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Zásady vn jší úpravy a copyright
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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
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P edmluva

D kujeme vám, že jste si koupili za ízení 
spole nosti Arjo.

Kontaktní informace pro zákazníky
S dotazy týkajícími se tohoto produktu, spot ebního 
materiálu, údržby nebo informací o dalších 
produktech a službách spole nosti Arjo se obra te 
na spole nost Arjo nebo na jejího autorizovaného 
zástupce, p ípadn  navštivte web www.arjo.com.

Než za nete za ízení Sara Plus 
používat, d kladn  si p e t te 
tento návod k použití.
Informace obsažené v tomto návodu k použití 
jsou nezbytné pro používání a údržbu za ízení. 
Pomohou váš výrobek ochránit a zajistí, aby 
za ízení sloužilo k vaší plné spokojenosti. 
Informace obsažené v tomto návodu k použití 
jsou d ležité pro bezpe nost pacienta/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 .

Podpora
Pokud pot ebujete další podporu, kontaktujte 
spole nost Arjo, která vám m že nabídnout 
komplexní podporu i servis k maximalizaci 
dlouhodobé bezpe nosti, spolehlivosti a hodnoty 
tohoto produktu. V p ípad , že požadujete náhradní 
díly, kontaktujte místního zástupce spole nosti 
Arjo. Telefonní ísla naleznete na poslední stránce 
tohoto návodu.

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

Definice použité v tomto návodu

Poznámka:

Varování
Znamená, že nepochopení a
neuposlechnutí tohoto varování m že
mít za následek zran ní vaše nebo
jiných osob.

Upozorn ní
Znamená, že nedodržení t chto pokyn
m že vést k poškození systému i
za ízení nebo jejich ástí.

Znamená, že tato informace je d ležitá
pro správné používání tohoto výrobku
nebo za ízení.
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Ur ené použití

Ur ené použití pro Sara Plus
Sara Plus je stav cí a zvedací pom cka, která je ur ena 
ke krátkým p esun m, jako nap . ke zvedání z l žka a 
p esunu na invalidní vozík anebo z invalidního vozíku 
na toaletu. Toto za ízení je také vhodné na rehabilita ní 
cvi ení, nap . nácvik ch ze, pokud je odstran na nožní 
deska a op rka kolenou. P esuny pomocí za ízení 
Sara Plus se provádí ve vnit ních prostorách na pokoji 
pacienta/klienta, v ošet ovnách, spole ných prostorách 
nebo v koupeln .
Pom cka Sara Plus je ur ena pro použití v nemocnicích, 
ošet ovatelských ústavech i jiných zdravotnických 
za ízeních pro r zné kategorie pacient  nebo klient .
Za ízení Sara Plus musí vždy obsluhovat zaškolený 
ošet ující personál trvale pe ující o pacienta/klienta, a to 
v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu k použití.
Za ízení Sara Plus je ur eno k použití se speciáln  
navrženými vaky Arjo.
P i p esunu pacienta/klienta pomocí vaku k p esunu/
ch zi je maximální bezpe né pracovní zatížení 140 kg 
(308 lb). Použije-li se stejný vak k nácviku ch ze, 
maximální bezpe né pracovní zatížení je 190 kg 
(420 lb).
Za ízení Sara Plus by m lo být používáno pouze k ú elu 
uvedenému v návodu k použití. Jakékoli jiné použití je 
zakázáno.

Posouzení pacienta/klienta
Než za nete za ízení Sara Plus používat, musí 
kvalifikovaná osoba provést plné klinické posouzení 
stavu pacienta/klienta a vhodnosti za ízení. 
Za ízení Sara Plus je ur eno pro pacienta/klienta, který:
• Je upoután na invalidní vozík
• Je schopen áste n  zatížit alespo  jednu kon etinu
• Má áste n  stabilní trup
• Je z velké ásti závislý na ošet ujícím personálu
• Pot ebuje cvi ení vestoje pro udržení mobility

P i používání v kombinaci s EPS (systém dodate né 
opory) / vakem BOS (stav cí vak s oporou hýždí) a 
pouze pro ú ely zvedání a p esunu je za ízení Sara Plus 
ur eno pro pacienta/klienta, který:
• Je upoután na invalidní vozík
• Je z velké ásti závislý na ošet ujícím personálu
Jestliže pacient/klient nespl uje tato kritéria, je nutné 
použít alternativní za ízení/systém.

P edpokládaná životnost
P edpokládaná životnost p edstavuje maximální dobu 
použitelnosti, jak ji definuje výrobce.
P edpokládaná životnost za ízení Sara Plus je deset (10) 
let od data výroby p i spln ní následujících podmínek:
• Údržba a servis za ízení se provádí v souladu 

s kapitolami „ išt ní a dezinfekce“ a „Pé e a 
preventivní údržba“.

• Údržba za ízení je provád na podle minimálních 
požadavk  uvedených v kapitole „Plán preventivní 
údržby“.

• Servis a pé i o výrobek dle požadavk  Arjo je nutno 
zahájit již p i prvním použití za ízení zákazníkem.

Pro p edpokládanou životnost vak  viz návod k použití 
p íslušného vaku.
P edpokládaná životnost spot ebního materiálu, jako 
jsou baterie, pojistky, sady t sn ní, vložky seda ky, 
bezpe nostní pásy, polstrované kryty, popruhy a š ry, 
závisí na pé i a použití p íslušného za ízení. Údržbu 
spot ebního materiálu je nutno provád t v souladu 
s kapitolami „ išt ní a dezinfekce“ a „Pé e a 
preventivní údržba“.
V p ípad  poškození nebude za ízení vhodné 
k používání.

Upozorn ní: P estože stav cí a zvedací
pom cka Sara Plus i její p íslušenství
jsou vyrobeny tak, aby spl ovaly vysoké
kvalitativní standardy, nesmí být
dlouhodob  ponechávány ve vlhkém nebo
mokrém prost edí.
Na zvedák Sara Plus ani jeho
p íslušenství (s výjimkou vak ) za
žádných okolností nest íkejte vodu, jako
nap . p i sprchování.
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Bezpe nostní pokyny

Varování: P ed použitím stav cí a 
zvedací pom cky Sara Plus je zapot ebí, 
aby bylo kvalifikovaným zdravotnickým 
pracovníkem provedeno klinické 
posouzení stavu pacienta, aby bylo 
zaru eno, že je pacient klinicky schopen 
dané innosti provád t. 

Varování: Toto za ízení smí používat 
pouze ošet ující personál, který byl ádn  
vyškolen v jeho obsluze, p e etl si tento 
návod a porozum l pokyn m v n m 
uvedeným.

Varování:  N které z t chto komponent 
mají kritický význam pro bezpe nost 
zvedáku, proto vyžadují pravidelnou 
kontrolu a údržbu a v p ípad  nutnosti 
se musí vym nit. Viz ást „Pé e a 
preventivní údržba“.

Varování:  P i p esunu pacienta/klienta 
pomocí vaku k p esunu a ch zi je 
maximální nosnost zvedáku 140 kg 
(308 lb). Použije-li se stejný vak k 
nácviku ch ze, je maximální nosnost 
190 kg (420 lb). 
Tyto hmotnostní limity nep ekra ujte.

Varování:  Aby se zabránilo vážnému 
poran ní, pacient/klient se v za ízení 
Sara Plus nesmí natahovat do dálky 
a naklán t se.

Varování: Je doporu eno, abyste se 
nejprve seznámili s jednotlivými 
ovládacími prvky a funkcemi stav cí a 
zvedací pom cky Sara Plus, které jsou 
popsány v ásti „Popis výrobku“ tohoto 
návodu, aby bylo zajišt no, že p ed 
použitím za ízení u pacienta/klienta 
budou provedeny stanovené úkony 
nebo kontroly.
Pokud budete pot ebovat pomoc p i 
montáži nebo údržb  zvedáku Sara Plus, 
p ípadn  se setkáte s jakýmikoli 
nenadálými situacemi p i jeho používání, 
kontaktujte vašeho místního zástupce 
spole nosti Arjo. Seznam naleznete na 
zadní stran  obálky tohoto návodu.

Varování: Toto za ízení obsahuje malé 
ásti, které v p ípad  vdechnutí nebo 

spolknutí mohou pro malé d ti 
p edstavovat riziko udušení.
Uchovávejte za ízení mimo dosah d tí 
a domácích zví at.

Varování: Kabel ru ního ovlada e 
p edstavuje riziko uškrcení. P ijm te 
proto veškerá nezbytná opat ení k jeho 
zabrán ní.

Varování: Ošet ující personál by se 
nem l dotýkat konektoru ru ního 
ovlada e a sou asn  pacienta/klienta.
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P íprava
Úkony p ed prvním použitím (4 kroky)
1. Zkontrolujte pohledem, zda není poškozen obal. 

Vypadá-li to tak, že p i p eprav  došlo k poškození 
produktu, kontaktujte p íslušného p epravce.
Výrobek NEPOUŽÍVEJTE.

2. Obal recyklujte podle místních p edpis .
3. P e t te si tento návod k použití.
4. Vyberte vyhrazené místo, kde bude tento návod 

uložen a bude vždy a snadno p ístupný.
5. Vybalte dodanou baterii a pln  ji nabijte, viz ást 

„Nabíjení baterie“.

Úkony p ed každým použitím (4 kroky)
1. Prove te vizuální kontrolu za ízení Sara Plus. 

Pokud je n který díl poškozen, výrobek 
NEPOUŽÍVEJTE.

2. Zkontrolujte stav nabití baterie.
3. Zkontrolujte, zda je stisknuté zelené tla ítko Reset 

(umíst né na zadní stran  sloupu).
(Viz obr. 2 na stran  7 v ásti „Ozna ení díl “)

4. Zkontrolujte, zda je ovládací knoflík nouzového 
spušt ní pln  oto en ve sm ru chodu hodinových 
ru i ek a utažen prsty. 

