polohy za ízení Sara Combilizer z stanou op rky 
rukou ve vodorovné poloze. Výšku a ší ku je rovn ž možno 
nastavit ru n .

Upevn te op rky rukou (3 kroky)
1. Op rku rukou oto te o 90 stup  nahoru/zp t, dokud nebude 

op t ve svislé poloze. (Viz obr. 2)

2. Op rku rukou nasu te na p ipojovací trubici (A). (Viz obr. 2)

3. Op rku rukou složte do vodorovné polohy. (Viz obr. 3)

Nastavení výšky op rky rukou (2 kroky)
Volit m žete z n kolika výšek.

1. Jednou rukou podržte op rku, druhou rukou vytáhn te 
a podržte pružinový zámek (A). (Viz obr. 4) 

2. Zvedn te nebo snižte op rku rukou (B) a uvoln te pružinový 
zámek. (Viz obr. 4) 

Obr. 1

Použít Uvol ovací

Obr. 2

A

Obr. 3

Obr. 4 

A

B
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Nastavení ší ky op rky rukou (3 kroky)
Volit m žete z n kolika ší ek.

1. Op rku rukou naklo te mírn  nahoru/dozadu (cca 20 stup ) (A). 
(Viz obr. 5) 

2. Uchopte ty  (B) a upravte ší ku op rky rukou zatáhnutím 
nebo zatla ením. (Viz obr. 6)

3. Op rku rukou složte do vodorovné polohy. (Viz obr. 7)

Sundejte op rku rukou (3 kroky)
1. Ujist te se, že je op rka rukou v nejzazší poloze.

Viz ást Nastavení ší ky op rky rukou (3 kroky) na stran 13.

2. Uchopte op rku rukou a oto te ji o 90 stup  nahoru/zp t, 
dokud nebude op t ve svislé poloze. (Viz obr. 8)

3. Op rku rukou vytáhn te a sejm te. 

A

Obr. 5

Obr. 8 

B

Obr. 6

Obr. 7
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Op rka nohou 
Za ízení Sara Combilizer má op rku nohou. U op rky nohou je 
možno nastavit délku. Je rovn ž možno ji sundat.

P i zm n  polohy za ízení Sara Combilizer automaticky nastaví 
vzdálenost mezi sedadlem a op rkou nohy, Je rovn ž možno 
nastavit op rku nohou manuáln . Po každé zm n  polohy se vždy 
doporu uje provést manuální nastavení.

Pro nastavení op rky nohou v poloze židle zvyšte Sara Combilizer 
na ergonomickou výšku. Nastavení je možno zjednodušit využitím 
výšky na podporu hmotnosti. (Viz obr. 1)

Když je za ízení Sara Combilizer v poloze naklon ného stolu, 
op rka nohou by m la být v nejvyšší poloze. (Viz obr. 2)

Nastavení délky op rky nohou (4 kroky)
1. Vytáhn te horní pružinový zámek (A). (Viz obr. 3)
2. Nastavte op rku nohou zvednutím nebo snížením desky 

op rky nohou (B) pomocí držadla op rky nohou (C). 
(Viz obr. 3)

3. Uvoln te pružinový zámek.
4. Zkontrolujte, zda je op rka nohou zajišt na zatla ením 

a zatáhnutím nahoru a dol .

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

A

B

C
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Nastavení dodate né délky op rky nohou (4 kroky) 
1. Zatáhn te spodní západku dop edu (A). Západku neuvol ujte. 

(Viz obr. 4) 
2. Nastavte délku ramene op rky nohou zvednutím nebo spušt ním 

nožní desky (B). (Viz obr. 4) 
3. Uvoln te západku (A). (Viz obr. 4)
4. Zkontrolujte, zda je op rka nohou zajišt na zatla ením 

a zatáhnutím nahoru a dol .

Odstran ní op rky nohou (3 kroky) 
1. Zatáhn te západku dop edu (A). Západku neuvol ujte. 

(Viz obr. 4)
2. Odstra te op rku nohou (C). (Viz obr. 4)

3. Uvoln te západku.

Bloky op rky nohou pro nastavení výšky (p íslušenství)
Pro pohodln jší polohu umíst te bloky pod nohy klienta pro nastavení 
výšky. (Viz obr. 5) Viz ást Díly a p íslušenství na stran 74.

VAROVÁNÍ
Aby p i manipulaci nedošlo ke zran ní, m jte 
na pam ti, že deska op rky nohou je t žká.

Obr. 4

AB

C

Obr. 5
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Op rka ramen 
Za ízení Sara Combilizer má dv  op rky ramen. Op rky ramen 
je možno nastavit na ší ku a rovn ž je možno je složit nebo 
odstranit p i p esunu.

Nastavení ší ky op rky ramen (4 kroky)
1. Vytáhn te pružinový zámek za op rkou zad (A). (Viz obr. 1)
2. Op rku ramen nastavte do požadované ší ky (B). (Viz obr. 1)
3. Uvoln te pružinový zámek.
4. Zkontrolujte, zda je op rka ramen zajišt ná zatla ením 

a zatáhnutím dovnit  a ven.

Složte op rku ramen 
•

Strana ošet ujícího personálu (2 kroky)
1. Stiskn te pružinový zámek (A). (Viz obr. 2)
2. Op rka ramen (B) se složí. (Viz obr. 2)

Strana naproti ošet ujícímu personálu (2 kroky)
1. Vytáhn te pružinový zámek (A). (Viz obr. 2)
2. Op rka ramen (C) se složí. (Viz obr. 2)

Složení op rky zad (2 kroky)
1. Zvedejte op rku zad, dokud nezapadne na místo. (Viz obr. 3)
2. Zkontrolujte, zda je op rka ramen zajišt ná tak, že na ni zatla íte 

a zatáhnete za ni.

POZNÁMKA
M jte na pam ti, že op rka ramen se složí velmi rychle. 

B

A

Obr. 1 

B

A

Obr. 2 

C

Obr. 3
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Matrace
Za ízení má dv  matrace, jednu matraci pod hlavu (A) 
a jednu matraci pod t lo (B). (Viz obr. 1) 

P i nasazování nebo sundávání matrací se doporu uje, aby 
za ízení Sara Combilizer bylo v poloze židle.

Popruhy p ipevn ní matrace
Matrace pod hlavu má dva (2) a matrace pod t lo má osm (8) 
upev ovacích popruh  (A) s posuvným zámkem na konci. 
(Viz obr. 2) 

P ipojovací body
A: Deska op rky zad, ást pod hlavou (x2)

B: Deska op rky zad, ást pod rameny (x2)

C: Deska op rky zad, spodní ást t la (x2)

D: Deska sedadla (x2)

E: Deska opory dolních kon etin (x2)

(Viz obr. 3)

Upevn ní popruh  matrace (3 kroky)
1. Upev ovací popruh matrace protáhn te otvorem (A). 

(Viz obr. 4)
2. Na upev ovací popruhy vždy používejte vnit ní kratší 

otvor, p ísluší-li.
3. Upev ovací popruh oto te a zatáhn te za n j pro zajišt ní 

p ipojení (B). (Viz obr. 4)

Sejmutí upev ovacího popruhu matrace (2 kroky)
1. Upev ovací popruh uvoln te tím, že jej zatla íte dále 

do otvoru (A). (Viz obr. 5)
2. Upev ovací popruh oto te a protáhn te jej otvorem (B). 

(Viz obr. 5)

Obr. 1

A

B

A
Obr. 2

Obr. 3

A

D

B

C

E

A B

Obr. 4

Obr. 5

A B
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Upevn ní matrace pod t lo (5 krok )
1. Umíst te matraci pod t lo na povrch op ry.
2. Upev ovací popruhy s posuvnými zámky protáhn te dolním 

otvorem (A) nacházejícím se na desce opory zad. (Viz obr. 6)
3. Oto te posuvný zámek a zajist te jej proti desce opory zad.
4. Opakujte výše uvedené u zbývajících upev ovacích popruh  

(B, C, D). (Viz obr. 6)
5. P ísluší-li, na upevn ní matrace vždy používejte vnit ní otvor. 

Sejmutí matrace pod t lo (2 kroky)
1. Sundejte upev ovací popruhy matrace pod t lo z op rných 

desek. (Viz obr. 6A-D)
2. Sundejte matraci.

Upevn ní matrace pod hlavu (3 kroky)
1. Kapsy potahu matrace pod hlavu natáhn te (viz obr. 7A) 

p es horní rohy desky op ry zad.
2. Upev ovací popruhy matrace pod hlavu protáhn te otvory 

(viz obr. 7B) v desce op ry zad. 
3. Oto te p ezky posuvných zámk  a zajist te je k desce 

op ry zad.

Sejmutí matrace pod hlavu (2 kroky)
1. Sundejte upev ovací popruhy matrace pod hlavu z op rné 

desky. (Viz obr. 7B)
2. Matraci pod hlavu zvedn te a sundejte ji z desky opory zad.

Obr. 6

B

A
C

D

B

A

B

A

Obr. 7
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Polštá
Podhlavník za ízení Sara Combilizer poskytuje oporu hlavy 
klienta. (Viz obr. 8) 
Op rka hlavy má dva popruhy s p ezkami na konci (A). 
Op rka hlavy má rovn ž dva posuvné zámky na upevn ní 
pásu p es hlavu (B). 

Upevn ní podhlavníku (4 kroky) 
1. Polštá  ve tvaru klínu umíst te na hlavovou ást matrace. 

(Viz obr. 9)
2. Popruhy ve te kolem desky opory zad a pod madlem 

pro p esun. (Viz obr. 10)
3. Sepn te popruhy k sob  pro zajišt ní podhlavníku.
4. Pro utažení nastavte popruhy.

Sejmutí podhlavníku (2 kroky)
1. Rozepn te p ezky popruh  podhlavníku. (Viz obr. 10)
2. Odstra te polštá .

Obr. 8
A

B

Obr. 9

Obr. 10
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Potahy na matrace a polštá
Potahy na matraci pod hlavu, matraci pod t lo, polštá , aloun ní 
op rek rukou a potahy na bezpe nostní pásy jsou všechny 
snímatelné pro ú ely išt ní a dezinfekce.

Sejmutí potah  (2 kroky)
1. Rozepn te zip potahu. (Viz obr. 1)

• Matrace pod t lo: naho e.
• Matrace pod hlavu: dole.
• Polštá : vzadu. 

2. Zmá kn te p nu a sundejte potah.

Vložení p ny do potah  (3 kroky) 
1. Potah srolujte a oto te jej naruby.
2. Zmá kn te p nu a vložte ji do obalu. 
3. Zapn te zip.

Potah a p na na aloun ní op rky rukou
Sejmutí potahu z op rky rukou (3 kroky)
1. Rozepn te zipy ve spodní ásti op rky rukou. (Viz obr. 1)
2. Sundejte op rku rukou (potah a p nu) z jejího rámu.
3. Sundejte potah stisknutím p ny a stažením potahu.

Upevn ní potahu na op rku rukou (4 kroky)
1. Rozepn te zipy na potahu op rky rukou.
2. P nu op rky rukou dejte do jejího potahu.
3. Op rku rukou (p nu a potah) umíst te na její rám. (Viz obr. 2) 
4. Zapn te zipy.

Obr. 1

Obr. 2
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Ukazatel úhlu naklon ní
Ukazatel úhlu naklon ní zobrazuje stupe  p i zvedání a spoušt ní 
naklon ného stolu. (Viz obr. 1)

Ukazatel úhlu naklon ní není ur en k provád ní klinických 
rozhodnut. Ošet ující personál musí p i používání této funkce 
uplatnit klinický úsudek. 

Pracovní rozp tí je od -25 do 75°. P esnost a správnost funkce 
m idla je ±5°.

Poutka na upevn ní sá ku na tekutiny
Po obou stranách desky sedadla jsou otvory na upevn ní sá ku 
na tekutiny (nap . zachycovací sá ek). (Viz obr. 2A) 

Postranní p epravní madla
Po obou stranách desky sedadla se nachází madla, která se používají 
p i p esunu za ízení Sara Combilizer do strany. (Viz obr. 2B)

Baterie
Za ízení Sara Combilizer se dodává s dv ma bateriemi. 
Vždy se ujist te, že máte náhradní baterii nabitou. 

