Montage- en gebruiksaanwijzing

NL

PL-3DA - XS, -S, -M, -L

Lees a.u.b. voor veilig gebruik van dit product deze montage- en gebruiksaanwijzing vóór het eerste
gebruik en neem deze in acht.

Toepassingsgebied
De PELVI.LOC® PL-3DA dient voor personen met beperkte mobiliteit, speciaal voor het positioneren
van het bekken in de rolstoel en actiefrolstoel, en voorkomt naar voren schuiven.

Beoogde patiëntengroep
- Kinderen, jeugd en volwassenen
- Geslacht: vrouwelijk en mannelijk

Controle bij ontvangst
Pak het product volledig uit en controleer de levering op volledigheid en transportschade. Indien u
vaststelt dat de levering onverwachts een fout heeft, dan:
1. Dient u meteen een klacht in bij de transporteur
2. Laat u de schade/fout optekenen
3. Stelt u ons of uw speciaalzaak per direct op de hoogte

Leveringsomvang
1) 1 x PELVI.LOC® PL-3DA -XS, -S, -M, -L voorgemonteerd
2) 2 x kabelbinder 7,8 mm
3) 1 x informatie over online downloaden van de montage- en gebruiksaanwijzing
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Montage
De montage dient te worden uitgevoerd door een persoon met vakkennis.
1. Plaats de kussens (a) tegen het bekken/kruis. – De getande band (b) wijst daarbij omhoog.


Het logo op het kussen is daarna van voren leesbaar!

2. Stel de afstand van de kussens via de getande band (b) in door middel van de ratelgesp (e).


Het scharnier van de getande band moet zich dan in het midden tussen de kussens
bevinden.



Trek de getande band er max. zover uit, dat nog twee tanden achter elke snapper (c) vrij
zijn.



Voor het instellen kan het klittenband (g) worden losgemaakt en het kussen opengeslagen
(alleen bij gordels met afgedekte ratelgesp).

3. Bevestig daarna de (geperforeerde) riemen (f) aan de framebuis van de rolstoel.
4. Span de getande band (b) aan beide kanten gelijk en zover dat nog ruimte genoeg overblijft om
een vlakke hand tussen bovenbeen en kussen te steken.
5. Indien gewenst kunnen de uiteinden van de getande band halfrond op lengte worden gesneden.
Werk de uiteinden van de afgesneden getande band evt. af. – Risico op letsel!
6. Controleer of de getande band goed vastzit en ook de vergrendeling aan beide kanten van de
getande band!

Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsinstructies
Ondanks de stabiele constructie zijn onderdelen zoals geperforeerde riemen, getande banden en
kussens onderhevig aan slijtage. Daarom raden wij u aan om de PELVI.LOC® om de 3 maanden grondig
te controleren. Daarbij moet u er ook op letten of klinknagel- en schroefverbindingen nog goed
vastzitten!


Overtuig u vóór gebruik ervan dat het product in goede staat van gebruik verkeert en ook correct
zit – risico op ongevallen!



Probeer beschadigde onderdelen zoals (geperforeerde) riemen (f), getande band (b) of kussens
(a) niet zelf te repareren door ze bijv. te plakken en weer in te zetten – risico op ongevallen!



Ga niet op de kussens zitten – risico op drukplaatsen door de ratels (c)!



Til de rolstoel niet op via de PELVI.LOC® – risico op ongevallen!



Let erop dat handen niet tussen geperforeerde riem en frame- of zitbuis komen te zitten – risico
op ingeklemd raken!

Gebruiksbeperkingen/ongewenste bijwerkingen


Gebruik de PELVI.LOC® niet als er in het gebied van de kussens drukplaatsen, wonden of
ander niet geheeld letsel zit/zitten – risico op letsel!



Gebruik

de

PELVI.LOC®

niet

bij

botverlies,

brozebottenziekte

of

ernstige

doorbloedingsstoornissen – risico op letsel!


Stel zeker dat de PELVI.LOC® na de reiniging nog correct werkt!



