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Instrukcja montażu i obsługi   

 

 PL-ASY - S, -M, -L 
 

 

 
 
 

W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania produktu należy przed jego pierwszym użyciem 

przeczytać niniejszą instrukcję montażu i obsługi i stosować się do niej. 

 

Zakres stosowania  

PELVI.LOC® PL- ASY jest przeznaczony dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, 

zwłaszcza do asymetrycznego pozycjonowania miednicy na wózkach inwalidzkich i aktywnych 

wózkach inwalidzkich oraz zapobiega ześlizgiwaniu się do przodu. 

 

Przewidziana grupa pacjentów:  
- dzieci, młodzież i dorośli 

- płeć: kobiety i mężczyźni  

 
Kontrola podczas odbioru 
Całkowicie rozpakuj produkt i sprawdź przesyłkę pod kątem kompletności i uszkodzeń 

transportowych. Jeśli okaże się, że przesyłka ma wadę, wówczas: 

1. Należy niezwłocznie złożyć reklamację firmie przewozowej. 

2. Należy odnotować uszkodzenia/braki. 

3. Należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nas lub specjalistycznego sprzedawcę. 

 

Zakres dostawy 
1) 1 x PELVI.LOC® PL-ASY -S, -M, -L wstępnie zmontowana 

2) 2 x opaski kablowe 7,8 mm 

3) 2 x pętla taśmy paskowej 

4) 2 x opaska zębata długość 400mm 

5) 1 x informacje na temat pobierania instrukcji montażu i obsługi online 
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Łączenie wyrobów medycznych 
Można używać z urządzeniami wspomagającymi stosowanymi z pasem do stabilizacji miednicy. 

 

Montaż 

  Montaż powinna przeprowadzić osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę: 

1. Umieścić podkładki (a) w obszarze miednicy/zgięcia bioder/kroku. 

2. Opaskę zębatą (b) zamocować do rury siedziska wózka inwalidzkiego (Przestrzegać 

wskazówek dotyczących montażu!) 

 Taśmę paska (f) należy zamocować indywidualnie do siedziska wózka inwalidzkiego. 

3. Ustawić odstęp między podkładkami nad paskiem zębatym (b). Po uruchomieniu klamer 

zapadkowych (e) napina się pas 3D.  

4. Naciągać opaskę zębatą (b) równo po obu stronach do momentu, aż pomiędzy udem a 

podkładką będzie jeszcze miejsce na włożenie dłoni na płasko. 

5. W razie potrzeby można przyciąć końce opaski zębatej do kształtu półkolistego. W razie 

potrzeby należy usunąć zadziory z końcówek przyciętych opasek zębatych.  

– Niebezpieczeństwo zranienia! 

6. Sprawdzić ścisłe dopasowanie i mechanizm blokujący po obu stronach opaski zębatej! 

 

Instrukcja obsługi 

 

Instrukcje bezpieczeństwa  
Pomimo stabilnej konstrukcji elementy takie jak pasy perforowane, taśmy paska, opaski zębate i 

podkładki są narażone na zużycie. Dlatego zaleca się dokładne sprawdzanie PELVI.LOC® co 3 

miesiące. Upewnić się, czy nity i połączenia śrubowe są mocno osadzone! 

 Przed użyciem należy upewnić się, czy produkt jest w stanie zdatnym do użytku i czy jest 

prawidłowo osadzony - ryzyko wypadku! 

 Nie naprawiać ani nie kleić uszkodzonych elementów, takich jak pas perforowany/taśma 

paska (f), opaska zębata (b) lub podkładka (a) i nie używać ich ponownie - ryzyko wypadku! 

 Nie siadać na podkładkach - niebezpieczeństwo powstania odcisków spowodowanych 

naciskiem zwłaszcza klamer zapadkowych (e)! 

 Nie należy podnosić wózka powyżej PELVI.LOC® - ryzyko wypadku! 

 Upewnić się, czy ręce nie znajdują się między perforowanym pasem a rurą ramą lub rurą pod 

siedziskiem - niebezpieczeństwo zgniecenia! 

 

Ograniczenia w stosowaniu / działania niepożądane 
 Nie należy używać PELVI.LOC® jeśli w obszarze podkładek znajdują się odciski, rany lub inne 

niezabliźnione urazy - niebezpieczeństwo obrażeń! 

 Nie należy używać PELVI.LOC® w przypadku osteoporozy, łamliwości kości lub poważnych 

zaburzeń krążenia - niebezpieczeństwo obrażeń! 