Vyjmutí baterie: vytáhn te ji rovnou ven. (Viz obr. 3)

Tém  vybitá/vybitá baterie: oznamuje pulzující zvuk bzu áku 
po stisknutí jakéhokoliv tla ítka na ru ním ovlada i/ovládacím 
panelu. Zvuk zní 10 sekund po uvoln ní tla ítka. Okamžit  
vym te baterii. 

Když ukazatel udává vybitou baterii, stále je možné:

• snížit židli/lehátko/naklon ný st l
• provést zm nu z polohy židle na polohu lehátko
• naklonit doleva/doprava 
• naklonit svisle/naklonit dozadu, židle nebo lehátko

Žádné jiné pohyby nejsou možné.

Viz ást Pokyny týkající se baterie na stran 54 pro další informace 
o baterii.

POZNÁMKA
Ukazatel úhlu naklon ní nefunguje, pokud je za ízení 
Sara Combilizer naklon no.

Obr. 1
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Funkce ovládání

Ovládací prvky
Za ízení Sara Combilizer má dv  ídicí jednotky: Ru ní ovlada  
a ovládací panel.

• Ru ní ovlada  
Ru ní ovlada  je možno používat na p em nu za ízení 
Sara Combilizer do všech poloh. Není možno je používat 
na p epínání režim . 

Pokud ru ní ovlada  nepoužíváte, vložte jej do p epravního 
madla (A). Kabel ru ního ovlada e je upevn n k p epravnímu 
madlu (B). (Viz obr. 1) 

• Ovládací panel 
Ovládací panel je možno používat na p epínání režim . 
Má rovn ž záložní funkci pro základní pohyby. (Viz obr. 2)

Režimy
Za ízení má dva režimy. (Viz obr. 3)

V jednotlivých režimech jsou možné následující pohyby:

Režim vestoje ( ervená)
• nahoru/dol
• naklon ní stolu nalevo/napravo

B žný režim (modrá)
• nahoru/dol
• zm na na židli/lehátko
• naklonit dozadu/vzp ímen  jako lehátko (poloha Trendelenburg)
• naklonit dozadu/vzp ímen  jako židle
• naklonit doleva/doprava jako židle/lehátko

Obr. 1 A

B

Obr. 2

Obr. 3 LED kontrolka

Režim vestoje B žný režim
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Barva režimu
Funkce tla ítka závisí na zvoleném režimu. Barva pozadí na 
tla ítku ukazuje, v jakém režimu tla ítka mohou být používána. 
(Viz obr. 4)

• Modrá barva (A) = b žný režim
• ervená a modrá barva (B) = režim vestoje a b žný režim

Zm na režimu
Ovládací panel je možno používat na p epínání režim . 

P epínání režim  je možno provád t dv ma zp soby:

• Použití tla ítka „zm na režimu“ na ovládacím panelu
1. Stiskn te zvolené tla ítko zm ny režimu (LED indikátor 

za ne blikat jako indikace toho, že za ízení Sara 
Combilizer se p esouvá do správné polohy).

2. Tla ítko držte stisknuté, dokud LED indikátor neza ne 
svítit nep etržit  (režim vestoje) nebo se nevypne 
(b žný režim).

3. Ke zm n  režimu dojde pouze v p ípad , že za ízení 
Sara Combilizer je v horizontální poloze lehátka 
a je na nejnižší výšce.

• Pomocí tla ítek na ru ním ovlada i a následnou zm nou 
tla ítka režimu na ovládacím panelu
1. Stiskn te zvolená tla ítka na ru ním ovlada i, abyste 

za ízení Sara Combilizer p epnuli do horizontální polohy 
lehátka a do nejnižší výšky.

2. Stiskn te zvolené tla ítko zm ny režimu (LED indikátor 
za ne blikat, což udává, že za ízení Sara Combilizer 
se p ipravuje na zm nu režimu).

3. Tla ítko držte stisknuté, dokud LED indikátor neza ne 
svítit nep etržit  (režim vestoje) nebo se nevypne 
(b žný režim).

Ukazatel režimu na ovládacím panelu
Tla ítko režimu vestoje na ovládacím panelu má zelenou LED 
kontrolku.

Po stisknutí tla ítka režimu vestoje za ne LED indikátor blikat 
a až bude režim dokon en, za ne svítit nep etržit .

Pokud do 30 minut nebude stisknuto žádné tla ítko, LED 
indikátor se sám vypne (režim spánku). Stisknutím tla ítka 
v režimu vestoje se indikátor znovu aktivuje.

B žný režim nemá žádný LED indikátor. Po zvolení b žného 
režimu za ne LED indikátor blikat a až bude zm na režimu 
dokon ena, indikátor se vypne.

Obr. 4

A

B
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Funkce tla ítek
(Viz obr. 5 a 6) 
1. Režim vestoje 

Aktivuje režim vestoje.
2. B žný režim

Aktivuje normální režim.
3. Nahoru 

Normální režim: posunuje lehátko nebo židli nahoru.
Režim vestoje: zvedá lehátko do polohy naklon ného stolu.

4. Dol  
Normální režim: posunuje lehátko nebo židli dol .
Režim ve stoje: snižuje naklon ný st l do polohy lehátka.

5. Židle 
Normální režim: p em uje z polohy lehátka do polohy židle.
Režim vestoje: není k dispozici.

6. Lehátko 
Normální režim: p epíná z polohy židle do polohy lehátko.
Režim vestoje: není k dispozici.

7. Naklon ní nahoru 
Normální režim: naklání židli nebo lehátko nahoru 
do horizontální polohy.
Režim vestoje: není k dispozici.

8. Naklon ní zp t
Normální režim: naklání židli zp t nebo naklání lehátko 
zp t do polohy Trendelenburg. 
Režim vestoje: není k dispozici.

9. Naklon ní doleva
Normální režim: naklání lehátko nebo židli doleva.
Režim vestoje: naklání naklon ný st l doleva.

10. Naklon ní doprava 
Normální režim: naklání lehátko nebo židli doprava.
Režim vestoje: naklání naklon ný st l doprava.

POZNÁMKA
P i naklán ní doleva nebo doprava se lehátko nebo židle 
na 3 sekundy zastaví po dosažení horizontální polohy. 
Pokud bude tla ítko neustále stisknuté, za ízení Sara 
Combilizer se zastaví a poté bude pokra ovat na druhou 
stranu. 

Obr. 6
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Ru ní ovlada

Obr. 5

1 2 3 4 5 6

Ovládací panel
Zm na režimu Záložní funkce
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Bezpe nostní pásy

Za ízení Sara Combilizer má následující bezpe nostní pásy: 
(Viz obr. 1)

A: Bezpe nostní pás p es hlavu
B: Bezpe nostní pásy p es ramena
C: Bezpe nostní pás p es hrudník
D: Bezpe nostní pás p es boky
E: Bezpe nostní pás p es kolena

S výrobkem se rovn ž dodává jeden dopl kový bezpe nostní 
pás p es hrudník, jeden dopl kový bezpe nostní pás p es boky 
a jeden dopl kový bezpe nostní pás p es kolena.

Bezpe nostní pásy p es hrudník, boky a kolena vždy používejte 
v poloze vestoje. Je-li to t eba, použijte rovn ž bezpe nostní pásy 
p es ramena a hlavu.

Doporu uje se používat pásy ve všech polohách. 

Upev ovací popruhy
Všechny bezpe nostní pásy mají barevné zna ení: bílá, erná 
a modrá. 

Barevné zna ení pro bezpe nostní pásy/upev ovací 
popruhy
• Modrá: Boky/Hrudník (A) 
• Bílá: Rameno (B)
• erná: Koleno (C)
(Viz obr. 2) 

Všechny bezpe nostní pásy (s výjimkou bezpe nostního pásu 
p es hlavu) mají posuvné zámky, které se používají na upevn ní 
bezpe nostních pás  k podkladní desce.

Bezpe nostní pásy p es hrudník, boky a kolena se skládají 
ze dvou popruh  na upevn ní pásu (D) a pásu s polstrováním 
a potahem (E). (Viz obr. 2)

Bezpe nostní pás p es ramena se skládá z jednoho pásu 
s polstrováním a potahem (E) a jednoho pásu s upev ovacím 
popruhem (D). (Viz obr. 2)

Upev ovací popruhy bezpe nostního pásu p es ramena (D) 
mají smy ky, které se používají na upevn ní bezpe nostních 
pás p es ramena k bezpe nostním pás m p es boky. (Viz obr. 2)

P ipojení bezpe nostních pás  k podp rným deskám 
(2 kroky) 
1. Posuvný zámek protáhn te horním koncem vn jšího otvoru (A). 
2. Posuvný zámek oto te a upev ovací popruh p itáhn te 

k op rné ploše a zajist te (B). (Viz obr. 3)

Obr. 1

A

B

C

D

E

Obr. 2 A

B

C

D E

Obr. 3 A B
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Odpojení bezpe nostních pás  (2 kroky)
1. Povolte posuvný zámek tím, že jej zatla íte dále do otvoru (A). 

(Viz obr. 4)
2. Posuvný zámek oto te a protáhn te jej horním koncem 

otvoru (B). (Viz obr. 4)

Sejmutí potahu a aloun ní z bezpe nostních pás  
(1 krok)
1. Dopl ková vycpávka a pásek z potahu. (Viz obr. 5)

P idání potahu a vycpávky do bezpe nostních pás  
(3 kroky)
1. Vložte popruhovou tkaninu pásu do potahu.
2. Vložte výpl  pod popruhovou tkaninu pásu (výpl  nejblíže 

k t lu klienta).
3. P ipojte upev ovací popruh bezpe nostního pásu k pásu.

Zapnutí bezpe nostního pásu (2 kroky)
1. Spojte dv  p ezky k sob . (Viz obr. 6) 
2. Zkontrolujte, zda p ezka zapadla do správné polohy.

Rozepnutí bezpe nostního pásu (1 krok)
1. Stiskn te bo ní strany p ezky a odtáhn te popruhy od sebe. 

(Viz obr. 7) 

Utažení bezpe nostního pásu (2 kroky)
1. Zatáhn te za konce popruhu sm rem od p ezky. (Viz obr. 8)
2. Vložte zbývající popruh do potahu na pásy.

Povolení bezpe nostního pásu (1 krok)
1. Zvedn te p ezku a protáhn te zbývající konec popruhu skrz 

p ezku. (Viz obr. 9)

Obr. 4 A B

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9
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Použití bezpe nostních pás
Vždy používejte bezpe nostní pásy p es hrudník, body a kolen, 
pokud je za ízení Sara Combilizer v poloze naklon ného stolu. 
Je-li to t eba, použijte rovn ž bezpe nostní pás p es ramena 
a hlavu. Doporu uje se používat bezpe nostní pásy ve všech 
polohách.(Viz obr. 10)
•

Bezpe nostní pás p es hrudník (4 kroky)
1. Zkontrolujte, zda je bezpe nostní pás zapnutý do jednoho 

z horních popruh  na upínání pásu. (Viz obr. 11A) 

Bezpe nostní pás p es hrudník vždy dávejte klientovi pod 
paže, aby nemohl sklouznout na krk. U žen: bezpe nostní 
pás p es hrudník umíst te nad nebo pod prsa. 

3. Bezpe nostní pás p es hrudník zapn te bezpe n  do jiného 
horního upev ovacího popruhu. (Viz obr. 11A)

4. Bezpe nostní pás p es hrudník upravte, aby byl pro klienta 
pohodlný. Aby se zabránilo tlaku na hrudník, bezpe nostní 
pás p íliš neutahujte.

Bezpe nostní pás p es boky (4 kroky)
1. Zkontrolujte, zda je bezpe nostní pás zapnutý do jednoho 

z horních popruh  na upínání pásu. (Viz obr. 11B)
2. Bezpe nostní pás p es boky umíst te v oblasti bok  klienta 

p es pánevní kost. 
3. Bezpe nostní pás p es boky zapn te bezpe n  do jiného 

prost edního upev ovacího popruhu. (Viz obr. 11B) 
4. Bezpe nostní pás p es boky upravte, aby byl pro klienta 

pohodlný. Aby se zabránilo tlaku na b icho nebo genitálie, 
bezpe nostní pás p íliš neutahujte. 

