TR1000
Návod k použití

Ještě před uvedením sprchovacího vozíku TR 1000 do
provozu si pečlivě prostudujte tento návod. Vozík byl
navržen k bezproblémovému používání při dodržování
zásad správné manipulace a pravidelné údržbě.

Vozík mohou ovládat pouze vyškolení pracovníci,
kteří si přečetli a pochopili pokyny uvedené v tomto
návodu k obsluze.

Na následujících stránkách najdete pokyny pro provoz a
údržbu sprchovacího vozíku.
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Před použitím sprchovacího vozíku si pečlivě prostudujte návod k použití.
Funkce vozíku nikdy netestujte přímo na pacientovi, správnou manipulaci praktikujte s kolegy dříve, než jej
použijete přímo u pacienta.

VYBALENÍ - INSTALACE
Při vybalování nikdy nepoužívejte nůž nebo ostré předměty, může dojít k poškození povrchu a barevného
nátěru.
1. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zapříčiněné přepravou.
2. Každé poškození je třeba nahlásit do jednoho týdne po obdržení zboží.
3. Zkontrolujte, zda je zásilka v souladu s dodacím listem.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE
Před uvedením do provozu se ujistěte, zda je vše řádně vybaleno, popř. zda byly visačky či jiné doplňky
odstraněny tak, aby nedošlo k jejich uvíznutí mezi rámem sedadla a plochou.
Maximální nosnost sedáku je 200 kg / 440 liber.
Otestujte veškeré funkce sprchovacího vozíku.
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Účel použití
Produkt:
Elektrický sprchovací a toaletní vozík TR 1000
Elektrický sprchovací a toaletní vozík TR1000 je napájen bateriemi.
Pacient (uživatel) je obvykle osoba, která není schopna se postarat o svou vlastní hygienu. Zařízení není
určeno pro práci s uživateli o vyšší hmotnosti než 200 kg / 440 liber.
Uživatel / pacient musí být schopen se udržet sám vsedě.
Zařízení je určeno na pomoc při každodenní péči a hygienu uživatelů / pacientů.
Zařízení lze použít v těchto situacích:
pro přepravu osob do a ze sprchového prostoru, ve sprše, k mytí, šamponování či toaletě uživatelů /
pacientů. Lze jej také využít při pedikúře.
Vozík není určen pro použití u pacientů s poraněním kůže.
Vozík může obsluhovat pouze osoba, která si přečetla a pochopila pokyny uvedené v tomto návodu dříve,
než začne pečovat o pacienta.
Zařízení je určeno pro vnitřní použití v domech s pečovatelskou službou a může být použito pouze
k uvedeným účelům.
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Vlastnosti a ovládací prvky sprchovacího vozíku

2
6

11

Pozice

Popis

1

Zvedací sloupky

2

Sedák

3

Zádová opěra

4

Opěrka hlavy

5

Odklopné područky

6

Nožní opěrka

7

Toaletní nádoba s víkem

8

Ruční ovládání - nahoru / dolů a úhel sedu

9

Vyměnitelná baterie

10

Uzavíratelné područky (za příplatek)

11

Dvojité kolečka s brzdou

12

Rukojeti

13

Odklopné a výškově nastavitelné stupačky

14

Tlačítko pro nouzové zastavení

15

Bezpečnostní pás

16

Podvozek

17

Západka k uchycení baterie
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Nastavení výšky a úhlu sedu u sprchovacího vozíku TR1000
nahoru / dolů

nastavení úhlu sedu

Pacient musí být vždy během sezení na vozíku zajištěn pomocí bezpečnostního pásu.

Nastavení výšky pomocí ručního ovladače (8)
• Tlačítko stiskněte pro jízdu nahoru
• Tlačítko stiskněte pro jízdu dolů
Nastavení úhlu sedu pomocí ručního ovladače (8)
• Tlačítko stiskněte pro nastavení úhlu směrem dozadu
• Tlačítko stiskněte pro nastavení úhlu směrem dopředu

Při nastavování úhlu sedu existují dvě zarážky.
Nastavte úhel sedu směrem dopředu, dokud se nezastaví. Vozík je nyní v neutrální poloze. Po opětovném
stisknutí tlačítka se vozík sklopí dopředu. Tato funkce je určena pro snadné nastupování a vystupování z
vozíku.

