Kamizelka (siedzisko) LeviKam
instrukcja obsługi

796-970-503
info@levicare.pl
ul. Mieszka I 6, 77-100 Rzepnica

Uwaga! Przed użyciem kamizelki
należy dokładnie zapoznać się z
niniejszą instrukcją

Zawartość opakowania:
- kamizelka LeviKam
- instrukcja obsługi

Gwarancja
Gwarantujemy niezawodność działania naszej kamizelki. Na defekty materiałowe
udzielamy 24-miesięcznej gwarancji
Zużycie, uszkodzenie, przeciążenie i nieprawidłowe użycie powodują wygaśnięcie
gwarancji.
Uwaga! Nie przestrzeganie instrukcji obsługi, nieprawidłowo wykonane
przeglądy urządzenia, zaniechanie przeglądów, używanie kamizelki
niezgodnie z zaleceniami, prowadzi do wygaśnięcia gwarancji i przejęcie
wszelkiej odpowiedzialności mprzez osobę, do której należy kamizelka.
Wszystkie kamizelki Levikam zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z
dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych.

Kamizelki LeviKam
LeviKam to kamizelki do podnośników dla osób niepełnosprawnych, które
charakteryzują się wysoką jakością wykonania i przemyślanym kształtem.
Wykonane z odpowiednio dobranych, wytrzymałych i bezpiecznych
materiałów. Rożne możliwości zamocowania sprawiają, że kamizelki
współdziałają z podnośnikiem LeviCare Q140 oraz podobnymi urządzeniami
innych producentów (np. podnośniki jezdne). Kamizelka przeznaczona jest
zarówno do transportu jak czynności sanitarnych i higienicznych.
Szybkoschnący, perforowany materiał zapewni komfort przy użytkowaniu w
łazience lub basenie.
W ofercie dostępne są 3 rozmiary kamizelek S,M,L. W trosce o komfort i
bezpieczeństwo klientów, dostępne są również kamizelki LeviKam na
zamówienie.

Uwagi ogólne
Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić kamizelkę, czy nie jest
uszkodzona - w momencie zauważenia uszkodzenia nie wolno jej
używać ani samodzielnie naprawiać.

Nie należy stosować kamizelek podnoszących LeviCare w przypadku, gdy
podnoszenie osoby nie jest wskazane ze względu na jej stan zdrowia i inne
przeciwwskazania.
Maksymalna waga użytkownika wynosi 140kg.
Rozmiar kamizelki powinien być odpowiednio dobrany do potrzeb użytkownika
Kamizelka powinna być używana zgodnie z przeznaczeniem
Należy podnosić pacjenta najkrócej jak to jest możliwe i nie należy zostawić
pajenta wiszącego bez opieki
Trzymać kamizelki transportowe z dala od wysokiej temperatury i źródeł ognia

Budowa kamizelki

Taśmy nożne, ramienne i podpórki na głowę składają się z odpornych na
zrywanie materiałów i podczepiane powinny być do orczyka. Możliwe jest
zamontowanie kamizelek do 2,4 lub 6 punktowych orczyków. Taśmy
ramienne i nożne mają możliwość regulacji ich długości w celu uzyskania
właściwej pozycji siedzenia. Na zewnętrznej stronie kamizelki do siatki
doszyte są odpowiednie uchwyty manewrowe.
Rodzaj i rozmiar kamizelki transportowej uwarunkowany jest zawsze
wymiarami i sylwetką osoby podnoszonej. Firma Levicare posiada w swojej
ofercie kamizelki o uniwersalnych rozmiarach , może również uszyć
kamizelkę na specjalne zamówienie.

Zakładanie kamizelki z pozycji leżącej

1. Należy ustawić łóżko tak aby materac był w pozycji poziomej.
2. Osobę podnoszoną, która leży na plecach należy przekręcić na bok.
3. Złożyć kamizelkę podnoszącą na pół wzdłuż jej osi symetrii i położyć za
plecami pacjenta. Dolna krawędź kamizelki powinna leżeć na wysokości
kości ogonowej.
4. Przekręcić osobę podnoszoną na drugi bok i rozłożyć kamizelkę płasko
na łóżku.
5. Położyć osobę podnoszoną płasko na plecach i wyciągnąć taśmy nożne
pomiędzy nogami, a taśmy ramienne odpowiednio przy ramionach.
6. Należy przyciągnąć ramię podnośnika wraz z orczykiem transportowym w
okolicę osoby podnoszonej.
7. Założyć taśmy nożne na haki orczyka tak aby były ustawione w stosunku
do siebie równolegle. Należy zwrócić uwagę aby taśmy nożne były założone
na orczyki w tych samych kombinacjach: długie – długie, średnie – średnie
lub krótkie – krótkie.
8. Założyć taśmy ramienne na haki orczyka, odpowiednio: taśma z prawego
ramienia do prawej taśmy nożnej, a taśma z lewego ramienia do lewej
taśmy nożnej. Należy zwrócić uwagę aby taśmy ramienne były założone na
orczyki w tych samych kombinacjach: długie – długie, średnie – średnie lub
krótkie – krótkie.

Zakładanie kamizelki w pozycji siedzącej

1. Należy ustawić wózek inwalidzki z pacjentem bezpośrednio pod orczykiem
transportowym podnośnika, tak aby znajdował się on nad głową pacjenta.
2. Odchylić pacjenta od oparcia wózka w przód i wsunąć kamizelkę
transportową za plecy osoby w kierunku siedziska, najgłębiej jak to możliwe.
Należy zwrócić uwagę aby taśmy nożne leżały we właściwy sposób
(niezagięte), odpowiednio z prawej i lewej strony nóg pacjenta.
3. Wyciągnąć taśmy nożne pod udami, pomiędzy nogi pacjenta. Naciągnąć
obustronnie taśmy nożne tak aby materiał nie zaginał się i równomiernie
opasał nogi. Ułożyć taśmy ramienne tak aby znajdowały się odpowiednio:
prawa taśma ramienna przy prawym ramieniu, a lewa taśma ramienna przy
lewym ramieniu.
4. Założyć taśmy nożne na haki orczyka tak, aby były ustawione w stosunku
do siebie równolegle. Należy zwrócić uwagę aby taśmy nożne były założone
na orczyki w tych samych kombinacjach: długie – długie, średnie – średnie lub
krótkie – krótkie.
5. Założyć taśmy ramienne na haki orczyka, odpowiednio: taśma z prawego
ramienia do prawej taśmy nożnej, a taśma z lewego ramienia do lewej taśmy
nożnej. Należy zwrócić uwagę aby taśmy ramienne były założone na orczyki
w tych samych kombinacjach: długie – długie, średnie – średnie lub krótkie –
krótkie.