POZNÁMKA
Po zm n  polohy bezpe nostní pásy vždy zkontrolujte 
a ujist te se, že klient má pohodlí a bezpe nostní pásy 
jsou ádn  upevn né.

2. VAROVÁNÍ
Aby se zabránilo riziku uškrcení, bezpe nostní 
pás p es hrudník ve te pod pažemi.

Obr. 10

Obr. 11

A

B
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Bezpe nostní pásy p es kolena (4 kroky)
1. Zkontrolujte, zda jsou bezpe nostní pásy p es kolena (A) 

zapnuté do dvou ze spodních popruh  na upínání pás  (B). 
(Viz obr. 12).

2. Bezpe nostní pásy p es kolena umíst te p es kolena klienta.
3. Bezpe nostní pásy p es kolena zapn te do druhých dvou 

dolních popruh  na upevn ní pásu. (Viz obr. 12).
4. Bezpe nostní pás p es kolena upravte, aby byl pro klienta 

pohodlný.
 

Bezpe nostní pás p es ramena (5 krok )
1. P ipojte dva posuvné zámky pro bezpe nostní pás p es ramena. 

(A) horním otvorem v desce opory zad (B), mezi matrací pod 
hlavu a matrací pod t lo. Zkontrolujte, zda jsou zajišt ny oproti 
desce opory zad. (Viz obr. 13)

2. Bezpe nostní pás p es ramena umíst te p es ramena klienta 
a pod pás p es hrudník (A). (Viz obr. 14)

3. Rozepn te bezpe nostní pás p es boky (B). (Viz obr. 14) 
a protáhn te jej koncovými smy kami (C) bezpe nostních 
pás  p es ramena. (Viz obr. 13 a obr. 14)

4. Bezpe nostní pás p es boky znovu zapn te.
5. Bezpe nostní pásy p es boky a ramena upravte, aby byly 

pro klienta pohodlné.

Bezpe nostní pás p es hlavu (2 kroky)
1. Bezpe nostní pás p es hlavu protáhn te posuvným zámkem 

(A) po obou stranách polštá e. (Viz obr. 15) 

Bezpe nostní pás p es hlavu nastavte tak, aby byla hlava 
klienta zajišt na.

POZNÁMKA
Bezpe nostním pás m p es kolena v nujte zvláštní 
pozornost p i p epínání z polohy lehátka do polohy židle, 
protože popruhy se p i zm n  polohy mohou p íliš utáhnout.

2. VAROVÁNÍ
Aby se zabránilo uškrcení v d sledku pohybu 
klienta, p i používání bezpe nostního pásu p es 
hlavu klienta monitorujte.

Obr. 12

A B

Obr. 13 A

B

C

Obr. 14

A

B
C

Obr. 15

A
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Nouzové a bezpe nostní funkce

Lišta na ochranu proti sk ípnutí 
Za ízení Sara Combilizer je vybaveno lištou na ochranu proti 
sk ípnutí. (Viz obr. 1) Pokud je lišta na ochranu proti sk ípnutí 
stisknutá, automaticky zastaví každý sestupný pohyb. 

Nouzové zastavení 
Pro aktivaci:
Stiskn te tla ítko nouzového zastavení pro p erušení p ívodu 
veškeré energie do všech elektrických komponent . (Viz obr. 2A) 
Nouzový box bude udržovat svou funkci. Viz ást Nouzový box 
na stran 29.

Pro deaktivaci:
Otá ejte tla ítkem nouzového zastavení ve sm ru chodu 
hodinových ru i ek, dokud op t nevysko í.

Nouzový box
•

Pokud ru ní ovlada  a ovládací panel nefungují, použijte 
nouzový box pro zm nu polohy za ízení Sara Combilizer.
•

Jak používat nouzový box (5 krok )
•

1. Nouzový box se nachází na spodní ásti rámu na pravé stran . 
(Viz obr. 3)

2. Složení krytu nouzového boxu. (Viz obr. 4)

Pokra ujte kroky, které jsou uvedené na následující stran .

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
Po et ošet ovatel  p i ošet ení závisí na místních 
p edpisech a posouzení klienta.

1. VAROVÁNÍ
Aby nedošlo ke zran ní, m jte na pam ti, že 
nouzové zastavení a lišta na ochranu proti sk ípnutí 
nefungují, když se používají NOUZOVÉ FUNKCE.

Obr. 1

Obr. 2
A

Obr. 3 

Obr. 4
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Stiskn te tla ítko Hlavní p ívod energie (A) a zárove  
jedno z níže uvedených tla ítek: (Viz obr. 5) 

• Nahoru: Zvedne se lehátko/židle (B).
• Dol : Spustí se lehátko/židle (C).
• Lehátko: Zm na z židle do polohy lehátko (D).
4. Vyndejte klienta ze za ízení Sara Combilizer.
5. Zavolejte kvalifikovaný personál.
•

Funkce uvoln ní sklonu stolu

Funkce uvoln ní sklonu stolu se používá na rychlé spušt ní 
klienta z polohy vestoje do horizontální polohy, když je klient 
v kritické situaci.

Když je funkce uvoln ní sklonu stolu aktivovaná, naklon ní 
stolu se odemkne (na což upozorní pípnutí) a je možno jej 
manuáln  spustit.

Síla pot ebná na manuální spušt ní naklon ní stolu m že 
být vysoká a m že vyžadovat dva i více ošet ovatel .

Tla ítko (A) na aktivaci uvoln ní sklonu stolu se nachází na 
ídicím madle. (Viz obr. 6)

U tla ítka je štítek (B) popisující postup spoušt ní. (Viz obr. 6)

3. VAROVÁNÍ
Aby se zabránilo sk ípnutí, držte ruce a nohy mimo 
pohyblivé ásti p i používání NOUZOVÝCH FUNKCÍ.

POZNÁMKA
Po použití nouzového boxu kontaktujte kvalifikovaný 
personál na kontrolu a zabra te dalšímu používání.

VAROVÁNÍ
Aby se zabránilo zran ní, funkci uvoln ní sklonu 
stolu používejte pouze v p ípad , že to vyžaduje stav 
klienta. B hem spoušt ní bu te nesmírn  opatrní.

POZNÁMKA
Po et ošet ovatel  p i ošet ení závisí na místních 
p edpisech a posouzení klienta.

BA C D
Obr. 5

Obr. 6 

 

A B
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Jak používat funkci uvoln ní sklonu stolu (9 krok )
1. Zkontrolujte, zda je za ízení Sara Combilizer zabrzd no.
2. Zkontrolujte, zda hlava klienta spo ívá v pr b hu celého 

postupu na podhlavníku nebo matraci. (Viz obr. 1)
3. P ed spušt ním klienta zkontrolujte, že všechna monitorující 

vedení, odvody, sá ky na tekutiny a katétry p ipojené ke 
klientovi mají dostate nou pružnost, aby se minimalizovalo 
riziko náhodného odpojení v pr b hu spoušt ní.

4. Položte ruku na p epravní madlo, aniž byste za n j tahali.
5. Ujist te se, že lišta na ochranu proti sk ípnutí a nouzové 

zastavení nejsou aktivovány.
6. Zatla te na p epravní rukoje . Pro zajišt ní lepší opory m jte 

p i tla ení jednu nohu na nosníku podvozku.
7. Stiskn te tla ítko na p epravní rukojeti a p idržte, dokud 

neuslyšíte charakteristické cvaknutí. Uslyšíte pípnutí. 
(Viz obr. 2).

8. Uvoln te tla ítko a ob  ruce položte pevn  na p epravní madlo. 
(Viz obr. 3) 

Táhn te naklon ný st l pevn  dol , dokud se nedostane 
do horizontální polohy. Pro zajišt ní lepší opory m jte p i 
spoušt ní jednu nohu na nosníku podvozku. (Viz obr. 4)

10. Pro dokon ení postupu zatla te lehátko dol , dokud 
nep estane pípání. Za ízení Sara Combilizer je nyní 
uzam eno v horizontální pozici v b žném režimu. 
(Viz obr. 5)

Další kroky po spušt ní
• Je-li t eba, upravte výšku lehátka. Výška lehátka bude záviset 

na úhlu nahnutí stolu p ed použitím funkce uvoln ní sklonu 
stolu. (Viz obr. 6)

• Pokud stav klienta vyžaduje, aby byl uveden do polohy 
Trendelenburg, použijte tla ítko Naklonit dozadu. Prove te 
klinický posudek ohledn  toho, jak dlouho klient pot ebuje 
být v horizontální poloze / poloze Trendelenburg. (Viz obr. 7)

POZNÁMKA
Naklon ní stolu se bude pohybovat, dokud tla ítko bude 
stisknuté.

9. VAROVÁNÍ
Aby se zabránilo zran ní krku a zad klienta 
p i nouzovém spoušt ní, m jte na pam ti, 
že ošet ovatel musí mít ob  ruce na madle, 
aby udržel naklon ný st l a váhu klienta. 
Pokud váhu neudrží, existuje riziko, že naklon ný 
st l bude spušt n p íliš rychle a prudce narazí.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6 

Obr. 7 
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Provoz

1. Vytáhn te pružinový zámek (A) a složte oporu ramen (B) 
na za ízení Sara Combilizer dle pot eby. (Viz obr. 1)

2. Zkontrolujte, zda jsou op rky rukou (A) na za ízení Sara 
Combilizer sejmuty nebo jsou v horizontální poloze v rovin  
s matrací a v nejzazší poloze. (Viz obr. 2) 

3. Sundejte polštá  za ízení Sara Combilizer a složte 
bezpe nostní pásy.

4. Zabrzd te kole ka l žka.

5. Nastavte l žko do ergonomické výšky a do horizontální 
polohy.

Pokra ujte kroky, které jsou uvedené na následující stran .

Obr. 1

A

B

Obr. 2

Následující ást uvádí podrobnosti ohledn  provozu za ízení Sara Combilizer pro r zné pot eby p esunu klienta. 
Provoz zahrnuje:

1. P esun klienta z l žka na za ízení Sara Combilizer (viz níže)
2. P esun klienta ze za ízení Sara Combilizer na l žko (viz strana 36)
3. P esun klienta z polohy vsed  do polohy vestoje (viz strana 39)
4. P esun klienta z polohy vestoje do polohy vsed  (viz strana 41)
5. Zm na polohy (viz strana 43)
6. Transport (viz strana 46)

P esun klienta z l žka na za ízení Sara Combilizer
P esun klienta na l žko nebo z l žka je možno provád t metodou bo ního p esunu nebo pomocí stropního 
nebo podlahového zvedáku. Povolené kombinace výrobk  viz ást Technické specifikace na stran 62.

Pro pokyny pro podlahový zvedák, stropní zvedák nebo kluznou pom cku viz p íslušný návod.

P ed p esunem klienta zkontrolujte, že všechna monitorující vedení, odvody, sá ky na tekutiny a katétry p ipojené 
ke klientovi mají dostate nou pružnost, aby se minimalizovalo riziko náhodného odpojení v pr b hu p esunu.

Informujte klienta o p esunu. (To platí i pro klienty v bezv domí.) 

Postupujte podle t chto 24 krok .
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6. Na každé stran  l žka umíst te jednoho ošet ovatele. 
(Viz obr. 3)

7. Pokud má l žko postranice, sklopte je na stran  p esunu.
8. Pod klienta položte kluznou pom cku. 

(Použijte místní techniku.) (Viz obr. 3)
9. Podložte hlavu klienta polštá em.
10. Za ízení Sara Combilizer umíst te vedle l žka. 
11. Srovnejte ky el klienta s mezerou mezi deskou na oporu zad 

a deskou sedadla na za ízení Sara Combilizer. (Viz obr. 4) 

Nastavte výšku za ízení Sara Combilizer, aby bylo o 2 až 
5 cm (1 až 2 palce) nižší než l žko. Ujist te se, že za ízení 
Sara Combilizer p i spoušt ní nenarazí na postranice l žka. 
(Viz obr. 5)

13. Nastavte oporu nohou, aby se klient p i p esunu neude il 
do nohou. Bude-li t eba, oporu nohou zcela odmontujte.

Zabrzd te za ízení Sara Combilizer. (Viz obr. 6)

Pokra ujte kroky, které jsou uvedené na následující stran .

12. 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.