- POZOR Používejte tuto funkci pouze, je-li vozík spuštěn v nejnižší poloze a NIKDY ve zvýšené
poloze, HROZÍ RIZIKO PORANĚNÍ!
Maximální nosnost 200 kg / 440 Iiber
Vozík je vybaven červeným tlačítkem pro nouzové zastavení. Dojde-li k neočekávané situaci, stiskněte
tlačítko, čímž dojde k vyřazení zařízení z funkce. Aktivujte ho otočením přepínače ve směru šipky, zařízení
bude opět v provozu.
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Nabíjení baterií
-POZOR Nabíječka baterií se nikdy nesmí používat ve vlhkém prostředí. Nabíjení baterií provádějte vždy na
bezpečném a suchém místě.
Před použitím sprchovacího vozíku vždy zkontrolujte stav nabití baterie (viz. tabulka). Před vyjmutím
baterie vždy nejprve odpojte kabel spojující baterii s ovladačem.
Stav

barva kontrolky LED displej

Probíhá nabíjení baterie

zelená

nepřetržité blikání v 1 sekundovém intervalu

Baterie nabitá

zelená

trvale svítí

Baterie plně nabitá

zelená

nepřetržité blikání, ON (0,5 sek.) / OFF (4 sek.)

Nízké nabití baterie

oranžová

nepřetržité blikání, ON (0,5 sek.) / OFF (4 sek.)

Nouzové zastavení

nebliká

Maximální doba nabíjení prázdné baterie - 8 hodin. Náhradní baterie můžete během používání
zařízení skladovat na bezpečném a suchém místě pro případ rezervy!

Volitelný nástěnný držák pro uchycení nabíječky baterií na bezpečném místě.
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Područky

Odklopné područky s kulatými rukojeťmi (standard)

Područky uzavíratelné s kulatými rukojeťmi (za příplatek)

Pro snadné umístění pacienta na vozík lze sklopit područky směrem dozadu tak, aby pečující osoba měla
během péče dostatek volného prostoru. U uzavíratelných područek je nutné nejprve přední rukojeti sklopit
směrem na stranu a poté sklopit područky dozadu. Po uložení pacienta na vozík postupujete v opačném
pořadí tak, aby byla zajištěna bezpečnost pacienta.

Brzdová kolečka
Sprchovací vozík je vybaven čtyřmi dvojitými
kolečky o Ø 100 mm s brzdami. Vždy zabrzděte
všechny čtyři brzdová kolečka pro nasedání či
vysedání z vozíku. Pacient nesmí v žádném
případě nikdy vystupovat či nastupovat na vozík
bez nutné aretace koleček!

Bezpečnostní pás
Vozík je vybaven 2- dílným bederním bezpečnostním pásem se sponou. NIKDY nepoužívejte sprchovací
vozík bez zajištění pacienta bezpečnostním pásem. Také zde platí rčení jako u auta: „Nejprve zapnout,
poté nastartovat!“
Bezpečnostní pás je pratelný, je možné jej vložit do sušičky a lze ho bez problémů demontovat z vozíku
bez použití nářadí.
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Příprava vozíku a pacienta na převoz

• Pomocí ručního ovladače nastavte sprchovací vozík na
nejnižší pozici.
• Zablokujte všechny 4 brzdová kolečka.
• Nakloňte křeslo pomocí ručního ovladače směrem
dopředu.
• Područky odklopte dozadu. U uzavíratelných područek je
nutné nejprve přední rukojeti sklopit směrem na stranu a
poté sklopit područky dozadu.
• Posaďte pacienta na vozík a zajistěte jej pomocí
bezpečnostního pásu.
• Područky sklopte v opačném pořadí.
• Nastavte sprchovací vozík do pohodlné polohy vhodné
pro převoz do místa určení.
• Odbrzděte kolečka.
• Převezte pacienta ve vozíku na místo určení.

- POZOR NIKDY nenechávejte pacienta na sprchovacím vozíku bez dozoru.
Během celého procesu péče, musí být pacient trvale připoután k vozíku pomocí bezpečnostního
pásu!
Používáte-li určité pomůcky pro přesun pacienta na sprchovací vozík, přečtěte si pečlivě návod k použití
dané pomůcky!
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Použití vozíku při sprchování
• Zablokujte všechny 4 brzdová kolečka.
• Zvedněte a nakloňte vozík do pozice pohodlné vám i pacientovi
(šetřete při práci svá záda – nastavte ideální pracovní pozici).
• Osprchujte pacienta a proveďte veškerou příslušnou péči o něho.
• Poté osušte pacienta na vozíku suchým ručníkem, nastavte pozici
pro převoz a dopravte pacienta na místo určení.
• Přesuňte pacienta z vozíku, postupujte v opačném pořadí, než je
uvedeno v kapitole
"Příprava vozíku a pacienta na převoz".

• Čistěte a dezinfikujte vozík dle pokynů uvedených v této
příručce ještě předtím, než použijete vozík pro dalšího
pacienta!

