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Asennus- ja käyttöohjeet

PL-UGR - XXS, - XS, - S, - M, - L, - XL

b

a

f

Lue tämän tuotteen kokoonpano- ja käyttöohjeet ennen ensimmäistä käyttökertaa varmistuaksesi
käytön turvallisuudesta.

Soveltamisala
PELVI.LOC

®

-säärivyö - Reversed - PL-UGR palvelee liikuntarajoitteisia ihmisiä etenkin heidän

lantionsa ja reisiensä sijoittamiseksi pyörätuoleihin ja aktiivisiin pyörätuoleihin ja heidän eteenpäin
liukumisensa estämiseksi.

Potilasryhmä, jolle tuote on tarkoitettu:
- Lapset, nuoret ja aikuiset
- Sukupuoli: naiset ja miehet

Vastaanottotarkastus
Poista tuote pakkauksesta kokonaan ja tarkista, että lähetys ei ole puutteellinen ja että siinä ei ole
kuljetusvaurioita. Jos huomaat, että lähetyksessä on odottamattomia puutteita, niin:
1. Tee heti valitus kuljettajalle
2. Kirjaa vahinko/virhe ylös
3. Ilmoita meille tai kauppiaalle heti
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Toimituksen sisältö
®

1) 1 x PELVI.LOC PL-UGR -XXS, -XS, -S, -M, -L, -XL esiasennettu
2) 1 x tietoa kokoonpano- ja käyttöohjeiden lataamisesta verkosta

Lääketieteellisten laitteiden yhdistelmä
Sopii apuvälineille, jotka on tarkoitettu lantion vetovyön käyttämiseen

Asennus
Asennus täytyy suorittaa asiantuntevan henkilön toimesta
1. Laita kukin pehmuste (a) säären alueelle (sääriluun tai pohjeluun pään alapuolella). Hammashihna (b) on ulkopuolella.


®

PELVI.LOC -logo pehmusteessa näkyy siten etupuolella!

2. Aseta pehmusteiden välinen etäisyys rei'itetyllä hihnalla (f).
3. Kiinnitä hammashihna (b) pyörätuolin kehysputkeen
4. Kiristä hammashihna (b) tasaisesti molemmilta puolilta
5. Hammashihnan

päät

voidaan

tarvittaessa

leikata

puoliympyrän

muotoon.

Tasoita

hammashihnan päät tarvittaessa. - Loukkaantumisvaara!
6. Tarkista, että hammashihna on kiinnitetty ja lukittu tiukasti molemmilta puolilta!

Käyttöohjeet
Turvallisuusohjeet
Vakaasta rakenteesta huolimatta komponentit, kuten rei'itetyt hihnat, turvavyöt, hammashihnat ja
®

pehmuste kuluvat jonkin verran. Siksi PELVI.LOC on suositeltavaa tarkistaa perusteellisesti kolmen
kuukauden välein. Varmista, että niitit ja ruuviliitännät ovat kiinni kunnolla!


Varmistu ennen käyttöä siitä, että tuote on käyttökelpoinen ja että istuvuus on hyvä onnettomuusvaara!



Älä korjaa tai liimaa vaurioituneita osia, kuten rei'itettyjä hihnoja/turvavyötä (f), hammashihnaa
(b) tai liivin (f) pehmusteita (a) ja aseta niitä takaisin paikalleen - onnettomuusvaara!



Älä istu pehmusteiden päälle – tämä voi saada aikaan painepisteitä!



Älä nosta pyörätuolia PELVI.LOC:in yläpuolelle - onnettomuusvaara!



Varmista, etteivät kädet pääse rei'itetyn vyön ja rungon tai istuinputken väliin - murtumisriski!

®

Käyttörajoitukset / ei-toivotut sivuvaikutukset


®

Älä käytä PELVI.LOC:ia

jos pehmusteen alueella on painepisteitä, haavoja tai muita ei-

parantuneita vammoja - loukkaantumisvaara!


Älä käytä PELVI.LOC:ia

®

luukadon, synnynnäisen sidekudossairauden tai vakavien

verenkiertohäiriöiden yhteydessä - loukkaantumisriski!
®



Varmista puhdistuksen jälkeen, että PELVI.LOC toimii oikein!



Vaurioitunut PELVI.LOC tulisi vaihtaa välittömästi - onnettomuusriski!