Po každém pacientovi/klientovi
Výrobek vy ist te a vydezinfikujte podle pokyn  v ásti 
„ išt ní a dezinfekce“.

Pokyny pro za ízení Sara Plus
Levá a pravá ást 

Za ízení Sara Plus má levou a pravou ást. (Viz obr. 1)
Pokyny pro p esun

Ošet ující personál musí b hem p esunu stát za 
za ízením Sara Plus. (Viz obr. 1)

Vpravo

Vlevo

Sm r 
p esunu

Obr. 1
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Ozna ení díl

1. Ovládací rukoje
2. Baterie
3. Kole ka s brzdami (zadní)
4. Nohy podvozku
5. P ední kole ka (nebrzd ná)
6. Op rka nohou (odstranitelná)
7. Toaletní sedátko (volitelné)
8. Toaletní sedátko a rám (volitelné)
9. Podložka Proactive Pad™ (nastavitelná)
10. P ipojovací š ry (pro vak)
11. Arc-Rest™ (op rka paží s rukoje mi)
12. Podrobný pohled na areta ní p íchytky š rek
13. Duální ovládací panel

14. Ru ní ovlada
15. Knoflík nouzového spoušt ní p i poruše systému
16. Štítek – ozna ení knoflíku nouzového spoušt ní p i 

poruše systému
17. P ipojení kabelu ru ního ovlada e
18. Indikátor vybití baterie
19. Hlavní spína  / tla ítko Reset (zelené)
20. Hlavní vypína  ( ervený)
21. Štítek – p ed použitím si p e t te návod
22. Štítek – p ehled velikostí vaku
23. Hodiny / íta  cykl
24. Displej váhy (je-li dostupný)
25. Štítek – p ed použitím si p e t te návod
26. Tla ítko nouzového zastavení
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Obr. 2
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Ovládací prvky a vlastnosti
Ru ní ovlada :- Ru ní ovlada  je p ipojen ke zvedáku 
pomocí prodlužovacího kabelu. Ru ní ovlada  ovládá 
zvedání, spoušt ní i rozevírání a zavírání noh podvozku. 
Sm rové šipky vedle tla ítek ozna ují jednotlivé funkce 
(Viz obr. 3) 
Jestliže se b hem používání uvolní stisk jakéhokoliv 
tla ítka, elektricky pohán ný pohyb se okamžit  zastaví.

Duální ovládací panel:- má stejné ovládací prvky jako 
ru ní ovlada  a je umíst n naho e v hlavní ásti zvedáku. 
(Viz obr. 4)

Tla ítko nouzového zastavení ( ervené):- V nouzové 
situaci, kdy je nutné ihned zastavit elektricky pohán ný 
pohyb zvedáku (jinak než uvoln ním tla ítka na ru ním 
ovlada i nebo duálním ovládacím panelu), stiskn te 
tla ítko nouzového zastavení, které se nachází na bo ní 
stran  krytu 
Po stisknutí je p ed dalším použitím zvedáku nutné 
resetovat tla ítko nouzového zastavení oto ením 
ervené epky tla ítka, která by m la vysko it.

Hlavní spína  / tla ítko Reset (zelené):- Nachází se na 
zadní ásti krytu pod duálním ovládacím panelem. 
Stisknutím tla ítka se zvedák zapíná. Také se používá 
k resetování za ízení po aktivaci pojistky p etížení 
(tla ítko je lehce vysunuté). Jestliže se pojistka vypne 
a po op tovném nastavení se vypne znovu, vy a te 
zvedák z provozu a obra te se na servisní odd lení 
spole nosti Arjo.
Hlavní vypína  ( ervený):- Nachází se na zadní ásti 
krytu pod duálním ovládacím panelem. Stisknutím 
tla ítka se zvedák vypíná. 
Automatické vypnutí:- (Nejedná se o ovládací prvek 
obsluhy, ale o funkci zabudovanou v elektronice 
zvedáku.)
Dojde-li k neúmyslnému p etížení za ízení Sara Plus 
(p i pokusu zvednout pacienta/klienta, jehož hmotnost 
p ekra uje p ípustnou nosnost zvedáku), aktivuje se 
funkce automatického zastavení pohybu, jež zabrání 
za ízení ve zvedání zát že p esahující bezpe né 
pracovní zatížení, a zvedání se automaticky p eruší. Na 
displeji hodin / íta e cykl  se objeví zpráva „Overload“ 
(P etížení) a po dobu stisknutí tla ítka bzu ák každou 
sekundu dvakrát zapípá (nejmén  dv  pípnutí). Dojde-li 
k p etížení, po dobu ty  sekund není možné zahájit 
pohyb ve stejném sm ru.
Pokud k tomu dojde, elektronika se resetuje po uvoln ní 
tla ítka zvedání na ru ním ovlada i nebo ovládacím 
panelu. Z displeje hodin / íta e cykl  zmizí zpráva 
„Overload“ (P etížení). Poté lze pacienta/klienta spustit 
stisknutím tla ítka spoušt ní na ru ním ovlada i nebo 
ovládacím panelu. Následn  je možné jej uvolnit ze 
zvedáku.
Funkce automatického zastavení:- Velkou pozornost 
je nutno v novat tomu, aby nedošlo ke spušt ní op rky 
Arc-Rest na pacienta/klienta nebo jinou p ekážku. 
Když k tomu však neúmysln  dojde, b h motoru bude 
pokra ovat, ale pohyb sm rem dol  bude zadržen 
p ekážkou. V takovém p ípad  okamžit  uvoln te 
tla ítko spoušt ní, stiskn te tla ítko zvedání a potom 
p íslušnou p ekážku odstra te.
Ochrana proti p eh átí:- P ekro í-li obsluha délku 
pracovního cyklu pohonu zvedáku (2 minuty/18 minut), 
bzu ák každých 15 sekund dvakrát zapípá a na displeji 
hodin / íta e cykl  se objeví zpráva „Overheat“ 
(P eh átí). Pohyb zvedáku je i poté stále možný. Funkce 
chrání pohon p ed poškozením.
Systémová chyba zrušení spoušt ní:- Tuto funkci lze 
použít v p ípad  selhání hlavního ovlada e. V málo 
pravd podobném p ípad , kdy nebude možné ovládat 
stav cí a zvedací pom cku ru ním ovlada em ani 
duálním ovládacím panelem, je ke spušt ní pacienta/
klienta upevn ného ve vaku možné použít „knoflík 
nouzového spoušt ní p i poruše systému“, který se 
nachází na pravé stran  hlavního krytu zvedáku. 
Štítek je umíst n nad vypína em. (viz obr. 5) 

Tla ítko 
zvedání

Tla ítko 
spoušt ní

Tla ítko 
rozvírání noh 

podvozku
Tla ítko zavírání 

noh podvozku

Obr. 3

Obr. 4

Popis výrobku
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Použití nouzového spoušt ní p i poruše systému 
(2 kroky)

1. Pro použití nouzového spoušt ní oto te knoflíkem o 
p l oto ení proti sm ru chodu hodinových ru i ek. 
(viz obr. 5)

2. Pro zastavení nouzového spoušt ní oto te 
knoflíkem ve sm ru chodu hodinových ru i ek 
pouze silou prst  (neutahujte p íliš).

Tento knoflík používejte pouze v p ípad  selhání 
normálního ovládání. Nepoužívejte jej pro spoušt ní 
za normálního provozu.
Nouzové spoušt ní funguje bez ohledu na to, zda bylo 
stisknuto tla ítko nouzového zastavení i nikoliv. P i 
použití knoflíku nouzového spušt ní bude nadále možné 
aktivovat funkci automatického zastavení. 
P i normálním používání za ízení Sara Plus se vždy 
p esv d te, zda je knoflík nouzového spoušt ní pln  
oto ený ve sm ru chodu hodinových ru i ek a ru n  
utažený.
Indikátor vybití baterie:- V dolní ásti LCD displeje je 
malý symbol baterie. Znázor uje stav nabití baterie.
Hodiny / íta  cykl :- Na horním ádku displeje je 
zobrazena celková délka operací zvedání a spoušt ní v 
hodinách. Po sou asném stisknutí tla ítek spoušt ní a 
zvedání se rovn ž zobrazí po et cykl . Slouží jako 
pom cka p i výpo tu servisních interval .
Brzdy kole ek podvozku:- Zadní kole ka podvozku 
jsou vybavena brzdami, které lze v p ípad  pot eby 
ovládat nohou, jako nap . p i ponechání pacienta/klienta 
bez dozoru nebo k udržení za ízení Sara Plus v 
požadované poloze. (Viz obr. 6)

Funkce p ímého pojezdu:- P i použití zvedáku 
Sara Plus k procvi ování ch ze m že být užite né 
zajistit jedno kole ko tak, aby vedlo zvedák po p ímce. 
Díky tomu se za ízení Sara Plus m že bez pomoci 
ošet ujícího personálu pohybovat po p ímce, po které 
jde pacient/klient. Tato funkce se aktivuje p eklopením 
vodítka p ímého pojezdu na zadním kole ku. 
(Viz obr. 6)

Arc-Rest (s rukoje mi):- Nedílnou sou ástí zvedacího 
mechanizmu zvedáku jsou intuitivní a nosné op rky 
rukou, které umož ují aktivní zapojení pacienta/klienta 
a zajiš ují jeho pohodlí p i zvedání 
Op rka nohou:- Na umíst ní chodidel pacienta/klienta 
p i zvedání a p eprav . Op rku nohou je možné 
odstranit, pokud za ízení Sara Plus používáte ke zvedání 
pacienta/klienta na nohy, než za ne používat chodicí 
pom cku. 
Odstran ní op rky nohou (8 krok )
1. Zvedn te podložku Proactive Pad do nejvyšší 

polohy. 