14. VAROVÁNÍ
Z d vodu ochrany klienta p ed pádem b hem 
p esunu musí být na všech použitých za ízeních 
aktivovány brzdy. 

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6
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•

P esun klienta s použitím kluzné pom cky na za ízení 
Sara Combilizer.
Viz návod k použití p íslušné kluzné pom cky. P íklady 
p esunu pomocí kluzných pom cek:

• Válec (viz obr. 7)
• Plochá kluzná pom cka (viz obr. 8)

 

Klienta uložte tak, aby m l hlavu na opo e hlavy a nohy 
na opo e nohou. (Viz obr. 9)

17. Pomocí kluzné pom cky upravte boky klienta tak, aby byly 
vyrovnány s mezerou mezi deskou opory zad a deskou 
sedadla. (Viz obr. 10)

Pokra ujte kroky, které jsou uvedené na následující stran .

15. VAROVÁNÍ
Aby se zabránilo zran ní p i p esunu, dávejte 
pozor na hlavu a nohy klienta a ujist te se, 
že v blízkosti nejsou žádné p ekážky. 

VAROVÁNÍ
Aby se p edešlo pádu klienta nebo poran ní 
ošet ujícího personálu, vždy dbejte na to, aby 
p i p esunu klienta byli vždy p ítomni dva nebo 
více ošet ovatel . 

POZNÁMKA
Po et ošet ovatel  a jejich pozice p i p esunu závisí 
na použité metod  p esunu a klinickém posouzení 
klienta. 

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

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10
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Odsu te za ízení Sara Combilizer od l žka a na každou stranu 
za ízení Sara Combilizer. postavte jednoho ošet ovatele. 

19. Vyndejte kluznou pom cku (použijte místní techniky). Aby 
se zabránilo tlaku a nepohodlí, zkontrolujte, že na matraci 
a na oble ení klienta nejsou záhyby nebo nerovnosti.
 

Klienta zajist te bezpe nostními pásy p es hrudník, boky 
a kolena. (Viz obr. 11) 

21. Pod hlavu klienta dejte polštá  Sara Combilizer a zapn te 
popruhy pod p epravním madlem. (Viz obr. 11)

22. Rozložte op rku ramen (viz obr. 12) a nastavte ší ku podle 
klienta. 

Nastavte/p ipojte op rku nohou podle délky klienta. 
24. Za ízení Sara Combilizer je nyní p ipraveno na zm nu polohy 

a/nebo p emíst ní. Viz ásti Zm na polohy na stran 43 
a Transport na stran 46.

18. VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta, vždy po p esunu 
klienta odstra te zpod klienta kluznou pom cku.

20. VAROVÁNÍ
Aby nemohlo dojít k pádu klienta, klient musí být 
ve správné poloze a musí být použity správn  
utažené bezpe ností pásy.

23. VAROVÁNÍ
Aby p i manipulaci nedošlo ke zran ní, m jte 
na pam ti, že deska op rky nohou je t žká.

Obr. 11

Obr. 12
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•

Zabrzd te kole ka l žka.
2. Nastavte l žko do ergonomické výšky a do horizontální polohy.

P ísluší-li, sklopte postranice l žka na stran  p esunu.
4. Zkontrolujte, zda jsou op rky rukou (A) na za ízení 

Sara Combilizer sejmuty nebo jsou v horizontální poloze 
v rovin  s matrací a v nejzazší poloze. (Viz obr. 1) 

5. Nastavte op rku nohou (B) mimo dosah nohou klienta 
nebo op rku nohou zcela odmontujte. (Viz obr. 1)

6. Odpojte všechny bezpe nostní pásy na stran  k l žku 
a složte je.

7. Pod klienta umíst te kluznou pom cku (pomocí místní 
techniky). (Viz obr. 2)

8. Vytáhn te pružinový zámek (A) a složte oporu ramen (B) 
na l žko na za ízení Sara Combilizer. (Viz obr. 3) 

Pokra ujte kroky, které jsou uvedené na následující stran .

1. VAROVÁNÍ
Z d vodu ochrany klienta p ed pádem b hem 
p esunu musí být na všech použitých za ízeních 
aktivovány brzdy.

3. VAROVÁNÍ
Z d vodu ochrany p ed pádem klienta ze za ízení 
musí být všechny postranice v zajišt né poloze.

Obr. 1

AB

Obr. 2

Obr. 3

A

B

P esun klienta ze za ízení Sara Combilizer na l žko
Pro pokyny pro podlahový zvedák, stropní zvedák nebo kluznou pom cku, viz p íslušný návod. 

P ed p esunem klienta zkontrolujte, že všechna monitorující vedení, odvody, sá ky na tekutiny a katétry p ipojené ke 
klientovi mají dostate nou pružnost, aby se minimalizovalo riziko náhodného odpojení v pr b hu p esunu.

Informujte klienta o p esunu. (To platí i pro klienty v bezv domí.) 

Postupujte podle t chto 19 krok .
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9. Za ízení Sara Combilizer postavte vedle l žka a upravte 
výšku tak, aby byla 5 cm (2 palce) nad l žkem. (Viz obr. 4)

10. Umíst te za ízení Sara Combilizer tak, aby p esahovalo p es 
l žko. (Viz obr. 4)

•

Za ízení Sara Combilizer snižte a ujist te se, že z stane 
nad l žkem pro hladký p esun.

•

Zabrzd te za ízení Sara Combilizer. (Viz obr. 5)

Jednoho ošet ovatele postavte na jednu stranu za ízení Sara 
Combilizer a druhého na prot jší stranu cílového l žka.

14. Je-li t eba, sundejte polštá  za ízení Sara Combilizer.

Pokra ujte kroky, které jsou uvedené na následující stran .

11. 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.

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

13. VAROVÁNÍ
Aby se p edešlo pádu klienta nebo poran ní 
ošet ujícího personálu, vždy dbejte na to, aby 
p i p esunu klienta byli vždy p ítomni alespo  
dva ošet ovatelé.

Obr. 4

Obr. 5
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S použitím kluzné pom cky p esu te klienta na l žko. 
Viz návod k použití p íslušné kluzné pom cky. 
P íklady p esunu s použitím kluzné pom cky:
• Plochá kluzná pom cka (viz obr. 6)
• Válec (viz obr. 7)

16. Uvoln te brzdy a za ízení Sara Combilizer odsu te od l žka. 
(Viz obr. 8)

Vytáhn te kluznou pom cku zpod klienta (pomocí místní 
techniky). 

18. Zkontrolujte, zda na matraci nebo na od vu klienta nejsou 
žádné záhyby nebo nerovnosti, které by mohly zp sobovat 
tlak nebo nepohodlí.(Viz obr. 9)

P ísluší-li, složte postranice l žka na l žko.

15. VAROVÁNÍ
Aby se zabránilo zran ní p i p esunu, dávejte 
pozor na hlavu a nohy klienta a ujist te se, 
že v blízkosti nejsou žádné p ekážky. 

VAROVÁNÍ
Z d vodu ochrany klienta p ed pádem b hem 
p esunu musí být na všech použitých za ízeních 
aktivovány brzdy.

POZNÁMKA
Po et ošet ovatel  a jejich pozice p i p esunu závisí 
na použité metod  a pom cce p enosu a posouzení 
klienta.

17. VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta, vždy po p esunu 
klienta odstra te zpod klienta kluznou pom cku.

19. VAROVÁNÍ
Z d vodu ochrany p ed pádem klienta ze za ízení 
musí být všechny postranice v zajišt né poloze.

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9
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1. P ipravte pom cku a umíst te ji v blízkosti za ízení Sara 
Combilizer. 

Zabrzd te za ízení Sara Combilizer. (Viz obr. 1)
3. Ujist te se, že za ízení Sara Combilizer je ve svislé poloze 

a v nejnižší poloze v režimu židle. Pro další pokyny pro 
polohu, viz ást Zm na polohy na stran 43.

4. Sklopte oporu ramen na stran , kde je provád n p esun. 
Viz ást Op rka ramen na stran 16.

5. Sundejte op rky rukou na stran , kde je provád n p esun. 
Viz ást Op rka rukou na stran 12.

6. Rozpojte všechny bezpe nostní pásy.
7. Opatrn  oto te klienta na stranu p esunu. (Viz obr. 2)
8. Opatrn  naklo te za ízení Sara Combilizer sm rem ke stran  

p esunu, aby nohy klienta dosáhly na podlahu. (Viz obr. 3)

Pokra ujte kroky, které jsou uvedené na následující stran .

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

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

P esun klienta z polohy vsed  do polohy vestoje
Klienta p esouvejte z polohy vsed  do polohy vestoje, pouze pokud to umož uje klinické hodnocení klienta. 

Pro povolenou kombinaci pom cky pro ch zi/stání a zvedání, viz ást Technické specifikace na stran 62. Pro pokyny 
pro aktivní pom cky, viz návod k použití. p íslušné pom cky. 

P ed p esunem klienta zkontrolujte, že všechna monitorující vedení, odvody, sá ky na tekutiny a katétry p ipojené 
ke klientovi mají dostate nou pružnost, aby se minimalizovalo riziko náhodného odpojení v pr b hu p esunu.

Informujte klienta o p esunu. 
•

Postupujte podle t chto 13 krok .

POZNÁMKA
Po et ošet ovatel  a jejich pozice p i p esunu závisí na použité metod  p esunu a klinickém posouzení 
klienta.
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•

9. Pokud klient m že vstát bez pom cky pro vstávání nebo 
zvedání, podpírejte jej p i p esunu do polohy vestoje. 

10. Pokud používáte pom cku, umíst te pom cku p ed klienta, 
v tomto p ípad  pom cku pro ch zi. (Viz obr. 4)

Aktivujte brzdy na pom cce.

Pomozte klientovi do polohy vestoje a dokon ete p esun podle 
místních postup  nebo podle návodu k použití pom cky.

13. Poskytn te klientovi oporu a ve te ho k pom cce. (Viz obr. 4) 

11. VAROVÁNÍ
Z d vodu ochrany klienta p ed pádem b hem 
p esunu musí být na všech použitých za ízeních 
aktivovány brzdy.

12. VAROVÁNÍ
Aby se p edešlo pádu klienta nebo poran ní 
ošet ujícího personálu, vždy dbejte na to, aby 
p i p esunu klienta byli vždy p ítomni alespo  
dva ošet ovatelé. 

POZNÁMKA
Pro pomoc klientovi do polohy vestoje je možno 
za ízení Sara Combilizer pomalu zvednout a poté 
naklonit sm rem ke stran  p esunu.

POZNÁMKA
Klienta p esu te k pom cce pro ch zi/zvedání, pouze 
pokud je za ízení Sara Combilizer ve svislé poloze 
v režimu židle.

Obr. 4
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•

Zabrzd te za ízení Sara Combilizer. (Viz obr. 1)
2. Ujist te se, že za ízení Sara Combilizer je ve svislé poloze 

a v nejnižší poloze režimu židle.
3. Sklopte oporu ramen na stran , kde je provád n p esun.
4. Sundejte op rku rukou na stran , kde je provád n p esun.
5. P esu te klienta k pom cce v blízkosti za ízení Sara Combilizer. 

Aktivujte brzdy na pom cce, pokud se používá. 
7. Pokud používáte pom cku, dokon ete p esun v souladu 

s místními postupy nebo v souladu s návodem k použití 
pom cky. (Viz obr. 2)

8. Nastavte výšku za ízení Sara Combilizer podle výšky sedícího 
klienta.

9. Za ízení Sara Combilizer mírn  naklo te ke stran  p esunu.

Pokra ujte kroky, které jsou uvedené na následující stran .

1. VAROVÁNÍ
Z d vodu ochrany klienta p ed pádem b hem 
p esunu musí být na všech použitých za ízeních 
aktivovány brzdy.

6. VAROVÁNÍ
Z d vodu ochrany p ed pádem b hem p esunu 
musí být na všech použitých za ízeních aktivovány 
brzdy.

Obr. 1

Obr. 2

P esun klienta z polohy vestoje do polohy vsed
Pokyny pro pom cku pro ch zi/vstávání a zvedání najdete v návod k použití. p íslušné pom cky.