Použití vozíku na toaletě
Sprchovací vozík je vhodný nejen pro toalety umístěné k podlaze,
nýbrž také i závěsné toalety.
• Umístěte vozík s pacientem nad toaletu.
• Zablokujte všechny 4 brzdová kolečka.
• Zvedněte a nakloňte sprchovací vozík do správné polohy tak, aby
byl co nejlépe umístěn nad toaletou.
• Po použití vozíku na toaletě vždy zkontrolujte, zda zvedací sloupky
nejsou kontaminovány. Pokud ano, vozík očistěte včas tak, aby se
zabránilo vyšší kontaminaci.
• Po zajištění péče převezte pacienta na místo určení.
Přesuňte pacienta z vozíku, postupujte v opačném pořadí, než je
uvedeno v kapitole
"Příprava vozíku a pacienta na převoz".

K vozíku lze za příplatek doobjednat také toaletní mísu, která je
dodávána již s držákem pro uchycení k vozíku!

Čistěte a dezinfikujte vozík dle pokynů uvedených v této
příručce ještě předtím, než použijete vozík pro dalšího
pacienta!
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Čištění a dezinfekce vozíku

- POZOR Vy, jako provozovatel, jste za výběr čisticího a dezinfekčního prostředku zodpovědný sám.
Přečtěte si prosím návod k použití či pokyny výrobce vámi zvoleného čisticího a
dezinfekčního prostředku a zjistěte, zda je výrobek vhodný. Nepoužívejte nikdy čistící a
dezinfekční prostředky obsahující rozpouštědla, které by mohly poškodit nebo odbarvit
polyuretanové a plastové povrchy (viz servis a údržba).
• Pro odstranění mýdla, stolice či jiných nečistot používejte houbu nebo ručník. Znečištění odstraňte ihned,
aby se zabránilo zabarvení. Opláchněte vozík čistou vodou a poté jej důkladně osušte.
• Bezpečnostní pás lze prát v pračce a vysušit v sušičce na prádlo.
Používáte-li toaletní nádobu, vyčistěte ji předepsaným způsobem, například v čisticím a dezinfekčním
přístroji.
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Pokyny k bezpečnosti a manipulaci

• Toto zařízení smí být provozováno pouze
kvalifikovaným personálem, který si přečetl a
řádně pochopil návod k obsluze.
• Vždy před sprchováním zkontrolujte teplotu vody
a funkci termostatického ventilu.
• Pacient musí být vždy správně umístěn a
připoután k vozíku bezpečnostním pásem,
područky musí být sklopeny.
• Nikdy nenechávejte pacienta bez dozoru.
• Ujistěte se, že všechny díly, které přicházejí do
kontaktu s pacientem, jsou bezpečné, neporušené
a bez ostrých hran.
• Před každým použitím se ujistěte, že může být
vozík použit, aniž by při jeho použití bylo ohroženo
bezpečí pacienta.
• Kolečka zabrzděte dříve, než uložíte pacienta na
vozík.
• Převážejte pacienta na vozíku do místa určení a
zpět velmi opatrně. Dbejte na to, abyste se
zařízením nikde nenarazili.
• Vždy osušte sprchovací vozík tak, aby se
zamezilo pokapání podlahy.
• Po každém použití vozík vyčistěte a dezinfikujte.
• Při použití dezinfekčních prostředků se vyhněte
jakémukoliv kontaktu s pokožkou nebo očima.
V případě nehody okamžitě důkladně vypláchněte
vodou. V případě podráždění se ihned poraďte
s lékařem. Vždy si pozorně přečtěte bezpečnostní
pokyny uvedené výrobcem na daném
dezinfekčním prostředku.

• TR nabíječka je určena pouze pro nabíjení
dodaných baterií.
• Nabíječku používejte pouze na suchých a
bezpečných místech.
• Je důležité, aby se baterie nabíjely každý den
v případě, že se vozík nepoužívá. Baterie nelze
přebíjet.
• Zkontrolujte kolečka, zda nejeví známky
znečištění nebo poškození.
• Zkontrolujte všechny šrouby na jejich správné
utažení a na případná poškození.
• Při zjištění jakýchkoli závad nesmí být vozík
používán. Je nutné provést okamžitý servis.

POZOR: Zařízení by nemělo být používáno
k jakýmkoli účelům, které se liší od účelů, jenž jsou
uvedeny v tomto návodu k obsluze.
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Pravidelná údržba
Doporučená běžná údržba závisí na rozsahu
použití. V každém případě by měly být dodrženy
postupy údržby dle daného schématu.

• Zkontrolujte funkci nouzového zastavení. Při
aktivování tlačítka nouzového zastavení nesmí
vozík vykazovat žádné funkce.