2. Postavte se mezi nohy podvozku a uchopte ob  
strany op rky nohou.

3. Zvedejte p ední polovinu op rky nohou až ke 
konzole op rky nohou. 

4. Otá ejte zadní ást op rky nohou nahoru, dokud 
op rka nohou nebude ve vodorovné poloze. 

5. P itažením op rky nohou k sob  ji vyhákn te 
z konzoly. (Viz obr. 7)

6. Pe liv  ji uschovejte k dalšímu použití.
7. Kryt op rky nohou zasu te zp t na p vodní místo 

a zajist te popruhem s há kem a o kem.
8. Podložku Proactive Pad nastavte do požadované 

polohy.

Obr. 5

Varování: Než použijete knoflík nouzového 
spoušt ní, vždy zkontrolujte, zda je pod 
zvedákem židle nebo jiná vhodná opora, 
na kterou je možno pacienta/klienta posadit.

Obr. 6

Vodítko p ímého pojezdu

Pokud je nainstalovaná, na jedné 
stran  op rky nohou odepn te 
popruh se suchým zipem 
obepínající kryt op rky nohou 
a vysu te kryt op rky nohou 
ke sloupu op rky kolenou.

Poznámka:

Popis výrobku
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Zp tnou instalaci op rky nohou provedete opa ným 
postupem.

Podložka Proactive Pad:- Jedná se o reaktivní op rku 
holení, která umož uje pohodlné a snadné zvedání 
pacienta/klienta. Lze ji svisle nastavovat pro holen  
r zné výšky. Je pružná, aby z stávala v kontaktu s 
holen mi pacienta/klienta, které se b hem procesu 
zvedání pohybují radiáln . 
Nastavení podložky Proactive Pad (2 kroky)
1. Podložku Proactive Pad p idržte jednou rukou 

a druhou rukou povolte upínací šroub s kulovou 
hlavou. 

2. Po nastavení správné výšky upínací šroub znovu 
utáhn te. (viz obr. 8)

P i nácviku ch ze ji lze rychle odstranit pouhým 
vysunutím nahoru po odstran ní op rky nohou
Holenní popruhy (p íslušenství):- P íslušenství 
sloužící k udržení pacientových/klientových holení v 
t sné blízkosti podložky Proactive Pad, aby bylo 
zajišt no správné zvedání. Popruh z stává v požadované 
poloze v i podložce Proactive Pad.

P ipevn ní holenních popruh  (4 kroky)
1. Holenní popruhy protáhn te vodicími prvky v zadní 

ásti podložky Proactive Pad.
2. Holenní popruhy obto te kolem jednoho nebo obou 

lýtek pacienta/klienta.
3. Holenní popruhy dejte p es sebe a zapn te popruh 

s há kem a o kem. (Viz obr. 9) 
4. Zajist te, aby holenní popruhy byly pro pacienta/

klienta pevné, ale pohodlné.

Nastavitelná ší ka noh podvozku:- Použitím 
odpovídajícího tla ítka na ru ním ovlada i nebo na 
duálním ovládacím panelu lze nohy podvozku rozev ít 
do libovolné ší ky. (Viz obr. 10) 
P i uvoln ní tla ítka se pohyb zastaví a nohy podvozku 
z stanou v bezpe né poloze.

Ujist te se, že oba háky op rky 
nohou jsou umíst ny na dvou 
horních záv sných epech.

Poznámka:

Obr. 7

Upínací šroub s kulovou hlavou 
podložky Proactive Pad

Podložka Proactive Pad

Obr. 8

Obr. 9

Nohy podvozku by m ly být p i 
p eprav  v sev ené poloze, což 
usnadní pr jezd dve mi atd.

Poznámka:

Je-li b hem pohybu noh zjišt no 
p etížení, za ízení Sara Plus 
provede mírný pohyb v opa ném 
sm ru, aby se uvolnilo nap tí 
mechanizmu noh. 

Poznámka:

Obr. 10

Varování: Pacient/klient i ošet ovatel by 
m li dbát na to, aby se p i zavírání noh 
podvozku jejich nohy ani jiné ásti t la 
nedostaly do prostoru mezi op rkou 
nohou a nohami podvozku.

Popis výrobku
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Váha (je-li k dispozici):- Pokud byl váš zvedák 
Sara Plus dodán se zabudovanou váhou, lze pacienta/
klienta b hem zvedání zvážit.

Vaky povolené k použití se za ízením 
Sara Plus
Se zvedákem Sara Plus lze používat dva typy vak :
Záv sný vak – jednoduchá smy ka, která podepírá 
pacienta/klienta na toalet  a pomáhá mu postavit se. 
Pro v tší pohodlí m že být vak vybaven fleecovým 
potahem, který lze snadno snímat a istit.
– KKA5090 Stav cí vak
– KKA5120 Stav cí vak
– KKA5370 EPS/BOS Stav cí vak
– KKA6000 Omyvatelný stav cí vak C-Hook 

spole nosti Arjo
- MFA4000 Flites
Vak k p esunu a ch zi – poutkový vak vyztužený 
v oblasti zad, hýždí a stehen, který se používá ke 
snadnému a pohodlnému p esunu pacient /klient  na 
krátké vzdálenosti. Není t eba používat snímatelný rám 
sedátka. Použitím r zných uchycovacích pásk  lze 
stejný vak/pás použít k podep ení pacienta/klienta p i 
nácviku stoje, nášlapu a ch ze pod dohledem školeného 
zdravotního personálu. Tento vak lze r zn  upravovat.
– KKA5130M Vak k p esunu/ch zi

Toaletní sedátko (volitelné)
Slouží k vykonávání pot eby pacient /klient  na židli 
nebo u l žka a pro pacienty/klienty, kte í nemohou být 
p epravováni ve vaku. Použití toaletního sedátka a rámu 
je doporu ováno k p eprav  na delší vzdálenosti. 
Toaletní rám se zasune do otvor  v nohách podvozku po 
zvednutí pacienta/klienta do polohy ve stoje nebo tém  
ve stoje, a to výše popsaným zp sobem. (Viz obr. 11)

Pacienta/klienta lze zbavit p íslušné ásti od vu a potom 
jej spustit na toaletní sedátko. Doporu uje se, aby byl 
pacient/klient podepírán záv sným vakem. 

Lze používat vysouvací podložní mísu, která je 
p ístupná ze zadní strany sedátka, nebo ji lze odstranit 
a umožnit spušt ní pacienta/klienta na normální toaletu. 
Pokud necháváte pacienta/klienta bez dozoru, podvozek 
zabrzd te. (viz obr. 12)

Obr. 11

Obr. 12

Popis výrobku
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Obecné
Veškeré odkazy na pacienta/klienta v t chto pokynech se 
vztahují k osob , která je zvedána, a odkazy na ošet ující 
personál se vztahují k osob , která zvedák obsluhuje.
Úkony zvedání jsou v tomto návodu popsány jako 
zvedání pacienta/klienta ze židle, p i emž je lze se 
stejnou ú inností provád t p i zvedání pacienta/klienta 
z invalidního vozíku nebo z polohy vsed  na l žku, 
i když pacienta/klienta, který vsed  nedokáže udržet 
rovnováhu, by m l podepírat druhý ošet ovatel.
Všechny provád né úkony jsou v tomto návodu popsány 
tak, jako by ošet ující personál používal ru ní ovlada . 
Provedení každého popsaného úkonu lze ovládat pomocí 
ru ního ovlada e nebo duálního ovládacího panelu 
umíst ného vzadu na sloupku zvedáku.
P ed spušt ním každého úkony by ošet ující personál 
vždy m l:
• informovat pacienta/klienta o tom, co se chystá ud lat
• mít p ipraven vak správné velikosti a typu. 

(Viz popis typ  vak  v ásti „Vaky povolené 
k použití se za ízením Sara Plus“.)

• mít v blízkosti nachystáno za ízení Sara Plus

P íprava za ízení Sara Plus a pacienta/
klienta (7 krok )
1.

Vyberte a použijte vak podle návodu k použití 
p íslušného vaku.

2. Výšku op rky Arc-Rest nastavte tak, aby v úrovni 
o í pacienta/klienta nebyla p íliš blízko, také 
po ítejte s dostatkem prostoru pro paže pacienta/
klienta a p ípadné p ekážky, jako nap . podru ky 
židle apod.

3. Naje te se zvedákem k pacientovi/klientovi 
zep edu a zastavte d íve, než se s ním dostane do 
kontaktu op rka nohou a podložka Proactive Pad. 
(Viz obr. 13)

4. Pro p esuny: Jakmile je pacient/klient p ipraven, 
pomozte mu dát chodidla na op rku nohou nebo mu 
dovolte, aby to ud lal sám, a za tím ú elem k n mu 
p isu te zvedák Sara Plus blíže k n mu. 
(Viz obr 14).

Pro ch zi: Ze zvedáku odstra te op rku nohou a 
pe liv  ji uschovejte k dalšímu použití (viz ást 
„Popis výrobku“).

Varování: Jisticí pásek se musí používat 
s každým vakem.

Jestliže se b hem zvedání nebo 
spoušt ní uvolní p íslušné 
tla ítko na ru ním ovlada i nebo 
na duálním ovládacím panelu, 
elektricky pohán ný pohyb se 
okamžit  zastaví.

Poznámka:

Obr. 13

V p ípad  pot eby lze stisknutím 
p íslušného tla ítka na ru ním 
ovlada i nebo na duálním 
ovládacím panelu rozev ít nohy 
podvozku tak, aby obkro ily židli.

Poznámka:

Obr. 14

Jak používat za ízení Sara Plus
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5.