P ed p esunem klienta zkontrolujte, že všechna monitorující vedení, odvody, sá ky na tekutiny a katétry p ipojené 
ke klientovi mají dostate nou pružnost, aby se minimalizovalo riziko náhodného odpojení v pr b hu p esunu.

Informujte klienta o p esunu. 

Postupujte podle t chto 17 krok

POZNÁMKA
Po et ošet ovatel  a jejich pozice p i p esunu závisí na použité metod  p esunu a klinickém posouzení 
klienta.
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•

Poskytujte klientovi oporu p i p esunu do polohy vsed . 
(Viz obr. 3)

11. Pomalu spus te za ízení Sara Combilizer, dokud klient 
nedosáhne nohama na podlahu.

12. Naklo te za ízení Sara Combilizer do horizontální polohy 
v režimu židle. Poskytujte klientovi oporu.

13. Pomozte klienta oto it do polohy vsed  elem dop edu. 
(Viz obr. 4) 

14. Zvedn te nohy klienta a položte je na op rku nohou.

Upevn te a nastavte požadované bezpe nostní pásy.

16. P ipojte op rku rukou a upravte její výšku podle klienta. 
Viz ást Op rka rukou na stran 12.

17. Rozložte op rku ramen a nastavte ší ku podle klienta. Viz ást 
Op rka ramen na stran 16.

10. VAROVÁNÍ
Aby se p edešlo pádu klienta nebo poran ní 
ošet ujícího personálu, vždy dbejte na to, aby 
p i p esunu klienta byli vždy p ítomni alespo  
dva ošet ovatelé. 

15. VAROVÁNÍ
Aby nemohlo dojít k pádu klienta, klient musí být 
ve správné poloze a musí být použity správn  
utažené bezpe ností pásy.

Obr. 3

Obr. 4
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•

•

•

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta nebo 
zablokování ásti t la klienta, zkontrolujte, 
zda má klient ruce a nohy na za ízení.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k zachycení nohou ošet ujícího 
personálu p i p em n  do polohy vestoje, 
zkontrolujte, zda jsou nohy mimo desku 
na nohy. 

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
Aby nedošlo ke zran ní, za ízení Sara 
Combilizer s klientem nedávejte do náklonu 
hlavou dol  v tšího než -15°.
Stupe  náklonu m žete zjistit na ukazateli 
úhlu naklon ní, který se nachází pod 
hlavovou ástí za ízení Sara Combilizer.

POZNÁMKA
Po et ošet ovatel  p i ošet ení závisí na 
místních p edpisech a posouzení klienta.

POZNÁMKA
Op rky rukou je nutno složit p ed p em nou 
z naklon ného stolu na lehátko.

Max -15°

P íprava na zm nu polohy
P ed provedením jakýchkoliv zm n polohy musí 
ošet ující personál vždy provést následující:

• Informovat klienta o plánované aktivit . (To platí 
i pro klienty v bezv domí.) 

• Nastavit za ízení Sara Combilizer, aby odpovídalo 
pot ebám klienta. Viz ást Popis produktu/funkce 
na stran 10.

• Zkontrolovat, zda jsou pásy p es kolena zapnuty 
voln  p i p em n  z lehátka do polohy vsed .

• Zkontrolovat, zda je kolem za ízení Sara Combilizer 
dostatek místa na provedení zm ny polohy.

• Zkontrolovat, zda jsou aktivovány brzdy.

P i ošet ení
• Zajist te, aby klient byl p emíst n v souladu 

s platným klinickým protokolem.
• P ed p esunem klienta zkontrolujte, že všechna 

monitorující vedení, odvody, sá ky na tekutiny 
a katétry p ipojené ke klientovi mají dostate nou 
pružnost, aby se minimalizovalo riziko náhodného 
odpojení v pr b hu procesu.

Kontrola klienta po zm n  polohy
Po dokon ení zm ny polohy musí ošet ující personál vždy:

• Zkontrolovat, zda bezpe nostní pásy nejsou moc 
t sné nebo moc volné.

• Nastavit za ízení Sara Combilizer tak, aby odpovídalo 
klientovi. 
Viz ást Popis produktu/funkce na stran 10.

Zm na režimu
Zm nit režim dvou procedur, které budou použity:

• Použití tla ítka „zm na režimu“ na ovládacím panelu.
• Použití tla ítek na ru ním ovlada i, po emž následuje 

zvolení tla ítka režimu na ovládacím panelu.
Viz ást Zm na režimu na stran 23.

POZNÁMKA
P i naklon ní doleva/doprava se za ízení 
Sara Combilizer zastaví na 3 sekundy, jakmile 
dosáhne horizontální polohy. Pro pokra ování 
pohybu podržte tla ítko stisknuté.

Zm na polohy
Za ízení Sara Combilizer je p i používání možno nastavit do r zných poloh: Poloha lehátko, poloha naklon ného stolu, 
poloha židle vzp ímená, poloha židle naklon ná dozadu, naklon ná poloha (doleva a doprava) a poloha Trendelenburg, 
pro podrobné informace viz ást Polohy za ízení Sara Combilizer na stran 11 a tabulka na stran  44–45.

P ed provedením jakýchkoliv zm n polohy si prostudujte ást Funkce ovládání na stran 22.
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Poloha Židle a Lehátko – nahoru a dol

 Režim:
 

 Režim:
 

Lehátko na Naklon ný st l/Naklon ný st l na Lehátko

Lehátko na Židli/Židle na Lehátko 

 Režim:
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Lehátko na Trendelenburg/Trendelenburg na Lehátko
 

Režim:

  / 

 Režim:
 

Naklon ní doleva nebo doprava

Židle naklon ná zpátky/Židle naklon ná nahoru 

 Režim:
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S klientem (4 kroky)
1. Zkontrolujte, zda jsou požadované bezpe nostní pásy zapnuté. 

Viz ást Bezpe nostní pásy na stran 25.

Umíst te nohy a ruce klienta do židle. (Viz obr. 1)
3. Zkontrolujte, zda je op rka nohou nastavena podle délky 

klienta. Viz ást Op rka nohou na stran 14.

Ujist te se, že trasa transportu je bez p ekážek a že ošet ovatel 
nemá nohy pod kole ky.

Bez klienta (3 kroky)
1. P i transportu za ízení Sara Combilizer bez klienta p epn te 

za ízení Sara Combilizer do polohy svislé židle. (Viz obr. 2)
2. Spus te židli co nejníže.
3. Ujist te se, že trasa transportu je bez p ekážek a že ošet ovatel 

nemá nohy pod kole ky.

2. VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k pádu klienta nebo zablokování ásti 
t la klienta, zkontrolujte, zda má klient ruce a nohy 
na za ízení.

4. VAROVÁNÍ
Abyste zabránili zachycení, odstra te z cesty 
veškeré p ekážky.

VAROVÁNÍ
Aby nedošlo ke zran ní/zachycení klienta, dávejte 
pozor na omezený rozsah vid ní p i p esunu.

POZNÁMKA
P i transportu klient  se doporu uje používat svislou 
polohu židle. Ujist te se, že židle je v nejnižší poloze. 
Doporu uje se používat za ízení Sara Combilizer 
pouze pro transport na krátkou vzdálenost.

Obr. 1 

Obr. 2 

Transport
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Pokyny k išt ní a dezinfekci
Doporu ujeme následující postupy, které je ale t eba 
upravit tak, aby vyhovovaly místním nebo vnitrostátním 
sm rnicím (dekontaminace zdravotnických p ístroj ) 
platným v rámci zdravotnického za ízení nebo v zemi, 
kde se výrobek používá. Pokud si nejste jisti, požádejte 
o pomoc místního hygienika.

Za ízení Sara Combilizer by m lo být pravideln  išt no 
a dezinfikováno, a to vždy p ed použitím u nového 
klienta a v pravidelných intervalech b hem používání.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se išt ní a dezinfekce 
za ízení, nebo pokud 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. M jte 
pro používaný dezinfek ní prost edek k dispozici 
bezpe nostní listy (BL).

•

•

•

Ov ené isticí/dezinfek ní prost edky 
• Arjo Clean
• Arjo General Purpose Disinfectant
• Arjo Disinfectant Cleanser IV
• Arjo All Purpose Disinfectant
• Arjo CenKleen IV
• Alkohol (isopropanol 70 %)
• Chlornan sodný 0,1–0,5 %
• Jemný neutrální isticí prost edek

VAROVÁNÍ
•

Aby nedošlo k poškození zraku a k že, 
vždy používejte ochranné brýle a rukavice. 
V p ípad  zasažení oplachujte hojn  vodou. 
Pokud dojde k podrážd ní k že, navštivte 
léka e. Vždy si p e t te návod k použití 
a materiálový bezpe nostní list k dezinfek -
nímu prost edku.

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

VAROVÁNÍ
V zájmu zabrán ní k ížové kontaminace 
m jte na pam ti, že alkohol má omezený 
dezinfek ní ú inek na spory baktérií a plísní.

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, isopropanol nebo chlornan sodný.

UPOZORN NÍ
Ne ist te:
• v pracím tunelu
• tlakovým isti em

UPOZORN NÍ
Nespláchnutí isticího/dezinfek ního 
prost edku m že mít za následek hromad ní 
reagentu, což by mohlo vést k poškození 
polyuretanového plášt .
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P íslušenství pro išt ní/dezinfekci
• Ochranné brýle
• Ochranné rukavice
• Rozprašovací láhev s vodou
• Ochranný kolík (na p ipojení ru ního ovlada e)
• Jednorázové ut rky

Dopl kové p íslušenství pro išt ní/dezinfekci 
p ed použitím mezi jednotlivými klienty
• Rozprašovací láhev s jemným neutrálním isticím 

prost edkem
• Rozprašovací láhev se schváleným dezinfek ním prost edkem

Dopl kové p íslušenství pro pravidelné 
išt ní/dezinfekci

• Rozprašovací láhev s dezinfek ním prost edkem zna ky 
doporu ené spole ností Arjo 

• Kartá
• Pra ka
• Suši ka
• Prací prost edek
Toto p íslušenství je rovn ž pot eba vy istit po kontaminovaném 
klientovi nebo p ed klientem s narušenou imunitou.

Obecné pokyny k išt ní a dezinfekci
• Zkontrolujte, zda isticí a dezinfek ní roztoky jsou namíchány 

v souladu s návodem k použití nebo pokyny vyzna enými 
na láhvi s dezinfek ním prost edkem.

• Zkontrolujte, zda se isticí/dezinfek ní prost edek dostane 
ke všem ástem za ízení.

• P i otírání za ízení Sara Combilizer vždy za n te shora 
a pokra ujte sm rem dol . (Viz obr. 1)
Mezi klienty: Ru ní ovlada , ídicí madlo, matrace pod 

hlavu, op rka ramen, op rky rukou, matrace 
pod t lo, pásy v etn  upev ovacích popruh  
a op rka nohou.

Pravidelné išt ní: Ru ní ovlada , ídicí madlo, p ední ást 
desky opory zad, opory ramen, op rky rukou, 
p ední ást sedátka a deska op rky nohou, 
zadní ást desky opory, zvedací mechanizmus, 
podvozek, op rka nohou a kole ka.

• Odpojené ásti ist te samostatn  a vždy je pokládejte 
na istý povrch.

• Jednorázové ut rky vym ujte po každém použití, abyste 
zabránili k ížové kontaminaci.

Obr. 1
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išt ní/dezinfekce mezi klienty 
Postupujte podle t chto 21 krok
•

P íprava (1–4)
1. Za ízení Sara Combilizer p epn te do polohy židle (b žný 

režim). 
2. Výšku židle nastavte na ergonomickou pracovní výšku.
3. Ujist te se, že ochranný kryt nebo kryt kontaktu ru ního 

ovlada e je správn  zasunut na místo p ipojení na ídicím 
madle. (Viz obr. 1)

4. Sundejte polštá  a všechny bezpe nostní pásy.

Odstran ní viditelné kontaminace (krok 5)
5. Namo te jednorázový ru ník do vody a odstra te viditelné 

skvrny a ne istotu.

