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Abdukčné popruhy
Použitie:
Polohovacia pomôcka pre lepšie držanie tela. Pred použitím si prosím prečítajte tento návod a dôsledne ho dodržiavajte. Toto nie je bezpečnostný pás!
VAROVANIE
Toto nie je bezpečnostný pás! Tento výrobok nie je navrhnutý na použitie ako bezpečnostný pás počas prepravy.
Montáž
Montáž a nastavenie smie vykonávať iba autorizovaná osoba. Tento výrobok by mala používať iba oprávnená a vyškolená osoba a na jej odporúčanie.
Postup montáže:
1. Zaistite, aby ste mali správny produkt v správnej veľkosti.
2. Pozorne si prečítajte pokyny, ktoré sú súčasťou balenia.
3. Zaistite, aby bol produkt kompletný.
4. Určite polohu zámkov praciek na každej strane popruhu 1 a 2. Popruhy 3 a 4 na zadnej strane vozíka pripevnite tak, že ich prevlečiete cez zámky.
POZOR
Nie všetky vozíky majú pripevovacie body. V prípade potreby použite rúrkové svorky. Tento výrobok by mala zostavova autorizovaná osoba. Pripevnite spony
pomocou správnych nástrojov a materiálov.
4a. Objímka je vhodná pre oválne rúrky od 19 do 15 mm. Na dosiahnutie správneho priemeru použite vložkové gumy. Pripevnite sponu k trubici a súčasne pripevnite
zámok pracky.
4b. Umiestnite sedenie do požadovanej polohy na vozíku tak, aby sedacie kosti spočívali v strede sedenia. Všimnite si smerovú značku na sedení. Označenie musí byť
viditeľné a smerovať dopredu.
5. Umiestnite klienta na vozík, na sedaciu časť polohovania.
6. Popruhy 1 a 2 previažte sponami a pripevnite ich v správnom smere.
7. Úprava popruhov 1,2. Vyvarujte sa nepríjemnému tlaku a v pravidelných intervaloch ho zmierňujte. Ak klient trpí vaskulárnym ochorením alebo zvýšenou citlivosťou,
nehýbte s panvou ale najskôr vyhľadajte radu od lekára. Za žiadnych okolností nesťahujte plienky a / alebo vývody.
8. Pomocou držiakov popruhov zafixujte konce popruhov. Zaistite, aby boli popruhy mimo dosahu pohyblivých a otáčajúcich sa častí vozíka.
9. Pravidelne kontrolujte opotrebovanie popruhov, pásov a polstrovaných častí. Denne kontrolujte úroveň pripevnenia a napätia popruhu.
10. Počas používania je možné popruhy otvoriť a upevniť pomocou bočných uvoľňovacích spôn na popruhoch 1a 2.
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Údržba
Ručné pranie pri maximálnej teplote 30 °C. Nepoužívajte sušičku. Každý týždeň kontrolujte opotrebovanie popruhov, pásov a polstrovaných častí. Denne kontrolujte
úroveň pripevnenia a napätia popruhu.
Balenie obsahuje:
4 rúrkové svorky
4 držiaky popruhov
4 zámky praciek
4 spony zámkov
1 abdukčné popruhy
1 návod
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