Nastavení výšky podložky Proactive Pad (je-li 
nezbytné). Srovnejte podložku Proactive Pad pod 
éškou pacienta/klienta nebo výše, aby bylo 

zajišt no jeho pohodlí. (Viz obr. 15)

6. Opatrn  p isu te zvedák blíže, aby byl umožn n 
plný kontakt holení s podložkou Proactive Pad. 
(Viz obr. 16)

7. Použijte brzdy podvozku.

Použití stav cího vaku k p esunu 
(14 krok )

1.

Postupn  uchopte každou upev ovací š ru a 
p ipevn te ji k vaku. (Viz obr. 17)

2. Po ádném upevn ní nastavte ob  š ry tak, aby 
žádná z nich nebyla prov šená a aby zádová ást 
vaku zajiš ovala pohodlnou a bezpe nou oporu 
pacienta/klienta. 

Varování: Zajist te, aby se koncovky 
š rek nedostaly na podložku Proactive 
Pad, když se jí dotýkají pacientovy/
klientovy holen  nebo jsou v její blízkosti.

Obr. 15

Obr. 16

Varování: Je nutno posoudit, zda pacient/
klient pot ebuje holenní popruh, a v p ípad  
pot eby jej použít.

Varování: Ujist te se, že kužel je pevn  
zasunut do objímky. (Viz obr. 17)

Obr. 17

P ipevn ní úchytek Loop Lock

Kužel

Objímka ve 
tvaru kalíšku

Jak používat za ízení Sara Plus
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3. Upravené uchycovací š ry zajist te areta ními 
p íchytkami (viz obr. 18)

4. Pokud je to možné, m l by se pacient/klient jednou 
nebo ob ma rukama p idržovat op ry Arc-Rest. 
(Viz obr 19)

5. Pokud je pacient/klient p i zvedání schopen z ásti 
spolupracovat a postavit se sám, zvyšuje se tím jeho 
sebed v ra a procvi uje si svaly. Povzbuzujte 
pacienta/klienta, aby p i vstávání ze židle nebo p i 
udržování polohy podle možností spolupracoval.

6.

P ed provedením cyklu zvedání pacienta/klienta a 
b hem n j kontrolujte, zda jsou upev ovací š ry a 
spony na upev ovacím popruhu ve správné poloze 
a zajišt né a zda se správn  napínají, když jsou 
postupn  zat žovány pacientovou/klientovou 
hmotností.

7. Použijte tla ítko zvedání na ru ním ovlada i nebo 
na duálním ovládacím panelu ke zvednutí pacienta/
klienta do vhodné a pohodlné polohy k provedení 
p íslušné funkce, nap íklad p epravy, vykonání 
pot eby atd. (Viz obr 20)

8.

V p ípad  pot eby zasu te demontovatelný rám 
sedátka do otvor  v nohách podvozku a spus te 
pacienta/klienta do pohodlného sedu na toaletním 
sedátku za ú elem vykonání pot eby nebo p esunu 
na delší vzdálenost (Viz obr. 21).

Záv sný vak musí pacienta/klienta 
podepírat, ale nesmí ho táhnout 
p íliš dop edu. (Viz obr. 18)

Poznámka:

Obr. 18

Podrobný pohled na úchytky

Obr. 19

Pomocí za ízení Sara Plus lze 
zvedat i pacienty/klienty, kte í se 
mohou p idržovat pouze jednou 
rukou (jako nap . pacienti/klienti 
po mozkové p íhod ). Pacientova/
klientova nepohyblivá ruka m že 
pouze spo ívat na op rce Arc-Rest 
nebo na jeho hrudi, zatímco 
zdravou rukou se p idržuje 

Poznámka:

Varování: P ed provedením cyklu 
zvedání pacienta/klienta a b hem n j se 
ujist te, zda jsou upev ovací š ry a spony 
na upev ovacím popruhu ve správné 
poloze a zajišt né a zda se správn  
napínají, když jsou postupn  zat žovány 
pacientovou/klientovou hmotností.

Obr. 20

Jestliže je pacient/klient schopen 
stát dostate n  rovn  a normáln  
udržet pevná kolena ve stoje, 
m že se p estat dotýkat podložky 
Proactive Pad a je schopen p enést 
váhu do vaku.

Poznámka:

Varování: Jednotlivé pacienty/klienty 
lze touto i jinou metodou zvedat pouze 
po uspokojivém odborném posouzení.

Pro p ipevn ní rámu sedátka je 
nutno složit nohy podvozku.

Poznámka:

Jak používat za ízení Sara Plus
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9. Odbrzd te kole ka a p esu te pacienta/klienta do 
nové polohy, jako nap . na toaletu, invalidní vozík, 
židli, l žko atd.

10. Zatímco je pacient/klient ve zvednuté poloze, 
prove te pot ebné úpravy jeho od vu, vým nu 
inkontinen ních plen apod., než jej znovu spustíte. 

11.

Pacienta/klienta spoušt jte opatrn  pomocí ru ního 
ovlada e nebo duálního ovládacího panelu.

12.

Když je pacient/klient usazen v nové poloze, 
odpojte z n j vak:
1. Vytáhn te všechny š ry z areta ních svorek, 
aby byly dostate n  prov šené pro uvoln ní 
objímky Loop Lock, a potom odpojte š rky od 
záv sného vaku.
2. Rozepn te popruh s há kem a o kem nebo 
rozepn te p ezku, abyste mohli sundat jisticí pás.

13.

Sejm te z pacienta/klienta vak.
14. Pokud byl použit holenní popruh, odstra te jej.

Použití vaku pro p esun/ch zi na p esun 
(16 krok )
(maximální hmotnost pacienta/klienta 140 kg/308 lb)
1. Najd te upev ovací popruh na každé stehenní ásti 

vaku a p ipevn te pravou upev ovací š ru k 
levému popruhu, totéž zopakujte na druhé stran . 
(Pro upevn ní š r viz obr. 22 a obr. 17)

2. Po správném p ipevn ní nastavte ob  š ry tak, aby 
žádná z nich nebyla uvoln ná.

3.

Ujist te se, že upev ovací š ry jsou zajišt né 
areta ními p íchytkami. (Viz obr. 23)

4. Najd te upev ovací popruh po obou stranách vaku 
(opat ený plastovými sponami) a oba popruhy 
nastavte na maximální délku. 

Obr. 21

Nohy podvozku by m ly být p i 
p eprav  v sev ené poloze, což 
usnadní pr jezd dve mi atd.
Pohyb vždy musí být ve sm ru 
znázorn ném na obr. 21.

Poznámka:

Varování: Pokud necháte pacienta/
klienta na toalet  nebo jinde bez dozoru, 
podvozek zabrzd te.

Varování: Pokud se pacient/klient opírá 
o vak, nepokoušejte se uvolnit jisticí pás.

Varování: Neudrží-li pacient/klient 
rovnováhu p i posazení na kraj l žka, 
musí jej p i odstra ování záv sného vaku 
podepírat druhý ošet ovatel.

Obr. 22

Varování: Upravené uchycovací š ry 
zajist te areta ními p íchytkami.

Obr. 23

Podrobný pohled na úchytky

Jak používat za ízení Sara Plus
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5.

Ujist te se, že každá spona je upevn na k úchytce 
na vn jší stran  op rek Arc-Rest. (Viz obr. 24)

6. Dovolte pacientovi/klientovi, aby se p idržoval 
rukojetí a paže op el o op rky Arc-Rest.

7. Stiskn te tla ítko zvedání na ru ním ovlada i nebo 
na duálním ovládacím panelu a zvedejte pacienta/
klienta, dokud se každý upev ovací popruh 
nenapne a pacientova/klientova záda se nezvednou 
ze židle. V tomto okamžiku zvedání zastavte. 
(Viz obr. 25)

8. Upravte délku obou š rek tak, aby žádná z nich 
nebyla povolená a zajist te je areta ními 
p íchytkami

9. Pokra ujte ve zvedání, dokud se pacient/klient 
zcela nezvedne ze sedadla. Jestliže pacient/klient 
pocítí n jaké nepohodlí, vra te jej do polohy vsed  
a prove te nové nastavení.

10.

P ed provedením cyklu zvedání pacienta/klienta a 
b hem n j kontrolujte, zda jsou upev ovací š ry a 
spony na upev ovacím popruhu ve správné poloze 
a zajišt né a zda se správn  napínají, když jsou 
postupn  zat žovány pacientovou/klientovou 
hmotností.

11. Nezvedejte pacienta/klienta p íliš vysoko, nebo  
by to nep ízniv  ovlivnilo pohodlí p i používání 
p epravního vaku.

12. Odbrzd te podvozek, složte jeho nohy a p esu te 
pacienta/klienta na požadované místo. (Viz obr. 26)

13.

Pacienta/klienta spoušt jte opatrn  pomocí ru ního 
ovlada e nebo duálního ovládacího panelu.

14.

Když je pacient/klient usazen v nové poloze, 
odpojte z n j vak:
1. Vytáhn te všechny š ry z areta ních svorek, 
aby byly dostate n  prov šené pro uvoln ní 
objímky Loop Lock, a potom odpojte š rky od 
záv sného vaku.
2. Rozepn te popruh s há kem a o kem nebo 
rozepn te p ezku, abyste mohli sundat jisticí pás.

15. Sejm te z pacienta/klienta vak.
16. Pokud byl použit holenní popruh, odstra te jej.

Varování: Každou sponu ádn  
upevn te a zajist te v úchytce.

Obr. 24

Obr. 25

Varování: P ed provedením cyklu 
zvedání pacienta/klienta a b hem n j se 
ujist te, zda jsou upev ovací š ry a spony 
na upev ovacím popruhu ve správné 
poloze a zajišt né a zda se správn  
napínají, když jsou postupn  zat žovány 
pacientovou/klientovou hmotností.

Obr. 26

Nohy podvozku by m ly být p i 
p eprav  v sev ené poloze, což 
usnadní pr jezd dve mi atd.