P ední ást za ízení Sara Combilizer, 
podhlavník a bezpe nostní pásy 

išt ní (krok 6–11)
6. Nast íkejte isticí prost edek na všechny ásti za ízení 

Sara Combilizer, které byly v kontaktu s klientem. 
7. Za n te s p ední ástí a samostatn  vy ist te podhlavník 

a bezpe nostní pásy.
8. Namo te novou jednorázovou ut rku do vody a odstra te 

všechny stopy po isticím prost edku. 
9. Pokud není možné dezinfek ní prost edek odstranit, post íkejte 

vodou dot enou ást a ot ete ji jednorázovými ut rkami. 
10. Tento postup opakujte, dokud neodstraníte veškerý isticí 

prost edek.
11. Nechte všechny díly uschnout.

Pokra ujte kroky, které jsou uvedené na následující stran .

POZNÁMKA
Když za ízení istíte po kontaminovaném klientovi nebo 
p ed klientem s narušenou imunitou, postupujte podle 
pokyn  v ásti Pravidelné išt ní/dezinfekce Obr. 1
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Dezinfekce (krok 12–14)
12. Schválený dezinfek ní prost edek nast íkejte na všechny ásti 

za ízení Sara Combilizer, které byly v kontaktu s klientem. 
(Viz obr. 2)

13. Schválený dezinfek ní prost edek nechte p sobit na ástech 
za ízení podle doporu ené doby dezinfekce vyzna ené 
na láhvi nebo minimáln  2 minuty.

14. Všechny stopy isopropanolu ot ete pomocí ut rek na jedno 
použití.
 

P epravní madlo v etn  ovládacího panelu 
a ru ního ovlada e

išt ní (krok 15–16)
15. Dezinfek ní prost edek nast íkejte na p epravní rukoje , 

ovládací panel a ru ní ovlada . (Viz obr. 3 a 4)
16. Opakujte kroky išt ní 8–11. 

Dezinfekce (krok 17–18)
17. Schválený dezinfek ní prost edek nast íkejte na p epravní 

rukoje , ovládací panel a ru ní ovlada . 
18. Opakujte kroky dezinfekce 13–14.

Montáž (krok 19–21)
19. P ipevn te polštá  a všechny bezpe nostní pásy k vydezinfi-

kovanému za ízení Sara Combilizer. Viz ást Popis/funkce 
výrobku a Bezpe nostní pásy.

20. Sundejte ochrannou zátku z místa p ipojení a p ipojte ru ní 
ovlada  (p ísluší-li). 

21. Ochrannou zátku uložte na bezpe né místo pro použití 
p i dalším išt ní/dezinfekci.

Obr. 2

 

Obr. 3

Obr. 4
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Pravidelné išt ní/dezinfekce
Tento postup musí být proveden minimáln  každé tvrtletí nebo 
pokud dojde ke kontaminaci za ízení Sara Combilizer nebo p ed 
použitím za ízení klientem s narušenou imunitou.

Postupujte podle t chto 37 krok
P íprava (krok 1–5)
1. Za ízení Sara Combilizer p epn te do polohy naklon ného 

stolu (režim vestoje). 
2. Nastavte výšku na ergonomickou pracovní výšku zvednutím 

stolu na 45–70°.
3. Rozepn te bezpe nostní pásy v etn  popruh  upev ujících 

pásy. (Viz obr. 1A)
4. Sundejte podhlavník, matraci pod hlavou, matraci pod t lem 

a op rky rukou (potahy a p nu). (Viz obr. 1B)
5. Ujist te se, že ochranný kryt nebo kryt kontaktu ru ního 

ovlada e je správn  zasunut na místo p ipojení na ídicím 
madle. (Viz obr. 2)

Odstran ní viditelné kontaminace (krok 6–10)
6. Navlh ete ut rku na jedno použití a odstra te viditelné skvrny 

a ne istotu na za ízení Sara Combilizer a všech odd lených 
ástech.

7. Pokud je za ízení siln  kontaminováno, použijte kartá  
a ut rku a odstra te veškerou viditelnou kontaminaci.

8. Odnímatelné ásti je možno opláchnout pod tekoucí 
vlažnou vodou.

9. Vyperte potahy v souladu s ástí Praní a sušení textilií.
10. Vyperte bezpe nostní pásy a upev ovací popruhy pás  

v souladu s ástí Praní a sušení textilií.

P ední ást za ízení Sara Combilizer, ru ní 
ovlada  a polstrování pás

išt ní (krok 11–15)
11. isticí prost edek schválený spole ností Arjo nast íkejte 

na všechny p ední ásti za ízení Sara Combilizer, na ru ní 
ovlada  a na polstrování pás .

12. Namo te jednorázovou ut rku do vody a odstra te všechny 
stopy po isticím prost edku schváleném spole ností Arjo. 
(Viz obr. 3)

13. Pokud dezinfek ní prost edek schválený spole ností Arjo 
není možno odstranit, p íslušnou ást post íkejte vodou 
a ot ete jednorázovými ut rkami. 

14. Opakujte, dokud veškerý isticí prost edek nebude odstran n.
15. Nechte všechny díly uschnout.

Pokra ujte kroky, které jsou uvedené na následující stran .

Obr. 1

A
B

Obr. 2

Obr. 3
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Dezinfekce (krok 16–21)
16. Znovu nast íkejte isticí prost edek schválený spole ností 

Arjo na všechny ásti a ru ní ovlada .
17. Dezinfek ní prost edek nechte p sobit na ástech za ízení 

podle doporu ené doby dezinfekce vyzna ené na láhvi.
18. Novou vlhkou jednorázovou ut rkou ot ete všechny stopy 

po dezinfek ním prost edku. 
19. Pokud není možné stopy dezinfek ního prost edku odstranit, 

post íkejte vodou dot enou ást a ot ete ji jednorázovými 
ut rkami. 

20. Tento postup opakujte, dokud neodstraníte veškerý isticí 
prost edek.

21. Nechte všechny díly uschnout.

Zadní ást za ízení Sara Combilizer
išt ní (kroky 22–23)

22. isticí prost edek schválený spole ností Arjo nast íkejte 
na všechny díly zadní ásti za ízení Sara Combilizer. 
(Viz obr. 4 a 5)

23. Opakujte kroky išt ní 10–13. Použijte nové jednorázové 
ut rky.

Dezinfekce (krok 24–25)
24. isticí prost edek schválený spole ností Arjo znovu 

nast íkejte na všechny ásti za ízení Sara Combilizer.
25. Opakujte kroky dezinfekce 15–19. Použijte nové jednorázové 

ut rky.

Praní a sušení textilií (kroky 26–29)
26. Sundejte potahy z bezpe nostních pás , op rek rukou, 

podhlavníku, matrace pod hlavu a matrace pod t lo. 
(Viz obr. 6)

27. P i praní uložte aloun ní a p nu na isté a suché místo.
28. Textilie perte následovn :

Potahy: Perte s rozepnutým zipem na 70 °C (158 °F) 
na normální prací cyklus. 

Bezpe nostní pásy s upínacími popruhy: 
Perte na 60 °C (140 °F) na normální prací cyklus.

29. Sušení textilií v suši ce probíhá následovn :
Potahy: Sušte obrácené naruby s rozepnutým zipem 

na minimáln  70 °C (158 °F).

Bezpe nostní pásy s upínacími popruhy: 
Sušte s p ezkami na max. 60 °C (140 °F).

Pokra ujte kroky, které jsou uvedené na následující stran .

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6
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Op tovné sestavení (kroky 30–39)
30. Vizuáln  zkontrolujte veškeré vycpávky, p nu, potahy, 

bezpe nostní pásy a upev ovací popruhy na pásy.
31. Bezpe nostní pásy vložte do potah  na bezpe nostní pásy.
32. alounickou nápl  vložte pod tkaninu pásu (nejblíže k t lu 

klienta).
33. Vložte p nu do matrace, polštá e, op rek rukou a potah  

bezpe nostních pás .
34. Upevn te matrace, podhlavník, op rky rukou, upev ovací 

popruhy pás  a bezpe nostní pásy na vydezinfikované 
za ízení Sara Combilizer.

35. Sundejte ochranný kryt z místa p ipojení (p ísluší-li). 
(Viz obr. 7)

36. Ochrannou zátku uložte na bezpe né místo pro použití 
p i dalším išt ní/dezinfekci. 

37. Odpojte ru ní ovlada . (Viz obr. 8) 
38. Spus te za ízení Sara Combilizer z polohy naklon ného stolu 

do polohy lehátka. 
39. P epn te na B žný režim a za ízení Sara Combilizer uve te 

do polohy židle.

POZNÁMKA
Používejte jemný prášek na praní prádla bez b licích 
prost edk . 

POZNÁMKA
Nemíchejte bezpe nostní pásy a potahy matrací. 

POZNÁMKA
Nepoužívejte žádné p ípravky na odstra ování skvrn. 

POZNÁMKA
Pásy nesušte v suši ce na teplotu vyšší než 60 °C (140 °F) 
a potahy matrací na teplotu vyšší než 70 °C (158 °F).

POZNÁMKA
Pokud byly potahy extrémn  ušpin né, je možné je 
p íležitostn  vyprat na max. 80 °C (176 °F).

Obr. 7

Obr. 8
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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 teplotách -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. 
• Doporu uje se používat dv  baterie, jednu 

v provozním stavu a druhou jako zálohu v nabíje ce.
• Doporu uje se nechat nepoužívanou baterii 

v nabíje ce. Nehrozí riziko p ebití baterie.

Životnost baterií
Pokud p i použití erstv  nabité baterie za ne po krátké 
dob  indikátor vydávat výstražný signál, je na ase 
objednat novou baterii.

VAROVÁNÍ
Z d vodu ochrany p ed zran ním baterii 
nedr te, nepropichujte, neotevírejte, nedemon-
tujte 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.

Kontrolka vybití baterie
Když je baterie tém  vybitá, rozezní se bzu ák. 
V takovém p ípad  je nutné baterii co nejd íve dobít.

Instalace nabíje ky
Viz návod k použití nabíje ky baterie NEA 8000.

Vým na baterie
Viz návod k použití nabíje ky baterie NEA 8000.
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Pé e a preventivní údržba

Za ízení Sara Combilizer podléhá opot ebení a následující úkony musí být provád ny ve stanovenou dobu, aby tak 
bylo zajišt no, že výrobek z stane dlouhou dobu v rámci p vodních technických parametr .

PLÁN PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY: Sara Combilizer

VAROVÁNÍ
Z d vodu ochrany p ed závadou a následným úrazem 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.

VAROVÁNÍ
Z d vodu ochrany p ed zran ním klienta nebo ošet ujícího personálu nikdy za ízení neupravujte 
nebo nepoužívejte nekompatibilní díly.

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

POVINNOSTI OŠET UJÍCÍHO 
PERSONÁLU 

innost/kontrola

P ed 
každým 
použitím

Po 
každém 
klientovi

Každý 
týden

Každé 
tvrtletí

Jednou 
ro n

Jednou 
za 5 let

ist ní/dezinfekce X X

Vizuální kontrola bezpe nostních pás X

Vizuální kontrola všech nechrán ných díl X

Vizuální kontrola ru ního ovlada e, kabelu 
a ovládacího panelu

X

Vizuální kontrola ukazatel úhlu naklon ní X

Vy išt ní a kontrola kole ek X

Vizuální kontrola matrací, aloun ní 
op rky rukou a podhlavníku

X

Vizuální kontrola baterie X

Provedení testu funk nosti X

Test funkce nouzového zastavení X

Test funkce lišty na ochranu proti sk ípnutí X

Vým na bezpe nostních pás X

Vým na textilních potah X

Ro ní kontroly provád né pouze 
kvalifikovaným servisním personálem

X
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Povinnosti ošet ujícího personálu
Úkoly v rámci povinností ošet ujícího personálu smí provád t 
pouze personál s dostate nými znalostmi za ízení Sara Combilizer, 
který musí dodržovat pokyny uvedené v tomto návodu k použití. 

Pokud výrobek nefunguje tak, jak by m l, kontaktujte 
kvalifikovaný servisní personál.

P ed každým použitím 
Vizuální kontrola bezpe nostních pás  
P ed každým použitím za ízení Sara Combilizer je nutno 
zkontrolovat bezpe nostní pásy následovn :

Za ízení Sara Combilizer dejte do polohy naklon ného stolu (75°). 
(Viz obr. 1) Zkontrolujte následující:

• Po celé délce zkontrolujte, zda není bezpe nostní pás rozt epen, 
na íznut a nejsou-li povoleny švy.

