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URGENTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYN – NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ: SM/FSN/SJH
Datum: 25. července 2014
Urgentní bezpečnostní pokyn: tato informace je především určena pro odborný personál
zodpovědný za servis a údržbu těchto výrobků a pro pečovatele poskytující péči
klientům v jejich soukromých domovech nebo rezidenčních pečovatelských zařízeních.
Společnost Sunrise Medical by ráda upozornila všechny uživatele sortimentu zvedáků Sunlift
na novou důležitou informaci týkající se podmínek používání a upravených pravidlech
kontroly.
Opravená pravidla kontroly obsahují podmínky používání, denní kontroly a pravidelné
požadavky na údržbu omezující možná poškození noh zvedáku, která by mohla ovlivnit
stabilitu zvedáku.
Nutná opatření
Pro zajištění správné funkce zvedáku je nezbytné přesně dodržet pokyny v Návodu k použití.
Tato informace se nachází v sekci 3 pod názvem Bezpečnostní pokyny přiloženého Návodu
k použití pod názvem OM Sunlift 25.07.14 na straně 3.
Tato informace se rovněž nachází na straně 2 tohoto bezpečnostního pokynu.
Aktualizovaný Návod k použití si můžete také stáhnout z www stránek Sunrise Medical:
www.sunrisemedicalco.uk
Vezměte prosím na vědomí, že tato informace je společností Sunrise Medical zaslána pouze
těm zákazníkům, kteří tento zvedák od Sunrise Medical zakoupili. Obchodní firmy, které
zastupují Sunrise Medical, přepošlou tuto informaci i aktualizovaný Návod k použití všem
svým zákazníkům, kterým tento zvedák dodaly.
Distribuce této bezpečnostní informace
Zajistěte prosím, že informace obsažená v této zprávě bude doručena všem relevantním
zaměstnancům Vaší organizace a zákazníkům, a že povědomí o tomto opatření bude
po odpovídající dobu zajištěno.
Pokud budete mít jakékoli otázky týkající se tohoto bezpečnostního oznámení, anebo budeteli potřebovat další informace, spojte se prosím s:
Medicco s.r.o.
Netroufalky 3
625 00 Brno
Tel.: 800 900 809
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3. Bezpečnostní pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•

Před zvedáním klienta tímto zvedákem se vždy seznamte s jeho ovládáním a
bezpečnostními prvky.
Používejte pouze vaky určené pro tento zvedák.
Nikdy nepoužívejte sílu k ovládání zvedáku. Veškeré řízení lze snadno ovládat
a nevyžadují použití fyzické síly.
Nepoužívejte zvedáky ve sprše.
Nenabíjejte zvedáky v koupelně.
Tento zvedák nepoužívejte k žádnému jinému účelu než zvedání a přesuny
klientů.
Z důvodu Vaší bezpečnosti věnujte prosím pozornost žlutým trojúhelníkovým
varovným symbolům v místech, kde hrozí přiskřípnutí prstů.
Tento zvedák používejte pouze v souladu s pokyny v tomto návodu.

Před – a během – každého použití zvedáku:
•
•

•
•

Zvedák používejte jen na rovném, hladkém povrchu.
Vezměte prosím v úvahu, že fyzická síla potřebná k manipulaci se zvedákem
na koberci nebo nerovném, hrubém povrchu bude vyšší, než potřebná síla na
rovném, hladkém povrchu. Pečlivým zvážením způsobu použití zvedáku
v takových podmínkách předejdete poškození zvedáku v důsledku nevhodné
manipulace vyšší silou.
Vždy se před použitím ujistěte, že typ a velikost vaku je vhodná pro klienta.
Nepoužívejte zvedák, dokud se neujistíte, že pohon zvedáku je na obou
koncích připevněn šroubem a maticí.


•



Zkontrolujte rovnoběžnost podvozku
zvedáku. Jsou-li nohy vychýleny
směrem dovnitř (viz Obr. 1) více než 3
stupně, tedy nejsou rovnoběžné (nohy
v uzavřené pozici (F) viz Technické
pokyny tohoto návodu) a vzdálenost F
je tak snížena o více než 100 mm –
NEPOUŽÍVEJTE zvedák v takovém
stavu.
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Vždy se ujistěte, že bezpečná pracovní zátěž zvedáku je dostatečná vzhledem
k hmotnosti pacienta.
Upravte vak podle příslušných pokynů k použití.
Nezvedejte pacienta, dokud se neujistíte, že jeho ruce jsou bezpečně ve vaku,
a přesvědčte se, že se nedrží pohonu zvedáku ani jiných pohyblivých částí
zvedáku.
Při zvedání nebo spouštění pacienta se nesmí obsluha ani pečovatel dotýkat
pohonu zvedáku ani jiných spojovacích a pohyblivých částí mezi ramenem a
tělem zvedáku.
Před přemístěním pacienta se ujistěte, že je v pohodlí a tak nízko podlahy, jak
je to možné.
Manipulujte se zvedákem opatrně: vždy hrozí uvíznutí nohy mezi podvozkem
zvedáku a podlahou.
K posunování zvedáku používejte manipulační držadla na rámu, ale nikdy rám
samotný, rameno nebo tělo pacienta.
Při přemísťování pacienta nepohybujte zvedákem rychleji než 3 km/h nebo 0,8
m/s.
Nezkoušejte tlačit zvedák přes překážky, které by kolečka zvedáku nemohla
přejet.
Nepoužívejte zvedák na sklonu větším než přibližně 5°. SUNRISE MEDICAL
v takovém případě doporučuje, aby při převážení pacienta byla přítomna ještě
třetí osoba.
V případě většího sklonu nenechávejte nikdy zvedák s pacientem bez dozoru.
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