Poznámka:

Varování: Pokud necháváte pacienta/
klienta bez dozoru, podvozek zabrzd te.

Varování: Nepokoušejte se uvol ovat 
pásky ani š rky, je-li pacient/klient stále 
ve vaku.

Jak používat za ízení Sara Plus
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Použití vaku pro p esun/ch zi na ch zi 
(12 krok )
(maximální hmotnost pacienta/klienta 190 kg/420 lb) 
1. Najd te upev ovací popruhy po obou stranách t la 

vaku a p ipojte š ry (areta ní metoda Loop Lock je 
uvedena výše na obr. 17). 
Když jsou ob  úchytky správn  p ipojeny, upravte je 
tak, aby nebyly uvoln ny a zárove  netáhly 
pacienta/klienta dop edu.

2.

Ujist te se, že upev ovací š ry jsou zajišt né 
areta ními p íchytkami. (Viz obr. 27)

3. Dovolte pacientovi/klientovi, aby se p idržoval 
rukojetí a paže op el o op rky Arc-Rest.

4. Pro p ipojení spon k úchytkám na vn jších stranách 
op rky Arc-Rest dostate n  uvoln te nastavení 
každého upev ovacího popruhu (pokud je to 
nutné). (viz obr. 28)

5. Když je pacient/klient p ipraven, stiskn te tla ítko 
zvedání na ru ním ovlada i nebo na duálním 
ovládacím panelu a sou asn  ho vybídn te, 
aby se postavil. (Viz obr. 29)

6. Zvedejte op rky Arc-Rest, dokud nebude pacient/
klient pohodln  podep en v poloze vestoje. 
(Viz obr. 30)

7. Jestliže se má procvi ovat ch ze, ujist te se, 
že je pacient/klient správn  a pohodln  podep en, 
upravte popruhy na upevn ní t la, aby nebyly 
povolené a aby pacienta/klienta podepíraly, nikoliv 
stahovaly, a v p ípad  pot eby je upravte vzhledem 
k op rkám Arc-Rest.

Varování: Upravené uchycovací š ry 
zajist te areta ními p íchytkami. 
(Viz obr. 17)

Podrobný pohled na úchytky

Obr. 27

Podrobný pohled na 
upevn ní popruhu

Obr. 28

Obr. 29

Obr. 30

Jak používat za ízení Sara Plus
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8. Jakmile pacient/klient spolehliv  stojí, odbrzd te a 
mírn  odsu te zvedák od pacienta/klienta, aby jeho 
nohy nebyly v kontaktu s podložkou Proactive Pad. 
(Viz obr. 31)

9.

Znovu zabrzd te podvozek, potom opatrn  odstra te 
podložku Proactive Pad vysunutím nahoru a pe liv  
ji uschovejte k dalšímu použití (Viz obr. 32)

10. Po odstran ní podložky Proactive Pad a odbrzd ní 
kole ek m že pacient/klient podepíraný za ízením 
Sara Plus jít vlastním tempem. (Viz obr. 33) 

11.

Po dokon ení nácviku ch ze:
1. Použijte brzdy podvozku.
2. Vra te zp t podložku Proactive. 
3. Vra te pacienta/klienta na židli.

12. Když je zajišt na plná opora pacienta/klienta, 
sundejte vak pomocí opa ného postupu.

Váha spole nosti Arjo (je-li k dispozici)
Podrobn jší informace o používání váhy, je-li k 
dispozici, naleznete v návodu k použití váhy. 

Obr. 31

Varování: Po odstran ní podložky 
Proactive se ujist te, že je p ed zapo etím 
terapie odstran n i její držák. Pokud tak 
neu iníte, m že to vést k vážnému 
zran ní.

Obr. 32

Aby m l pacient/klient více volného 
prostoru, lze nohy podvozku 
rozev ít nebo ponechat rozev ené.

Poznámka:

V p ípad  pot eby lze jako 
dopl kovou pom cku použít 
vodítko p ímého pojezdu u zadních 
kole ek (pokud je sou ástí výbavy).

Poznámka:

Obr. 33

Aby mohl pacient/klient lépe ohýbat 
nohy, lze v p ípad  pot eby mírn  
povolit holenní popruh k usnadn ní 
pohybu nohou.

Poznámka:

Varování: Nerozepínejte p ezky ani 
neuvol ujte upev ovací š ry, pokud 
pacient/klient nesedí a není pln  
podepírán.
Než vyzvete pacienta/klienta k ch zi, 
p esv d te se, že v cest  nejsou žádné 
p ekážky.

Varování: P i opakované montáži se 
ujist te, že je podložka Proactive znovu 
správn  p ipevn ná, utažená a pokrývá 
celý nosný držák. Pokud tak neu iníte, 
m že to vést k vážnému zran ní.

Jak používat za ízení Sara Plus
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Baterie, která je nabíjena poprvé anebo po delší dob  
uskladn ní, musí být nabíjena tak dlouho, dokud se na 
indikátoru nezobrazí pln  nabitý stav.

Indikátor vybití baterie
Za ízení Sara Plus je vybaveno indikátorem vybití 
baterie, který je umíst n na pravé stran  krytu. 
(Viz obr. 2 na stran  7 v ásti „Ozna ení díl “)

Indikátor zobrazuje osm úrovní stavu baterie, od plného 
nabití na pravé stran  po velmi nízké na levé (plné nebo 
prázdné dílky).

Je doporu eno vyjmout a dobít baterii, jakmile indikátor 
vybití baterie ukazuje 3 plné dílky a každých 10 sekund 
se ozývá pípnutí bzu áku. Zvedání je možné, dokud se 
na displeji neobjeví pouze jeden plný dílek a dokud 
bzu ák nepípá po každém stisknutí libovolného tla ítko 
a dv  sekundy po uvoln ní všech tla ítek. V takovém 
p ípad  je nutné baterii co nejd íve dobít.

Varování: Nabíjení baterie se musí provád t 
mimo prostor používaný pacienty/klienty.
Nabíje ka je ur ena k použití pouze v 
místnosti.
Používejte nabíje ku pouze v suchém 
prost ední; nepoužívejte ji v koupeln .
Nabíje ku ani baterie nevystavujte dešti, 
nedávejte je pod sprchu a nepono ujte je 
do vody.
Nabíje ku nevystavujte p sobení prachu.
Nabíje ku baterií b hem použití ni ím 
nezakrývejte, aby nedošlo k jejímu p eh átí.
V blízkosti baterie neku te a nemanipulujte s 
otev eným ohn m.
Nabíje ka baterie je ur ena pouze pro baterie 
dodávané spole ností Arjo, které jsou ur ené 
pro použití ve stav cí a zvedací pom cce 
Sara Plus.
Nabíje ka baterie je ur ena pouze pro ut sn né 
olov né baterie.
Nabíje kou se za žádných okolností 
nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou 
ur eny k dobíjení.
Nepokoušejte se nabíje ku otevírat nebo 
rozebírat, a za ú elem provedení opravy ji 
posílejte výrobci.
Sí ová zásuvka musí být snadno dostupná. 
Jestliže dojde k poruše, vypn te nabíje ku 
a odpojte ji od sí ové zásuvky.
K nabíjení baterií používejte pouze 
komponenty speciáln  ur ené k tomuto ú elu 
spole ností Arjo.
Používejte pouze baterie dodané spole ností 
Arjo k použití se zvedákem Sara Plus. 
Používejte pouze nabíje ku Arjo dodanou se 
zvedákem Sara Plus.
Baterie NEUMIS UJTE do blízkosti ohn  
ani je ohn m nelikvidujte.
Baterie NEZKRATUJTE.
Baterie NEUCHOVÁVEJTE p i teplotách 
vyšších než 60 °C.

Varování: Baterie NEPOŠKOZUJTE, 
neotvírejte je, neprovrtávejte, nerozebírejte je 
ani je jinak mechanicky neporušujte.
Jestliže kryt baterie praskl a elektrolyt p išel do 
styku s pokožkou i od vem, postižená místa 
okamžit  omyjte vodou.
Pokud se elektrolyt dostane do o í, okamžit  je 
vypláchn te velkým množstvím vody a 
vyhledejte léka skou pomoc.
Ohledn  likvidace baterií požádejte o radu 
p íslušné místní orgány.
Zkratka „Pb“ uvedená na štítku baterie vedle 
symbol  recyklace a odpadkového koše 
znamená, že baterie obsahuje olovo, a proto ji 
nelze likvidovat obvyklým zp sobem, ale 
musí se recyklovat.

Pokud p edpokládáte, že zvedák 
nebudete delší dobu používat, 
zajist te vyjmutí baterií.

Poznámka:

Indikátor vybití baterie je vybaven funkcí 
úspory energie, která jej automaticky 
vypíná, pokud nebylo funk ní tla ítko 
stisknuto nejmén  po dobu 60 sekund. 
Jakmile stisknete tla ítko libovolné 
funkce, indikátor se znovu zapne.

Poznámka:

Pokyny týkající se baterie
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Pokyny týkající se baterie
Dobíjení baterie d íve, než dosáhne stavu nízkého nabití 
nebo plného vybití, prodlužuje její životnost. 
Pro zajišt ní neustálé p ipravenosti za ízení Sara Plus 
doporu ujeme, abyste m li vždy k dispozici erstv  
nabitou baterii. Dosáhnete toho tím, že budete mít 
záložní baterii, kterou budete udržovat v nabitém stavu, 
zatímco se bude druhá baterie používat.
Považuje se za vhodné mít na po átku každé pracovní 
sm ny p ipravenou erstv  nabitou baterii.
Životnost baterií je prom nlivá (2–5 let) a závisí 
zejména na správném dobíjení. V zájmu prodloužení 
životnosti musí být baterie nabíjena v pravidelných 
intervalech a do pln  nabitého stavu. To lze provád t 
p es noc.

