
Tato zkrácená uživatelská příručka je určena jako pomůcka pro zdravotníky a 
ostatní uživatele pro práci výhradně s funkčními aspekty tohoto systému. Příručka 
nenahrazuje obecná bezpečnostní varování, upozornění a doporučení uvedená v 
návodu na použití výrobku, číslo dílu KKX52180M-CZ. 
Před použitím tohoto výrobku si přečtěte návod k použití.

Popis výrobku

1. Nasaďte ošetřované osobě závěs a ujistěte se, že používáte správnou velikost. Ujistěte se, že je suchý 
zip na pásu bezpečně zapnutý a že má ošetřovaná osoba paže mimo závěs.

2. Umístěte zařízení SARA PLUS před ošetřovanou osobu (v případě potřeby rozevřete nohy základny), 
pomozte ošetřované osobě umístit chodidla na opěrky tak, aby se její kolena dotýkala kolenní podložky  
a zabrzděte kolečka. Nechte ošetřovanou osobu uchopit držadla a položit paže na Arc-Rest™.

3. Nastavte výšku podložky Arc-Rest do nejnižší polohy a v případě potřeby upravte nastavení kolenní 
podložky.

4. Připevněte závěs k upevňovacím provazovým smyčkám a utáhněte provazové smyčky tak, aby nebyl 
závěs prověšený.

5. Pomocí ručního nebo duálního ovladače zvedněte ošetřovanou osobu do pozice ve stoje.
6. Uvolněte brzdy, zavřete nohy zařízení a přepravte ošetřovanou osobu k židli, posteli nebo toaletě.
7. Umístěte ošetřovanou osobu před židli, postel nebo toaletu tak, aby se její nohy zadní stranou zlehka 

dotýkaly např. židle, a spusťte ji dolů do polohy vsedě.
8. Uvolněte napětí provazových smyček a odstraňte je ze závěsu.
9. Odstraňte SARA PLUS a dbejte na to, abyste nejprve sundali chodidla ošetřované osoby z opěrky chodidel.
10. Sundejte ošetřované osobě závěs.

Varování: Podložka Pro-Active se může odstranit, aby bylo možno cvičit s 
kolenem nebo procvičovat chůzi. Před započetím terapie se vždy ujistěte, že 
došlo k odstranění kolenní podložky i jejího podpůrného držáku. Při zpětné 
montáži se ujistěte, že je podložka správně připevněná a pokrývá podpůrný 
držák. Pokud tak neučiníte, může dojít k vážnému poranění.

Vezměte upevňovací provazové 
smyčky a připevněte je jednu po druhé 
k závěsu

K ovládání zařízení používejte ruční 
ovladač

V případě potřeby spusťte ošetřovanou 
osobu dolů otočením záložního 
knoflíku pro spuštění zařízení

V případě potřeby stiskněte červené 
nouzové tlačítko sloužící k zastavení 
elektricky poháněného pohybu

Spouštění dolů

nahoru/
dolů

Otevření/
zavření 
základny

STRUČNÁ REFERENČNÍ PŘÍRUČKA

Sara Plus
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1. Madlo na tlačení
2. Jednotka bateriových zdrojů
3. Kolečka s brzdami (zadní)
4. Nohy základny
5. Přední kolečka (bez brzd)
6. Opěrka pro nohy (snímatelná)
7. Podložní mísa (volitelné)
8. Sedák na podložní mísu a rám (volitelné)
9. Proactive Pad™ (nastavitelný)
10. Provazové smyčky na upevnění závěsu
11. Arc-Rest™ (Podpůrné opěrky paží s madly)
12. Detailní pohled na blokovací upevnění 

provazových smyček

13. Duální ovládací panel 
14. Ruční ovládací panel
15. Záložní otočný knoflík pro spuštění zařízení v 

případě selhání systému
16. Připojení kabelu ručního ovladače
17. Kontrolka vybití baterie
18. Tlačítko Zapnout / Resetovat (zelené)
19. Tlačítko Vypnout (červené)
20. Časoměr
21. Panel displeje váhy (pokud je nainstalována)
22. Tlačítko pro nouzové zastavení
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® a ™ jsou ochranné známky náležející skupině společností Arjo.
© Arjo 2019.
Naší zásadou je neustále se zlepšovat, čímž si vyhrazujeme právo na změnu designu bez předchozího upozornění.  
Obsah této publikace nesmí být kopírován zcela ani částečně bez souhlasu společnosti Arjo.

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