 Po oczyszczeniu należy zapewnić prawidłowe działanie PELVI.LOC®! 

 Uszkodzony PELVI.LOC® należy natychmiast wymienić - ryzyko wypadku! 
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Uwaga: 
 PELVI.LOC® nie jest częścią systemu przytrzymującego wózek inwalidzki i/lub pasażera 

podczas transportu w pojeździe transportowym dla osób niepełnosprawnych. 

 W zakresie odpowiedzialności za produkt ani producent ani dystrybutor nie odpowiadają za 

ryzyko lub szkody spowodowane przez dzieci pozostające bez nadzoru! 

 

Zastosowanie 

1. Aby użyć PELVI.LOC® należy umieścić podkładki (a) w obszarze miednicy/zgięciu bioder. 

 

Uwaga: Należy sprawdzić czy pod podkładka nie ma przedmiotów! W ten sposób unika się 

bolesnych odcisków. 

2. Następnie przepuść opaskę zębatą (b) przez odpowiednią zapadkę. W tym celu należy 

uruchomić odpowiednią klamrę zapadkową (e). 

3. Następnie naciągać opaskę zębatą (b) do momentu, aż pomiędzy udem a podkładką będzie 

jeszcze miejsce na włożenie dłoni na płasko. 

4. Upewnić się, czy zapadki (e) współpracują z zębami opaski zębatej!  

 Przeprowadzić próbę rozciągania! 

 

Jeśli podczas zakładania PELVI.LOC® dojdzie do niezamierzonego poluzowania systemu 

pozycjonowania, można ponowne napiąć system pozycjonowania.  

 

Aby otworzyć PELVI.LOC® należy uruchomić zapadkę (e) i wyciągnąć opaskę zębatą. 

 Upewnić się, czy podkładki nie znajdują się pomiędzy szprychami koła napędowego! 

 
Czyszczenie i dezynfekcja 

 Nadaje się do prania w pralce do 40 stopni. 

 Możliwa dezynfekcja chemotermiczna poprzez dodanie ELTRA 40 do cyklu prania.  

 Nie wirować. 

 Nie nadaje się do suszarek. 

 

Konserwacja 
PELVI.LOC® należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń i działania. 

 

Naprawy 
Uszkodzony PELVI.LOC® należy natychmiast wymienić. 
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Utylizacja 
• Opakowanie sprzętu nadaje się do ponownego użytku. 

• Części metalowe nadają się do recyklingu złomu. 

• Części plastikowe nadają się do recyklingu tworzyw sztucznych.  

• Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami. 

• Zwrócić się do władz miasta/gminy z zapytaniem o lokalne firmy zajmujące się utylizacją 

odpadów.    

 
Dane techniczne 

 
 

S 
 

M 
 

L 
 

Szerokość siedziska (cm) 
 

26 - 35 
 

36 - 39 
 

40 - 46 
 

Wielkość podkładki (cm) 
 

19 x 7,5 
 

29 x 11 
 

36 x 13,5 
 

Waga (g) 
 

260 
 

300 
 

400 
 

Rozerwanie (przy ok. kg) 
 

60 
 

80 
 

80 

       

   
 

Produkt nie 

zawiera lateksu 
 

Rozmiar opaski zębatej S- 
M - L 

 

2,4 x 0,2 x 40 cm  

 
 

Gwarancja 
Na produkt udzielamy gwarancji zgodnie z przepisami prawa. Dotyczy to również wad materiałowych i 

produkcyjnych. Gwarancji nie podlegają części i podzespoły zużywające się, które podlegają 

normalnemu zużyciu, jak również uszkodzenia wynikające z nadmiernej eksploatacji, "użytkowania 

niezgodnego z przeznaczeniem", uszkodzeń mechanicznych lub niedozwolonych modyfikacji/napraw. 

W przypadku reklamacji gwarancyjnej należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono 

produkt. Ze względu na odpowiedzialność za produkt, prace naprawcze, konserwacyjne i nadzór 

mogą wykonywać wyłącznie autoryzowani sprzedawcy przy użyciu oryginalnych części zamiennych. 
 

 

 

 

 
Producent:  
A2J Ltd 

Am Fuchsberg 13 

D-87452 Altusried 

Tel: +49 (08373) 987269 

Faks: +49 (08373) 987276 

e-mail: info@a2j-intl.com 

Internet www.a2j-intl.com 
 

Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami 

dyrektywy WE 93/42/EWG dotyczącymi 

wyrobów medycznych. 

Stan na dzień 2019-05-01 Zastrzega się możliwość zmian technicznych 
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