Pokud indikátor baterie bliká, je baterie považována za 
vybitou. Baterii vym te a p edejte k recyklaci v souladu 
s místními p edpisy. Vložte novou baterii.
Jestliže indikátor stavu baterie poklesne b hem pohybu 
z tém  nabitého stavu na jeden i žádný dílek, baterie 
za íná být opot ebovaná (stále m že být použita až do 
úplného vybití). Baterii vym te a pln  dobijte. Bzu ák 
vybité baterie zazní každé dv  sekundy po uvoln ní 
všech tla ítek.

Nabití baterie (9 krok )
Jakmile indikátor vybití baterie ukazuje 3 plné dílky, 
dokon ete cyklus zvedání a vyjm te baterii. 
1.

Uchopte baterii za rukoje  a stiskn te tla ítko pro 
její uvoln ní. Baterii oto te a vyjm te. 

2. Baterii umíst te do nabíje ky baterie a 
zkontrolujte, zda je správn  usazena.

3. Zasu te konektor baterie z nabíje ky do 
odpovídající zdí ky v zadní ásti baterie.

4.

Zapn te hlavní p ívod energie.
Jestliže je baterie zcela vybitá, na nabíje ce svítí 
oranžová kontrolka. 
B hem nabíjení baterie se barva kontrolky 
postupn  m ní na žlutou, a když je baterie zcela 
nabitá, svítí zelen .

5. Baterii nabíjejte tak dlouho, dokud indikátor stavu 
baterie nebude signalizovat její plné nabití. 

6. Když je baterie pln  nabitá, odpojte hlavní p ívod 
energie.

7. Vyjm te baterii z nabíje ky.
8. Vložte ji do p ihrádky na baterii v za ízení 

Sara Plus, která se nachází na levé stran  zvedáku: 
9. Drážku na dn  baterie nasa te na výstupek na dn  

bateriového prostoru a potom baterií pootá ejte, 
dokud nebude funk ní p ídržná západka. 
Elektrické p ipojení se provádí automaticky.

Varování: S baterií manipulujte 
opatrn , aby nespadla a nepoškodila 
se nebo n koho nezranila.

Kabel p ipojující nabíje ku k síti 
se dodává jako samostatná 
položka. Pokud používáte 
nabíje ku baterie poprvé nebo v 
p ípad , že byl od ní odpojen 
napájecí kabel, nejd íve p ipojte 
kabel k nabíje ce a potom ji 
p ipojte do sít .

Poznámka:

Varování: Než zapnete sí ové napájení, 
vždy se p esv d te o správnosti 
kabelového p ipojení baterie k nabíje ce.

Zcela nabitou baterii m žete 
nechat p ipojenou k nabíje ce, 
aniž by se poškodila nebo p ebila, 
p i emž tím zárove  zajistíte, že 
z stane ve stavu plného nabití.

Poznámka:

Upozorn ní: Po použití zvedák vypn te 
stisknutím erveného hlavního vypína e. 
Sníží se tak spot eba energie.
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Všeobecné pokyny pro pé i
Doba trvání následujících úkon  závisí na tom, jak asto 
se za ízení používá, viz „Plán preventivní údržby“ 
v ásti „Pé e a preventivní údržba“.
Pokud není stanoveno jinak, zpo átku tyto úkony 
provád jte jednou za týden a podle zkušeností 
stanovte budoucí interval jejich provád ní.

išt ní
Zvedák, jeho vybavení a p íslušenství otírejte had íkem 
navlh eným v teplé vod  s jemným isticím 
prost edkem. Zvláštní pé i v nujte vy išt ní míst, 
v nichž se m že zachytávat prach nebo ne istoty.

Dezinfekce
Chcete-li za ízení vydezinfikovat, nejprve je vy ist te 
a poté ot ete roztokem obsahujícím n který z níže 
uvedených kompatibilních dezinfek ních prost edk :

1Nekryté kovové ásti mohou po opakovaném kontaktu 
s izopropylalkoholem, chlórem, peroxidem vodíku nebo 
kyselinou peroctovou za ít blednout.
2Ovládací panel m že po opakovaném kontaktu s 
izopropylalkoholem, peroxidem vodíku a fenoly za ít 
blednout.

V závislosti na zdravotnickém za ízení nebo zemi 
použití by metoda dezinfekce m la být zvolena ve shod  
s místními nebo národními postupy (dekontaminace 
zdravotnických prost edk ). Pokud si nejste jisti, 
pora te se s místním specialistou kontroly infekcí. 

Varování:
Zvedáky pro pacienty/klienty spole nosti 
Arjo, jejich vybavení, p íslušenství a 
záv sy doporu ujeme pravideln  istit. 
Pokud je zapot ebí vaky, zvedáky a jejich 
vybavení vy istit nebo pokud máte 
podez ení, že jsou kontaminovány, 
vy ist te je i vydezinfikujte p ed jejich 
dalším použitím podle níže uvedených 
pokyn . Je to zvlášt  d ležité tehdy, když 
se stejné za ízení používá i pro další 
pacienty/klienty a je nutno minimalizovat 
riziko p enosu infekce.

Varování: isticí a dezinfek ní 
prost edky se musí používat v souladu s 
pokyny výrobce a b hem celého procesu 
dezinfekce je nutno používat vhodné 
prost edky k ochran  o í, rukou a od vu.

Varování: P ed použitím u dalšího 
pacienta/klienta je nutné zvedák o istit.

Upozorn ní: Nenavlh ujte ty ásti
výrobku, které by mohly zp sobit
problémy s elekt inou nebo s vnit ní
korozí.
Jestliže se k sušení zvedáku používá 
elektrický vysouše , teplota 
vyfukovaného vzduchu nesmí p ekro it 
80 °C (176 °F).
Nepoužívejte edidla na bázi ropy ani 
podobná edidla, nebo  by mohla 
poškodit plastové díly.

DEZINFEK NÍ PROST EDKY Sara Plus

Izopropylalkohol  70 % X1,2

Chlór  1% (10 000 ppm) X1

Peroxid vodíku  1,5 % X1,2

Kyselina peroctová  0,25 % 
(2 500 ppm)

X1

Fenol  1,56 % (15 600 ppm) X2

Kvaternární amonium  0,28 % 
(2 800 ppm)

X

Upozorn ní: Na elektrické konektory
nepoužívejte žádné dezinfek ní
prost edky.

Pokud používáte k dezinfekci 
povrch  ubrousky, je nutno povrchy 
d kladn  otírat, aby dezinfekce 
povrch  byla ú inná.

Poznámka:

Zkontrolujte, zda se zvedák 
pohybuje normálním zp sobem 
a zda se voln  otá ejí kole ka. 
O ist te je vodou. (Funkce m že 
být ovlivn na mýdlem, vlasy, 
prachem a chemikáliemi 
používanými na ist ní podlah.)

Poznámka:

ist ní a dezinfekce
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ist ní a dezinfekce

išt ní a dezinfekce toaletního sedátka 
a rámu (pokud jsou sou ástí vybavení)
Co se tý e povrchu sedátka a rámu, je velmi ú inné 
použití výše uvedených isticích a dezinfek ních ut rek, 
avšak spole nost Arjo doporu uje, abyste se p i išt ní 
vnit ních povrch  a díl  toaletního sedátka a rámu ídili 
vlastními p edpisy k išt ní a dezinfekci.

Sejmutí toaletního sedátka (2 kroky)
1. Rázn  zatáhn te za zadní okraj pro odpojení 

fixa ních svorek. 
2. Posu te je dop edu, aby se odpojilo od trubek rámu, 

a potom je sejm te. (Viz obr. 34)

išt ní a dezinfekce š r (2 kroky)
1. P ipojovací š ry a úchytky ot ete vlhkým 

had íkem navlh eným v teplé vod  s jemným 
isticím prost edkem

2. Dezinfikujte š ry a úchytky tak, že je ot ete 
roztokem obsahujícím n který z kompatibilních 
dezinfek ních prost edk  (viz tabulka 
DEZINFEK NÍ PROST EDKY na stran  20).

Upevn ní toaletního sedátka (3 kroky)
1. Najd te otvory sedátka nad trubkami rámu sedátka.
2. Vyrovnejte fixa ní svorky nad zadní p í nou st nu 

rámu sedátka. (Viz obr. 35)

3.

ádným p itla ením dvou bod  v zadní ásti 
sedátka nad fixa ními svorkami zaklapn te sedátko 
na p vodní místo. (Viz obr. 36)

Obr. 34

Pokud jsou na p ipojovacích 
š rách po vy išt ní viditelné 
ne istoty, musí být vym n ny 
kvalifikovaným servisním 
technikem.

Poznámka:

Obr. 35

Varování: Než pacientovi/klientovi 
dovolíte použít toaletní sedátko, vždy 
zkontrolujte, zda je dob e upevn né.

Obr. 36
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Pé e a preventivní údržba
Zvedák Sara Plus podléhá opot ebení, a proto je pro zajišt ní dlouhodobého zachování p vodních technických parametr  
produktu nutno v p edepsanou dobu provád t následující úkony.