®
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Huomio:
®

PELVI.LOC ei ole osa pyörätuolin ja/tai matkustajien passiivista turvajärjestelmää, kun sitä



kuljetetaan vammaisille tarkoitetussa kuljetusvälineessä.
Valmistajaa tai jakelijaa ei voida laittaa tuotevastuun merkityksessä vastuuseen vahingoista tai



riskeistä, jotka aiheutuvat lasten jättämisestä vaille valvontaa tuotteen läheisyydessä!

Käyttö
®

1. PELVI.LOC:ia käytettäessä pehmusteet (a) asetetaan reisien alueelle.

Huomio: Varmista, että pehmusteen alla ei ole esineitä! Tällä tavoin vältytään tuskallisilta
painepisteiltä.
2. Ohjaa sitten hammastettu hihna (b) vastaavan soljen läpi. Käytä tätä varten vastaavaa solkea.
3. Kiristä hammashihna (b) sen jälkeen niin pitkälle, että reiden ja pehmusteen välissä on vielä
tilaa kämmenelle.
4. Varmista, että kiristimien soljet lukittuvat kiinni hammashihnaan!


Suorita vetokoe!
®

Käytä PELVI.LOC:in avaamiseen solkea ja vedä hammashihna ulos.


Varmista, että pehmusteet eivät pääse vetopyörän pinnojen väliin!

Puhdistus ja desinfiointi


Sopii pesukoneeseen 40 asteen lämpötilaan saakka.



Kemoterminen desinfiointi on mahdollista kun pesusykliin lisätään ELTRA 40:tä



Älä linkoa



Ei sovellu kuivausrumpuun

Huolto
®

PELVI.LOC

on tarkastettava säännöllisesti vaurioiden varalta ja moitteettoman toiminnan

varmistamiseksi.

Korjaukset
®

Vaihda viallinen PELVI.LOC välittömästi.

Hävittäminen
•

Laitepakkaukset voidaan kierrättää.

•

Metalliosat voidaan kierrättää.

•

Muoviosat voidaan kierrättää muovinkierrätyksessä.

•

Hävittäminen on suoritettava kunkin valtion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

•

Kysy kunnalta/kaupungilta, missä on lähin jätteidenkäsittely-yritys.
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Tekniset tiedot
XXS

XS

S

M

L

XL

12 - 20

16 - 24

20 - 32

30 - 40

36 - 46

44 - 52

11,5 x 7,5

20 x 7

20 x 7

25,5 x 8

25,5 x 8,5

28,5 x 9

Paino (g)

200

220

220

280

280

280

Oletusmurtopiste

60

60

60

80

80

80

Polven leveys
(cm)
Pehmusteen koko
(cm)

(noin kg kohdalla)
Hammashihna koko XXS- XS - S

1,9 x 0,2 x 19,5 cm

Tuote on

Hammashihnan koko M - L - XL

2,4 x 0,2 x 22,5 cm

lateksiton

Tärkeä vihje: Polven leveys, ei istuimen leveys!
Takuu
Myönnämme tälle tuotteelle takuun lakisääteisten määräysten mukaisesti. Tämä koskee materiaali- ja
käsittelyvirheitä. Tähän eivät sisälly kuluvat osat tai osat/moduulit, jotka ovat normaalin kulumisen
alaisia eivätkä liiallisesta käytöstä, "epäasianmukaisesta käytöstä" tai liiallisesta voiman käytöstä
aiheutuneet

vauriot

tai

luvattomista

muutoksista/korjauksista

aiheutuneet

vauriot.

Takuuvaatimustapauksissa ota yhteyttä erikoisliikkeeseen, jolta ostit tämän tuotteen. Tuotevastuun
vuoksi korjaus-, huolto- ja kunnossapitotöitä saavat suorittaa vain valtuutetut erikoisliikkeet, joiden
täytyy käyttää alkuperäisiä varaosia

Valmistaja:

Tämä

A2J GmbH

koskevan

Am Fuchsberg 13

perusvaatimukset

tuote

täyttää
EY:n

lääkinnällisiä
direktiivin

93/42/ETY

D-87452 Altusried
Puhelin: +49 (08373) 987269
Faksi: +49 (08373) 987276
Sähköposti: info@a2j-intl.com
Internet: www.a2j-intl.com
Tilanne 01.05.2019

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
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laitteita