Po každém převozu, sprchování nebo toaletě:
Vyčistěte sprchovací vozík po každém použití. Pro
odstranění hrubých nečistot použijte houbu nebo
kartáček s měkkými štětinami.

• Zkontrolujte područky, zda jsou technicky a
vizuálně v pořádku a zda jsou veškeré spoje
utaženy.
• Kolečka musí být kontrolována na případné
poškození a znečištění. Přezkoušejte funkčnost
brzd.

Jakékoli stopy po stolici a moči musí být
odstraněny co nejdříve, aby nedošlo ke vzniku
skvrn nebo odbarvení povrchu.
Vyčistěte sedák, popř. nosný rám pomocí jemného
čisticího prostředku (bez abraziv).

• Zkontrolujte správnou funkci nastavení úhlu
sprchovacího vozíku.
• Zkontrolujte, zda funkce výškového a úhlového
nastavení vozíku funguje hladce a bez škubání a
koncové spínače jsou neporušené.

Nepoužívejte žádné tekuté čisticí prostředky na
bázi rozpouštědel, jako např.: trichloretylen.
To by mohlo zapříčinit poškození PVC potahu
matrací, PUR podložek a polštářů.

• Jsou-li zjištěny technické závady, nesmí být vozík
používán. Obraťte se na vašeho dodavatele/servis!

Nepoužívejte dezinfekční prostředky na bázi jódu.
Tyto prostředky mohou způsobit skvrny na zařízení.
Vždy dodržujte pokyny uvedené výrobcem
na dezinfekčním přípravku.

Roční údržba:
• Roční údržba / STK smí být prováděna pouze
oprávněnou osobou. Provozovatel je povinen
v souladu s MPG tuto kontrolu provést.

Denní údržba:
• Baterie nabíjejte na suchém a bezpečném místě.
Nabíjejte baterie pouze, není-li sprchovací vozík
v provozu.

Baterie:
Při výměně olověných baterií, by měly být staré
baterie řádně zlikvidovány v místním sběrném
místě.

Týdenní údržba:
• Vizuální kontrola všech částí sprchovacího vozíku
k ujištění, zda se na vozíku nenachází žádné
praskliny nebo ostré hrany, o které by se mohl
pacient poranit.
Měsíční údržba:
• Zkontrolujte všechny šroubové spoje na jejich
pevnost.
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Etikety na sprchovacím vozíku TR1000

Štítek na baterii

Maximální nosnost 200 kg / 440 Iiber.

Upozornění k přečtení návodu k obsluze

Logo výrobce

Štítek s výrobním číslem a CE-označení
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Záruka, CE-schválení a technické údaje
Záruka
je poskytnuta v délce stanovené zákonem.

Registrováno agenturou pro zdravotnické
prostředky ve Švédsku, jako ZP třídy 1,
MDD 93/42EEC.

Vztahuje se na výrobní vady, nikoliv na běžné opotřebení či
špatné zacházení, které není v souladu s návodem k použití.

Technické údaje

Případnou reklamaci uplatňujte vždy písemně.

Nosnost

200 kg

Tato záruka je omezena na opravu, montáž nebo výměnu
vraceného vadného dílu.

Rozsah zdvihu

400 mm

Úhel sklonu dozadu

25°

Úhel sklonu dopředu

7°

Materiál

Práškovou barvou
nerezová ocel

pozinkovaná

Výrobce není zodpovědný za jakékoli náklady, nepříjemnosti,
vzniklé škody nebo jiné nepředvídané události způsobené
nesprávným použitím těchto výrobků. V případě, že výrobky
jeví známky abnormálního opotřebení nebo nesprávného
použití, zaniká nárok na záruku.

Kolečka

100 mm dvojitá kolečka s brzdami

Nastavení výšky a úhlu sedu

pomocí ručního ovladače

Konstrukční změny vyhrazeny.

Baterie

24 Volt / 2 Ah, dobíjecí

Společnost
Vyrobeno ve Švédsku
Výrobce: TR Equipment AB
Rundelgatan 2
573 35 Tranäs
Švédsko
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Tabulka údržby
Datum

Popis

Podpis

Popis

Podpis

Školení
Datum
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Distributor | Váš dodavatel pro ČR:
Výrobce:
SIVAK medical technology s.r.o.
Jana Masaryka 1713
500 12 Hradec Králové
tel.: 495 220 684
fax.: 495 221 327

TR EQUIPMENT AB
Rundelgatan 2
SE-57322 Tranas
Tel.: +46 (0)140-385060
Fax: +46 (0)140-385061

www.sivak.cz

vwvw.trequipment.com
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