Rozvrh preventivní údržby

innost/kontrola

Po každém 
pacientovi/
klientovi

P ed 
každým 
použitím

Každý 
týden

Každých 
12 m síc

POVINNOSTI OŠET UJÍCÍHO PERSONÁLU
ist ní/dezinfekce X

Podle pot eby zkontrolujte vak, popruhy a klipy, zda nejsou poškozené nebo rozt epené. 
Viz návod k vaku. X S
Prove te vizuální kontrolu exponovaných povrch , zda nejsou poškozeny nebo zda na 
nich nejsou ostré hrany atd. X
Vizuáln  zkontrolujte stav p ipojovacích bod  klip  vaku. V p ípad  poškození 
nepoužívejte. X
Ujist te se, že jsou p ipevn ny všechny štítky. X
Zkontrolujte, zda jsou rukojeti ádn  upevn né.
V p ípad  pot eby upevn te. X S
Zkontrolujte nabíje ku a neporušenost kabel  i propojení. S
Vyzkoušejte pohyblivost zvedáku Sara Plus v celém rozsahu. X
Prove te vizuální kontrolu ru ního ovlada e a kabelu, zda nejsou poškozené. X
Prove te kompletní test funk nosti zvedáku Sara Plus. X S
Zkontrolujte funk nost tla ítka zastavení/Reset a nouzového spoušt ní p i poruše 
systému X S
Zkontrolujte, zda baterie nete e a není opot ebená. V p ípad  pot eby prove te vým nu. X S
Zkontrolujte pevnost a utažení všech upev ovacích prvk , šroub  a matic. X S
Zkontrolujte a vy ist te kole ka. Vym te je, je-li t eba. X S
Zkontrolujte, zda jsou správn  upevn ny všechny kryty a zda nejsou poškozené. 
Vym te je, je-li t eba. X S
Ov te, zda za ízení nevykazuje známky koroze. V p ípad  pot eby prove te vým nu. X S

Varování: Body na tomto seznamu jsou minimem, které doporu uje výrobce. V n kterých p ípadech je v 
d sledku astého používání produktu a vystavení vliv m agresivního prost edí zapot ebí provád t ast jší 
kontroly. Další používání tohoto produktu bez provád ní pravidelných kontrol nebo po zjišt ní závady výrazn  
snižuje bezpe í uživatele a pacient /klient . Místní p edpisy a normy mohou být p ísn jší než pokyny od 
výrobce. Preventivní údržbou specifikovanou v tomto návodu lze p edcházet nehodám.

 Údržbu a servis výrobku není možno provád t, pokud jej pacient/klient používá.Poznámka:

Varování: Kroky ozna ené písmenem „S“ musí být provád ny za použití správných nástroj  kvalifikovanými 
pracovníky se znalostí p íslušných postup  popsaných v servisní p íru ce. Pokud nebudou dodrženy tyto 
požadavky, m že dojít ke zran ní osob a/nebo nebezpe né funkci výrobku.

Varování: Neoprávn né úpravy nebo opravy za ízení Sara Plus mohou mít vliv na jeho bezpe nost 
a budou mít za následek zrušení veškerých záruk. Spole nost Arjo nep ijímá žádnou odpov dnost za 
jakýkoliv incident, nehodu nebo snížení výkonu, k nimž m že dojít v d sledku takových neoprávn ných 
oprav nebo úprav.
Pro zajišt ní bezpe nosti za ízení vždy používejte výlu n  náhradní díly ur ené spole ností Arjo.
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Pé e a preventivní údržba
P ed každým použitím
P ed použitím zkontrolujte, zda je baterie nabitá. 
Pokud ne, vym te ji za pln  nabitou.
Tam, kde je to nutné, prove te po použití zvedáku 
Sara Plus jeho dekontaminaci v souladu s pokyny 
uvedenými v tomto návodu a v souladu s místními 
p edpisy. 

Každý den
Ujist te se, že je baterie dostate n  nabitá. Baterii nechte 
nabíjet na konci každé sm ny anebo co nejd íve poté, co 
indikátor vybití baterie zobrazuje nízký stav baterie a 
ozve se výstražný zvukový signál. Viz ást „Dobíjení 
baterie“ v tomto návodu.
Zkontrolujte, zda je ovládací knoflík nouzového 
spoušt ní pln  oto ený ve sm ru chodu hodinových 
ru i ek a ru n  utažený (neutahujte ho p íliš).
Prove te vizuální kontrolu p ipojovacích š r a úchytek 
vaku p ed každým použitím a po n m. Je-li jakákoliv 
sou ást rozt epená i poškozená anebo viditeln  
kontaminovaná i zne išt ná, musí být vym n na.

Jednou za týden
Pro dlouhou životnost baterii pravideln  nabíjejte, dokud 
indikátor stavu baterie nebude signalizovat její plné 
nabití. Viz ást „Pokyny pro baterii“.

Celkový stav zvedáku
Aby nedocházelo k poruše innosti zvedáku b hem 
provozu, musí se provád t vizuální kontrola všech vn jších 
díl  a zkouška správnosti provád ní všech funkcí.
• Ujist te se, že se všechna kole ka to í voln  a zadní 

brzdy brzdí. Ujist te se, že vodítko p ímého pojezdu, 
je-li nainstalováno, správn  aretuje kole ko.

• P esv d te se, zda jsou montážní kolíky kole ek 
správn  upevn ny na podvozku a na nohách podvozku 
a zda nejsou poškozeny b houny noh podvozku.

• Otev ete a zav ete nohy podvozku a vyzkoušejte po 
celé dráze jejich plynulý pohyb.

• Vizuáln  zkontrolujte stav ru ního ovlada e a kabelu. 
V p ípad  pot eby je vym te. 

• Zkontrolujte bezpe nost všech vn jších spoj  a 
náležité utažení všech šroub  a matic.

• Zkontrolujte, zda jsou rukojeti ádn  upevn né, 
v p ípad  pot eby je utáhn te.

• Zkontrolujte, zda nejsou porušené úchyty Loop Lock 
a uzel v kuželu. 

• Zkontrolujte, zda je ádn  utažen šroub p edního 
epu horního ramena.

• Zkontrolujte, zda jsou ádn  utaženy šrouby svorek 
š ry op rky Arc-Rest.

• Zkontrolujte, zda jsou všechny štítky s pokyny 
itelné a dostate n  p ipevn ny.

• Vyzkoušejte všechny exponované ásti, zejména ty, 
které p icházejí do p ímého kontaktu s t lem 
pacienta/klienta. Ujist te se, že na nich nejsou žádné 
trhliny nebo ostré hrany, které by mohly poranit 
pacienta/klienta nebo ošet ující personál, p ípadn  by 
mohly p edstavovat hygienické riziko. Vym te je, 
pokud je pot eba.

• Ujist te se, že op rku nohou je možné odstranit a 
vym nit a že nedošlo k poškození háku a 
upev ovacích kolík  na konzole.

Funkce automatického zastavení
Op ru Arc-Rest zvednutou dostate n  nad nejnižší 
polohou spus te dol  a zárove  pohyb op ry Arc-Rest 
krátce zadržte rukou. Motor bude dále b žet, ale tíha 
op ry Arc-Rest bude zadržena. Takto se kontroluje 
správnost funkce automatického zastavení.

Nouzové zastavení
Prove te test funkce nouzového zastavení uvedením 
op ry Arc-Rest do pohybu. Stiskn te tla ítko 
nouzového zastavení. 
(Viz obr. 2 na stran  7 v ásti „Ozna ení díl “) Pohyb by 
se m l okamžit  zastavit.

Rady pro údržbu

Seznamy náhradních díl  a schémata zapojení m žete 
obdržet od spole nosti Arjo nebo od jejích schválených 
distributor .
Náhradní díly jsou k dispozici na požádání ve spole nosti 
Arjo nebo u jejích autorizovaných distributor .
K vým n  n kterých díl  jsou nutné speciální nástroje.

Varování: Pokud máte jakékoliv pochybnosti 
ohledn  správnosti fungování zvedáku 
Sara Plus, vy a te jej z provozu a obra te 
se na servisní odd lení spole nosti Arjo.

Varování: Spole nost Arjo doporu uje 
provád t údržbu za ízení Sara Plus v 
pravidelných intervalech, viz plán 
preventivní údržby v tomto návodu.

Varování: POUZE PRO ZVEDÁKY 
V BRITÁNII: Dne 5. prosince 1998 vstoupily 
v platnost d ležité právní p edpisy, které mají 
vliv na program údržby zvedák  pro pacienty/
klienty, van s nastavitelnou výškou a jiných 
zvedacích nebo spoušt cích za ízení. 
Oprávn ní držitelé musí dodržovat p edpisy 
pro operace zvedání a zvedací za ízení 
(LOLER) 1998 a sm rnice o po izování a 
používání pracovního za ízení (PUWER 98). 
Pro dodržování požadavk  p edpis  byl 
navržen program provád ní šesti m sí ních 
d kladných zkoušek a bližší informace o n m 
lze získat od Arjo Service UK
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Odstra ování problém

Popis problému Možná p í ina ešení

Za ízení Sara Plus nefunguje, i když je 
nové.

Hlavní vypína  
( ervený) je 
stisknutý.

Pro deaktivaci hlavního vypína e stiskn te 
zelený hlavní spína  / tla ítko Reset.
Zkontrolujte, zda není stisknuté tla ítko 
nouzového zastavení.

Zvedák Sara Plus se zvedá a spouští 
pomaleji, než je obvyklé.

Baterie je tém  
vybitá.

Zkontrolujte indikátor vybití baterie. 
Znázor uje stav baterie.
V p ípad  pochybností baterii vym te za 
pln  nabitou a porovnejte výkon zvedáku.
Je-li baterie zvedáku Sara Plus tém  
vybitá, vym te ji za pln  nabitou.

Zvedák Sara Plus se p i použití ru ního 
ovlada e nezvedá nebo nespouští, 
p ípadn  není možné rozev ít nebo 
zav ít nohy podvozku.

Došlo k poškození 
ru ního ovlada e.

Zkuste za ízení Sara Plus ovládat duálním 
ovládacím spína em umíst ným na 
sloupku. Pokud zvedák p i použití 
ovládacího spína e funguje správn , je 
nutné vym nit ru ní ovlada .

Za ízení Sara Plus se p i použití ru ního 
ovlada e nebo duálního ovládacího 
spína e nezvedá nebo nespouští, p ípadn  
není možné rozev ít nebo zav ít nohy 
podvozku.