• Zkontrolujte, že p ezky nejsou poškozené a že je možno 
je otev ít a zav ít. 

• Zkontrolujte, zda jsou všechny upev ovací popruhy p ipojeny 
k za ízení Sara Combilizer. 

Pokud jsou pásy poškozené, nepoužívejte je. Je nutno objednat 
nové pásy. 

Po každém klientovi
ist ní/dezinfekce

Za ízení Sara Combilizer je t eba dezinfikovat po každém 
použití. Viz ást išt ní/dezinfekce mezi klienty na stran 49.

Každý týden 
Každý týden je nutno provést následující kontroly:

Vizuální kontrola všech nechrán ných díl
Za ízení Sara Combilizer dejte do polohy naklon ného stolu (75°). 
(Viz obr. 1) Zkontrolujte následující s ohledem na poškození, 
praskliny nebo ostré hrany, které by mohly zp sobit zran ní:

• Op rka nohou
• Op rky rukou
• Op rky ramen 
• P epravní madlo na desce opory zad

Pokra ujte kroky na následující stran .

POZNÁMKA
Pokud zjistíte jakékoliv poškození, poškozené ásti 
okamžit  vym te. V p ípad  nutnosti zavolejte 
kvalifikovaný personál

Obr. 1
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Vizuální kontrola ukazatel úhlu naklon ní
Zkontrolujte ukazatel úhlu naklon ní následovn :

• Zkontrolujte, zda je za ízení Sara Combilizer v koncové
poloze naklon ného stolu. Ukazatel úhlu naklon ní musí
zobrazovat 75°±5°. (Viz obr. 2)

• Spus te naklon ný st l a ov te, že ru i ka ukazatele úhlu
naklon ní se voln  pohybuje.

• Za ízení Sara Combilizer dejte do horizontální polohy
lehátka. Ukazatel úhlu naklon ní by m l zobrazovat 0° ±5°.

Vizuální kontrola ru ního ovlada e, kabelu 
a ovládacího panelu
Zkontrolujte ru ní ovlada , kabel a ovládací panel následovn :

• Zkontrolujte s ohledem na praskliny nebo ostré hrany, které by 
mohly zp sobit zran ní nebo ztížit išt ní/dezinfekci za ízení.
(Viz obr. 3)

• Zkontrolujte, že displeje na ru ním ovlada i a ovládacím
panelu jsou p ipojené a nepoškozené.

Vy išt ní a kontrola kole ek
Kole ka ist te a kontrolujte následovn :

• Zkontrolujte kole ka a odstra te veškerou viditelnou ne istotu.
• Zkontrolujte pohyb kole ek a p esv d te se, že se pohybují

a otá í voln . (Viz obr. 4)
• Aplikujte pouze jednu brzdu najednou. Se zataženou

brzdou se kole ko nepohybuje dop edu, když budete za ízení
Sara Combilizer tla it. Opakujte u všech ostatních brzd.

• Zabrzd te všechny ty i brzdy. Tla te za ízení Sara
Combilizer všemi sm ry. Nem lo by se p i tla ení pohybovat.

Pokra ujte kroky na následující stran .

POZNÁMKA 
Ukazatel úhlu naklon ní nefunguje, pokud je za ízení 
Sara Combilizer naklon no.

Obr. 2
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Vizuální kontrola matrací, aloun ní op rky rukou 
a podhlavníku
Zkontrolujte matrace, aloun ní op rky rukou a podhlavníku 
následovn :

• Zkontrolujte nep ítomnost otvor , prasklin nebo trhlin, které
by mohly mít za následek problémy p i išt ní/dezinfekci
tkaniny. (Viz obr. 5)

• Zkontrolujte, zda není p ítomen vážný zdroj odbarvení/
kontaminace.

• Zkontrolujte, zda všechny popruhy na upev ování matrací
a polštá  jsou nepoškozené a zda jsou stále p ipojeny
k matracím. Popruh nesmí být rozt epený, na íznutý a nesmí
mít povolené švy.

• Zkontrolujte, zda posuvný zámek není poškozený.

Vizuální kontrola baterie 
Baterii kontrolujte následujícím zp sobem:

• Zkontrolujte nep ítomnost otvor , prasklin nebo trhlin
na p ipojovací zástr ce baterie. (Viz obr. 6)

• Zkontrolovat, zda je kolem za ízení Sara Combilizer
dostatek místa na provedení zm ny polohy.

• Stejn  zkontrolujte i záložní baterii.

Provedení testu funk nosti
Prove te test funk nosti následovn :

• Projd te si funkce na ru ním ovlada i a ovládacím panelu.
(Viz obr. 7)

• Otestujte všechny pohyby od po áte ní do koncové polohy.
Všechna tla ítka musí fungovat v souladu s ástí Ovládací
funkce.

• Kontrolujte abnormální zvuk p i pohybu.
• Pokud ru ní ovlada  nefunguje, vym te jej.
• Pokud ovládací panel nefunguje tak, jak by m l, nebo pokud se

objeví abnormální zvuky, kontaktujte kvalifikovaný personál.

Pokra ujte kroky na následující stran .

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7
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Test funkce nouzového zastavení
Otestujte funkci nouzového zastavení následovn :

• Aktivujte jedno z tla ítek nouzového zastavení. (Viz obr. 8)
• Zkontrolujte, že nedochází k žádnému pohybu, pokud jsou 

stisknuta tla ítka na ru ním ovlada i a ovládacím panelu.
• Resetujte nouzové zastavení. 
• Zkontrolujte, že nedochází k žádnému pohybu, pokud jsou 

stisknuta tla ítka na ru ním ovlada i a ovládacím panelu. 
• Opakujte výše uvedený test pro druhé tla ítko nouzového 

zastavení.

Test funkce lišty na ochranu proti sk ípnutí 
Otestujte funkci lišty ochrany proti sk ípnutí následovn :

• Stiskn te a podržte tla ítko „Dol “ na ru ním ovlada i. 
• Stla te dol  lištu ochrany proti sk ípnutí, která se nachází mezi 

dv ma nosníky podvozku. (Viz obr. 9)
• Zkontrolujte, že se za ízení Sara Combilizer zastaví a nedojde 

k žádnému dalšímu pohybu.
• Uvoln te lištu ochrany proti sk ípnutí.
• Stiskn te a podržte tla ítko „Dol “. 
• Zkontrolujte, zda se za ízení Sara Combilizer pohybuje dol .

Ro ní kontroly provád né kvalifikovaným 
personálem
Servis za ízení Sara Combilizer musí být provád t jednou ro n  
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 kontro-
lovat p i provád ní servisu kvalifikovaným personálem. 
Podrobné informace naleznete v samostatných pokynech 
k servisu.

Obr. 8

Obr. 9



60

Odstra ování problém  a alarmy

Odstra ování problém
P ed provedením dalších krok  se vždy ujist te, že baterie za ízení Sara Combilizer je nabitá nebo vym n ná 
a že je správn  vložená. Po každém kroku zkontrolujte, zda problém stále p etrvává, než p ejdete k dalšímu 
kroku.

PROBLÉM 
(Používání za ízení 
Sara Combilizer)

OPAT ENÍ
(Prove te níže uvedené kroky v popsaném po adí)

Ru ní ovlada  nereaguje. 

1. Zkontrolujte, že kolem, nad a pod jednotkou Sara Combilizer. nejsou
žádné p ekážky.

2. Zkontrolujte, že hmotnost klienta nep esahuje 200 kg (440 lb).
3. Zkontrolujte, že ani jedno z tla ítek nouzového zastavení není

deaktivováno.
4. Odpojte p ipojení ru ního ovlada e a nasa te kryt, aby správn  sed l.
5. Zkontrolujte, zda lišta ochrany proti sk ípnutí není aktivována.
6. Odpojte kabel ru ního ovlada e a pokuste se p esunout lehátko/židli/

naklon ný st l p es ovládací panel.
7. Pokud ovládací panel funguje, vym te ru ní ovlada .
8. Pokud problém p etrvává, vym te ru ní ovlada . Je-li to t eba, použijte

sk í  pro nouzové spoušt ní.
9. Zavolejte kvalifikovaný personál.

Zm te režim na ovládacím 
panelu Není možné m nit režim.

1. Zkontrolujte, že kolem, nad nebo pod za ízením Sara Combilizer
nep ekáží žádné objekty.

2. Zkontrolujte, že hmotnost klienta nep esahuje 200 kg (440 lb).
3. Zkontrolujte, zda lišta ochrany proti sk ípnutí není aktivována.
4. Zkontrolujte, zda jsou ob  tla ítka nouzového zastavení deaktivována.
5. Zkontrolujte, zda je za ízení Sara Combilizer ve správné poloze

stisknutím tla ítka „Zm nit režim“, dokud LED kontrolka nep estane
blikat a nerozsvítí se nep etržité sv tlo (režim vestoje) nebo se nevypne
(b žný režim).

6. Pokud problém p etrvává, vym te ru ní ovlada . Je-li to t eba, použijte
sk í  pro nouzové spoušt ní.

7. Zavolejte kvalifikovaný personál.

Lehátko není uzam eno po 
uvoln ní spušt ní naklon ného 
stolu a nefunk nosti tla ítek 
shift a režim.

1. Stiskn te pevn  p epravní madlo/stranu u hlavy lehátka sm rem dol .
2. Pokud problém p etrvává, vym te ru ní ovlada .
3. Zavolejte kvalifikovaný personál.

P evoz
S židlí se p i transportu t žko 
manipuluje.

1. Zkontrolujte, že kolem nebo pod za ízením Sara Combilizer nep ekáží
žádné p edm ty.

2. Uvoln te brzdy.
3. Zkontrolujte, zda jsou všechna kole ka istá a bez p ekážek.
4. Ujist te se, že se všechna kole ka voln  otá í.
5. Pokud problém p etrvává, vym te ru ní ovlada .
6. Zavolejte kvalifikovaný personál.
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Alarmy

Brzdy nefungují. 

1. Zkontrolujte, zda v kole kách/brzdách nejsou zaseknuté p ekážky
a v p ípad  pot eby je vy ist te.

2. Pokud problém p etrvává, vym te ru ní ovlada .
3. Zavolejte kvalifikovaný personál.

Nahnutí doleva/doprava se 
nezastaví v horizontální poloze.

1. Stiskn te jedno z tla ítek pro naklon ní do stany, aby lehátko p ešlo
p es horizontální polohu, dokud na druhé stran  nezastaví.

2. Stiskn te tla ítko naklon ní na druhou stranu. Lehátko se zastaví
v horizontální poloze.

3. Pokud se lehátko nezastaví v postranní horizontální poloze, vyložte
klienta.

4. Zavolejte kvalifikovaný personál.

Funkce naklán ní doleva/
doprava nefunguje v režimu 
vstoje.

1. Zkontrolujte, zda se op rka nohou nedotýká podlahy.
2. Pokud se op rka nohou dotýká podlahy, za ízení Sara Combilizer by

se m lo spustit a op rka nohou nastavit do nejvyšší polohy.
3. Pokud problém p etrvává, vyložte klienta.
4. Zavolejte kvalifikovaný personál.

Nouzový box nefunguje.
1. Vyložte klienta.
2. Zavolejte kvalifikovaný personál.

ALARMY/ZVUKY OPAT ENÍ

Ukazatel zvuku
P i stisku tla ítka na ovládacím panelu nebo 
ru ním ovlada i zazní pulzující zvuk bzu áku.

Vybitá baterie. 
1. Vym te za pln  nabitou baterii.
2. Pokud problém p etrvává, vym te ru ní ovlada .
3. Zavolejte kvalifikovaný personál.

PROBLÉM 
(Používání za ízení 
Sara Combilizer)

OPAT ENÍ
(Prove te níže uvedené kroky v popsaném po adí)
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Technické specifikace

Obecné
Bezpe né pracovní zatížení (SWL) = max. celkové 
zatížení

200 kg (440 lb)

Maximální hmotnost klienta 200 kg (440 lb)
Max. celková hmotnost (za ízení Sara Combilizer + 
klient)

315 kg (694 lb)

Hmotnost za ízení Sara Combilizer 115 kg (254 lb)
Model a typ APA1 XXX XX

(XXX= varianta, XX = kód specifický pro zemi)
APA1 000 WW
(000=standard, WW = celosv tov )

Krytí
IP: Ochrana proti vniknutí
X: Ochrana proti vniknutí cizích t les ani v i kontaktu 
s nimi není pro tento produkt specifikována.
4: Voda st íkající na produkt z libovolného sm ru nemá 
žádný vliv na bezpe nost nebo základní funkci.