Een beschadigde PELVI.LOC® moet meteen worden vervangen – risico op ongevallen!
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Let op:


De PELVI.LOC® maakt geen deel uit van het beveiligingssysteem voor de rolstoel en/of
inzittenden bij transport in een invalidenwagen.



De fabrikant noch het verkooppunt kunnen, in de zin van de productgarantie, aansprakelijk
worden gesteld voor schade of risico's die, in samenhang met het product, veroorzaakt worden
doordat men kinderen niet in de gaten heeft gehouden!

Gebruik
1. Voor gebruik van de PELVI.LOC® legt u de kussens (a) tegen het bekken/kruis.

Let op: let erop dat er zich geen voorwerpen onder de kussens bevinden! Zo voorkomt u
pijnlijke drukplaatsen.
2. Leid vervolgens de getande band (b) door de betreffende ratel. Gebruik daarvoor de
desbetreffende ratelgesp (e).
3. Span de getande band (b) daarna zover, dat nog ruimte genoeg overblijft om een vlakke hand
tussen bovenbeen en kussen te steken.
4. Zorg ervoor dat de snappers (c) in de tanden van de getande band grijpen!


Trek eraan om te testen!

Indien het positioneringssysteem tijdens het gebruik van de PELVI.LOC® ongewenst los komt te zitten,
kunt u dit verhelpen door opnieuw te spannen.
Gebruik voor het openen van de PELVI.LOC® de snapper (c) en trek de getande band eruit.


Let erop dat de kussens niet tussen de spaken van het aandrijfwiel komen!

Reiniging en desinfectie


Geschikt voor de wasmachine tot 40 graden.



Chemothermische desinfectie mogelijk door ELTRA 40 bij de was te doen.



Niet centrifugeren.



Niet geschikt voor de droger.

Onderhoud
De PELVI.LOC® dient regelmatig op beschadiging en functionering te worden gecontroleerd.

Reparatie
Vervang een defecte PELVI.LOC® meteen.
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Afvalverwijdering
•

De apparaatverpakking is recyclebaar.

•

De metalen delen zijn recyclebaar.

•

Kunststof delen zijn recyclebaar.

•

Afvalverwijdering dient te geschieden volgens de betreffende nationale wettelijke bepalingen.

•

Vraag uw stadsbeheer of gemeente naar de plaatselijke afvalverwijderingsbedrijven.

Technische gegevens
XS

S

M

L

Zitbreedte (cm)

16 - 24

20 - 32

30 - 40

36 - 46

Kussenmaat (cm)

17,5 x 9

20 x 11

23 x 13

25,5 x 14

Gewicht (g)

220

220

280

280

Breekpunt (bij ca. kg)

60

60

80

80

Getande band Mt. XS - S

1,9 x 0,2 x 17,0 cm

Product is

Getande band Mt. M - L

2,4 x 0,2 x 17,0 cm

latexvrij.

Garantie
Wij zijn aansprakelijk voor dit product conform de wettelijke bepalingen. Dit omvat materiaal- en
verwerkingsfouten. Daarvan uitgesloten zijn slijtagedelen en onderdelen/bouwgroepen die onderhevig
zijn aan normale slijtage, evenals schade die ontstaat door te hoge belasting, “niet beoogd gebruik”,
beschadiging door geweld of niet toegestane wijziging/reparatie. In garantiegevallen wordt u verzocht
contact op te nemen met uw speciaalzaak waar u dit product heeft gekocht. Omwille van de
productgarantie mogen reparatie-, onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden alleen worden
uitgevoerd door geautoriseerde specialisten, met gebruik van de originele reserveonderdelen

Fabrikant:

Dit product is in overeenstemming met de

A2J GmbH

belangrijkste

Am Fuchsberg 13

93/42/EWG voor medische hulpmiddelen.

vereisten

van

de

EG-richtlijn

D-87452 Altusried
Telefoon: +49 (08373) 987269
Fax: +49 (08373) 987276
E-mail: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com
Versie 01.03.2019

Technische wijzigingen voorbehouden.
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