Došlo k poruše 
elektroniky ovládání 
nebo pohonu.

Kontaktujte místního zástupce Arjo nebo 
schváleného servisního technika.

Po stisknutí libovolného tla ítka se na 
displeji hodin / íta e cykl  zobrazí zpráva 
„Overload“ (P etížení), dvakrát za 
sekundu zapípá bzu ák a za ízení 
Sara Plus se nepohybuje. 

Požadovaný pohyb 
je zablokovaný, 
nebo za ízení 
Sara Plus dosáhlo 
krajní polohy.

Odstra te p ekážku a p ed pokra ováním 
v pohybu zkontrolujte, zda nedošlo k 
poškození zvedáku Sara Plus. 
V p ípad  pochybností použijte 
funkci nouzového spoušt ní p i poruše 
systému k bezpe nému návratu pacienta/
klienta do polohy vsed , poté vy a te 
za ízení Sara Plus z provozu. Stav cí a 
zvedací pom cku nepoužívejte do té doby, 
dokud nebude ádn  zkontrolována a 
schválena k bezpe nému použití 
kvalifikovaným servisním technikem 
spole nosti Arjo. 
Došlo-li k p etížení z d vodu dosažení 
krajní polohy, je toto považováno za 
žádoucí chování.
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Odstra ování problém

Popis problému Možná p í ina ešení

Došlo k ne ekanému pohybu zvedáku. Je vadný ru ní ovlada , 
tla ítka nebo 
elektronika.

Pokud nepom že uvoln ní tla ítek:
Stiskn te ervené tla ítko nouzového 
zastavení a ze zvedáku vyjm te baterii. 
Použijte funkci nouzového spoušt ní p i 
poruše systému k bezpe nému návratu 
pacienta/klienta do polohy vsed , poté 
vy a te zvedák Sara Plus z provozu. 
Stav cí a zvedací pom cku nepoužívejte 
do té doby, dokud nebude ádn  
zkontrolována a schválena k bezpe nému 
použití kvalifikovaným servisním 
technikem spole nosti Arjo.

Na displeji se objeví zpráva 
„Overheat“ (P eh átí) a bzu ák 
zapípá dvakrát každých 15 sekund.

Byl p ekro en pracovní 
cyklus pohonu 
(2 minuty ZAPNUTO / 
18 minut VYPNUTO).

Dokon ete pracovní cyklus a po kejte 
18 minut. Tím p edejdete poškození 
pohonu.

Za ízení Sara Plus nelze ovládat 
sm rem nahoru a je z eteln  slyšet 
motor.

Knoflík nouzového 
spoušt ní p i poruše 
systému není pln  
dotažený.

Utáhn te knoflík ve sm ru chodu 
hodinových ru i ek.

Displej se po zapnutí nerozsvítí.
Na n kterém z 
ovládacích panel  je 
stisknuto tla ítko, 
p ípadn  je rozbitý 
n který z panel .

Zkontrolujte, zda je tla ítko stisknuté, 
a pokud není, pak kontaktujte místního 
zástupce Arjo nebo schváleného 
servisního technika.
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Hmotnost pacienta/klienta
Všechny vaky – bezpe né pracovní zatížení ov te na štítku vaku

Hmotnosti komponent

Elektrické údaje

kg lb
Bezpe né pracovní zatížení 190 420
Maximální hmotnost p i zvedání a p eprav  (p i použití stav cího vaku) 190 420
Maximální hmotnost p i zvedání a p eprav  (p i použití vaku k p eprav  a ch zi pouze 
k procvi ování ch ze)

190 420

Maximální hmotnost p i zvedání a p eprav  (p i použití vaku k p eprav  a ch zi pouze 
pro p epravu)

140 308

Maximální hmotnost p i p eprav  (p i použití toaletního sedátka a rámu) 190 420

kg lb
Sara Plus – verze bez váhy (kompletní bez baterie) 73,8 162,7
Sara Plus – verze s váhou (kompletní – bez baterie) 82,9 182,8
Sara Plus – verze s váhou (kompletní – s váhou a baterií)  88 194
Maximální celková hmotnost zvedáku (zvedák + pacient/klient) 278 614
Baterie 4,9 10,8
Toaletní sedátko a rám (volitelné) 4 8,8
Podložní mísa a držák (volitelné) 1,2 2,6
Op rka nohou 5 11

Typ baterie a íslo dílu  (Nabíjecí – olov ná): SPL3021
Kapacita baterie: 6 Ah

íslo dílu nabíje ky baterie: 
(poznámka: ** indikuje kód p íslušné zem )

SPL3024**

Pojistky 15 A (Tepelný nadproudový jisti )
Pojistka – deska s tišt nými spoji 20 A
Pojistka – baterie 30 A
T ída ochrany zvedáku IP 24
Krytí ru ního ovlada e IP X7
Nominální nap tí zvedáku: 24 V DC
Síla pot ebná ke spušt ní ovládacích prvk < 5 N
Symbol IP n1n2 ozna uje stupe  ochrany proti vniknutí pevných ástic (n1) a kapalin (n2).
2: Ochrana proti vniknutí pevných ástic v tších než 12,5 mm – prsty a obdobné p edm ty
4: Ochrana proti vniknutí kapalin – voda st íkající na pláš  z libovolného sm ru nebude mít škodlivý ú inek. 

Technické podmínky
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Elektrické údaje

Maximální akustický výkon

Prost edí

Pracovní cyklus Max. volt Max. ampér
Pohon sloupku zvedáku (ut sn ná elektrohydraulická
jednotka)

10 % (2 min/18 min) 24 V 20 A

Pohon podvozku V (elektromechanická jednotka) 10 % (2 min/18 min) 24 V 8 A

V souladu s ISO 3746 
(dB p i 1pW ±3 dB)

74 dB

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

-20 až +70 °C (-4 až +158 °F) – p eprava
-20 až +70 °C (-4 až 158 °F) – skladování

Rozsah relativní vlhkosti 30- až 75% – provoz
10- až 80% (v etn  kondenzace) – p eprava a skladování

Tlak vzduchu 800 až 1 060 hPa – provoz
500 až 1 100 hPa – p eprava
500 až 1 100 hPa – skladování

Likvidace po skon ení životnosti

• Všechny baterie výrobku musí být recyklovány odd len . Baterie je nutné likvidovat v souladu s národními 
nebo místními p edpisy.

• 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 . rameno pro vaky, kolejnice, op ry apod., by m ly být recyklovány jako kovy.

Technické podmínky
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Rozm ry

Rozm ry za ízení Sara Plus

Rozm ry v mm (ekvivalent v palcích)

1 235 POLOM R OTÁ ENÍ
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Štítky na Sara Plus

1. Indikátor vybití baterie a po itadlo hodin/cykl
2. Logo Arjo
3. Ozna ení tla ítka nouzového zastavení
4. Identifikace hlavního vypína e
5. Adresa a SWL 190 kg (420 lb)
6. Název výrobku 
7. Bezpe né pracovní zatížení 190 kg (420 lb)
8. P ednostní spoušt ní p i poruše systému

9. Vodítko velikostí vaku
10. Než za nete za ízení používat, p e t te si návod 

k použití.
11. Identifikace hlavního spína e / tla ítka Reset
12. Maximální celková hmotnost zvedáku

P1
33

1

1

2

3

11

5

6

7

7

8

9

10

4

kg/lbs kg/lbs

kg/lbs

12
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Štítky na Sara Plus

Vysv tlivky k symbol m

P e tení návodu k použití 
je povinné

Zdrojem napájení pro toto za ízení 
je baterie. 

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

Recyklovatelný

IP 24 Stupe  ochrany (tj. produkt je 
chrán n p ed zasunutím prst  
a st íkající vodou

Typ BF
P íložná ást: ochrana proti úrazu 
elektrickým proudem v souladu 
s EN/IEC 60601-1.

Zna ka CE potvrzující shodu 
s harmonizovanou legislativou 
Evropského spole enství
Údaje ozna ují dohled 
oznámeného subjektu.

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

Celková hmotnost za ízení v etn  
bezpe ného pracovního zatížení.

Název a adresa výrobce

Datum výroby

Jedine ný identifikátor prost edku

kg/lbs kg/lbs

kg/lbs
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Elektromagnetická kompatibilita

Výrobek byl testován z hlediska shody s platnými p edpisy a schopnosti blokovat EMI (elektromagnetické rušení) 
z vn jších zdroj .
N které postupy mohou pomoci snížit elektromagnetické rušení:
• Používejte pouze kabely a náhradní díly Arjo, abyste zabránili zvýšenému vyza ování nebo snížené odolnosti, což by 

mohlo narušit správnou funkci za ízení.
• Ujist te se, že za ízení v prostorách sledování pacienta/klienta a/nebo prostorách podpory života spl ují p ijaté 

emisní normy.

Ur ené prost edí: Prost edí domácí pé e a prost edí za ízení poskytujícího profesionální zdravotní pé i.
Výjimky: Vysokofrekven ní chirurgické za ízení a místnost s RF clonou SYSTÉMU ME pro zobrazování magnetickou 
rezonancí.

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise

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 jeho 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.

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%.

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.
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Elektromagnetická kompatibilita

Rušení vyvolaná 
RF poli

EN 61000-4-6

3 V v pásmu 0,15 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 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 elektro-
magnetické pole

EN 61000-4-3

Prost edí domácí pé e 
10 V/m

80 MHz až 2,7 GHz
80 % AM p i 1 kHz

Prost edí domácí pé e 
10 V/m

80 MHz až 2,7 GHz
80 % AM p i 1 kHz

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 základny 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.

Upozorn ní: Provoz výrobku v blízkosti silného elektromagnetického pole m že ovlivnit zobrazené m ení
hmotnosti.
Tyto zm ny nemají dopad na bezpe nost uživatele. 
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