IPX4 

Stupe  ochrany – ru ní ovlada
IP: Ochrana proti vniknutí
X: Ochrana proti vniknutí cizích t les ani v i kontaktu 
s nimi není pro tento produkt specifikována.
6: Ost ikování výrobku proudem vody z jakéhokoliv sm ru 
nemá vliv na bezpe nost nebo požadovaný výkon

IPX6

Zdravotnický prost edek Typ B
Krytí Pohon na baterii
Ovládací síla: 
Tla ítka – Ovládací panel

– Ru ní ovlada
– Tla ítko uvoln ní náklonu
– Nouzové zastavení
– Nouzový box

Brzdy

2 N
4 N
5 N
18 N
18 N
52 N

Nominální nap tí zvedáku 24 V DC
íslo dílu baterie NEA0100-083

Typ baterie NiMH 
Kapacita baterie 2,5 Ah
Nap tí baterie 24 V DC

íslo dílu nabíje ky baterie NEA 8000-WW, NEA 8000-AU
Maximální pracovní cyklus – pohon nahoru/dol 10 % (2 minuty zapnuto, 18 minut vypnuto)
Maximální pracovní cyklus – pohon židle/lehátka 10 % (2 minuty zapnuto, 18 minut vypnuto)
Maximální pracovní cyklus – pohon naklon ní dozadu/
nahoru

10 % (2 minuty zapnuto, 18 minut vypnuto)

Maximální pracovní cyklus – pohon naklon ní doleva/
doprava

10 % (2 minuty zapnuto, 18 minut vypnuto)
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Obecné
Hlu nost 50 dB (A)
Kabel ru ního ovlada e 50 cm (19 5/8") svinutý

150 cm (59") natažený na maximum
Stupe  zne išt ní 2
Provozní rozsah ukazatel úhlu naklon ní -30° až 90°
P esnost a správnost ukazatele úhlu naklon ní 5°
Maximální výkon 200 W

Stupe  ochrany proti požáru Podle normy EN 1021-1 a EN 1021-2.
Materiál:
Bezpe nostní pás
P na do matrace, aloun ní a podhlavníku
Potah matrace, aloun ní a podhlavníku
Polstrování pásu a blok op rky nohou

Polyester (PES)
Polyuretan (PU)
Polyesterová tkanina s polyuretanovou povrchovou 
úpravou
Polyetylen (PE)

Hmotnost komponent
Hmotnost op rky nohou 5,8 kg (12,8 lb)
Hmotnost op rky ramen 0,9 kg (2,0 lb)
Hmotnost op rky rukou 3,1 kg (6,8 lb)
Hmotnost textilní sady 6,1 kg (13,4 lb)
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•

Povolená kombinace
Sara Combilizer lze používat s následujícími 
produkty spole nosti Arjo.

Maxi Sky 440, Maxi Sky 600, Maxi Sky 1000, 
Maxi Sky II, Maxi Move s extra nízkými kole ky, 
Walker, Sara Plus, Concerto, Carevo, Over bed 
Table PT10, PT11 a OBT

Kluzné pom cky MaxiSlide plachty, MaxiSlide Flites, MaxiTube 
Flites, MaxiTransfer, MaxiRoll a Maxi Air

Požadované rozm ry p i používání bo ního p esunu s rámem l žka:
A: Ší ka l žka/lehátka musí být minimáln  510 mm 
(20 1/8") v etn  postranic.

B: Výška plochy na ležení musí být 560 mm (22") 
až 980 mm (35 5/8").

C: Mezi podlahou a podvozkem l žka musí být 
minimáln  170 mm (6 3/4") volného prostoru, aby 
mohla být použita kole ka Sara Combilizer.

D: Mezi kole ky u hlavy a u nohou musí být volný 
prostor minimáln  910 mm (35 3/4").

E: Vzdálenost od nohou ke st ední ásti l žka musí 
být 535 mm (21 1/8").

F: Vzdálenost od hlavy ke st ední ásti l žka musí 
být 375 mm (14 3/4").
Nejsou povolené žádné další kombinace.

A

B

C
D

E

F
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Provoz, transport a skladování 
Teplota +10 až +40 °C (+50 až +104 °F) provoz

-10 až +50 °C (+14 až +122 °F) – transport
-10 až +50 °C (+14 až +122 °F) – uskladn ní

Vlhkost 20–80% Rh p i +30 °C (+86 °F) provoz
20–80% Rh p i +30 °C (+86 °F) transport – nekondenzující
20–80% Rh p i +30 °C (+86 °F) uskladn ní – nekondenzující

Tlak vzduchu 800 až 1 060 hPa – provoz
800 hPa až 1 060 hPa transport
800 hPa až 1 060 hPa uskladn ní

Recyklace
Toto za ízení by se m lo recyklovat podle národních p edpis .
Obal D evo a vlnitá lepenka, recyklovatelné 

Likvidace Sara Combilizer 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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Rozm ry

Max. 2 045 (80 1/2") 

Min. 1 890 (74 3/8") 

Délka a ší ka lehátka
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5/
16

")
 

Rozm ry mm v palcích (")

98
4 
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8 

3/
4"

) 
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8 
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4"

) 

75°

0°
-25°

Úhel naklon ní nahoru/dol

714 (28 1/8") 915 (36") 
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5 

(6
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/8
")

 

Délka, ší ka a výška podvozku

1 
87

5 
(7

3 
3/

4"
) 

1 430 (5
6 3/8") 

Tolerance m ení:
>200 mm ±20 mm
200 mm ±5 mm

Úhly ±2°

Max. a min. výška lehátka

Max. výška a hloubka 
naklon ného stolu
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Max. a min. výška židle Ší ka 
op rek rukou

510 (20 1/8")

615 (24 1/4")

Op rka zad

Sedák

Ší ka op rky zad a délka sedáku židle 
ve svislé a naklon né poloze

Svislá poloha 1 580 (62 1/4")

Poloha naklon ná dozadu 1 840 (72 3/8") 

M
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)

Polom r otá ení lehátka
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Štítky
Vysv tlivky ke štítk m

Vysv tlivky k symbol m

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 se 
sériovým íslem

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

Identifika ní 
štítek

Identifika ní štítky na r zných 
ástech za ízení Sara 

Combilizer.

Celková hmotnost za ízení 
v etn  bezpe ného pracovního 
zatížení.

Safe Working 
Load

Definuje maximální celkové 
zatížení klientem nebo jakékoliv 
jiné zatížení, které m že p sobit 
na za ízení Sara Combilizer.

IPX4 Stupe  ochrany proti st íkající 
vod .

24 VDC Napájecí nap tí.
2,5 Ah Kapacita.

Typ B, Použitá ást: 
ochrana proti úrazu elektrickým 
proudem v souladu se sm rnicí 
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 (WEE).
Pracovní cyklus 2 minuty 
ZAPNUTO, 18 minut 
VYPNUTO.
Ozna ení CE ve shod  
s harmonizovanou legislativou 
Evropského spole enství.

íslo modelu.

Sériové íslo.

315 kg/
694 lbs

115 kg/
254 lbs

200 kg/
440 lbs

SN

Název a adresa výrobce.

Certifikováno podle národn  
uznávané zkušebny 
prost ednictvím organizace 
TÜV SÜD. 
Ohrožení životního prost edí.
Není ur ena k likvidaci.

Dobíjecí baterie.

Datum spot eby.

Praní normální program 
max. 70 °C /158 °F.

Neb lit.

Sušení v suši ce je možné 
p i b žné teplot .

Nežehlete.

Praní normální program 
max. 60 °C/140 °F.

Recyklovatelná.

P e t te si návod k použití.

Ozna ení tla ítka nouzového 
zastavení.

Ozna uje, že výrobek je 
zdravotnický prost edek podle 
na ízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/745 
o zdravotnických prost edcích.
Jedine ný identifikátor 
prost edku.
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Identifika ní štítky pro 
textilní potahy (celkem 11)Identifika ní štítky pro 

bezpe nostní pásy a upev ovací 
popruhy (celkem 16)

Identifika ní zna ky na p n  do matrací, 
polštá i a p novém polstrování pás  
(celkem 14)

Funkce uvoln ní sklonu stolu

Štítek se sériovým íslem
Štítek s technickými údaji

Štítek SWL

P e t te si návod k použití 
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Identifikace op rky nohou

Nouzové funkce uvnit  
sk ín

Štítek baterie

Nouzový box 

Op rka nohou

Nastavte 
op ru ramen

Složte op rku ramen

Nastavte 
op ru ramen
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Zámìrnì prázdná stránka
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Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

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 za ízení poskytujícího profesionální zdravotní pé i 

Výjimky: Vysokofrekven ní chirurgické za ízení a místnost s RF clonou 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 základny, 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

RF emise CISPR 11 Skupina 1
Za ízení používá RF energii pouze pro svou vnit ní funkci. 
Proto jsou RF emise velmi nízké a není pravd podobné, že by 
zp sobovaly rušení elektronických za ízení v její blízkosti.

RF 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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Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost
Zkouška 
odolnosti

Zkušební úrove  podle IEC 
60601-1-2 Úrove  shody Elektromagnetické 

prost edí – pokyny
Elektrostatický 
výboj (ESD)
EN 61000-4-2

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

±8 kV kontakt

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

±8 kV kontakt

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 
RF poli

EN 61000-4-6

3 V v pásmu 0,15 MHz 
až 80 MHz

6 V pro pr myslová, v decká, 
léka ská (ISM) a amatérská 
rádiová frekven ní pásma 
v rozmezí 0,15 až 80 MHz
80 % AM p i 1 kHz

3 V v pásmu 0,15 MHz 
až 80 MHz

6 V pro pr myslová, v decká, 
léka ská (ISM) a amatérská 
rádiová frekven ní pásma 
v rozmezí 0,15 až 80 MHz
80 % AM p i 1 kHz

P enosná a mobilní RF 
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 
elektromagnetickým 
pr zkumem lokality by m la 
být menší než úrove  shody 
pro každý frekven ní 
rozsahb.
K rušení m že docházet 
v blízkosti za ízení 
ozna eného tímto 
symbolem: 

Vyza ované RF 
elektromagnetické 
pole
EN 61000-4-3

Prost edí profesionální 
zdravotní pé e 
3 V/m
80 MHz až 2,7 GHz
80 % AM p i 1 kHz

Prost edí profesionální zdravotní 
pé e 
3 V/m
80 MHz až 2,7 GHz
80 % AM p i 1 kHz

Separa ní 
vzdálenost od RF 
bezdrátových 
komunika ních 
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 porty SIP/SOP
100 kHz opakovací kmito et

±1 kV porty SIP/SOP
100 kHz opakovací kmito et

Kmito et napájení 
magnetického 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 radiofrekven ním vysíla m je vhodné zvážit provedení 
elektromagnetického pr zkumu lokality. Pokud nam ená intenzita pole v míst  použití výrobku p esahuje použitelnou 
úrove  RF 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
•

Obdélníkové bloky 
op rky nohou (2)

8663850-09

Bloky op rky nohou 
ve tvaru klínu (2)

8663849-09

Baterie NEA0100-083

Držák baterie
8350891-031

Nabíje ka baterie
NEA8000

Dezinfek ní prost edek 
K objednání kontaktujte 

místního zástupce

Matrace pod t lem 
Komplet – AH1004031

Pouze povlak – AH1004035

Matrace pod hlavou 
Komplet – 8663942-014

Pouze povlak – 8663943-014

Polštá  
Komplet – 8663947-013

*Polstrování op rky rukou
Komplet – AH1005467

Pouze povlak – AH1004109

Pás p es ramena, dva kusy
8547118-013

Pás p es hrudník a boky, 
dva kusy

8547119-013

Pás p es kolena 
8547120-013

*Kolenní popruh 
AH1033148

*Pro vým nu kompletního páru 
je nutno objednat dva kusy
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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


