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V2.56
päälle puettava selkätuki toistuviin kumartumis- ja kumarrusasentoihin

käyttöohjeet
2018-07-16

V2.56 - FI

Yleiskatsaus Kuva
olkaimet

rinnan geelipehmusteet
oikea ylävartalorakenne
vasen ylävartalorakenne
lantiopehmusteet
lantion takaosan vyö
lantion etuosan vyö
lantion etuosan vyönsolki
pakaravyö
tarra
smart joint -nivel
jalkarakenteet
jalkatyynyt

rakenteen koon ilmaisin
rakenteen lukituspainike
tuen lukituskappale
kulmapainike (takana)
tuki päällä/pois
päältä -painike
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rintatyyny

Esipuhe
Kiitos, että valitsit Laevon.
Tämä asiakirja antaa ohjeet Laevon käyttöön, turvallisuusnäkökohtiin, kiinnitykseen ja huoltoon.
CC
CC
CC
CC

Lue huolellisesti ennen käyttöä.
Säilytä tulevaa mahdollista tarvetta varten.
Noudata turvallisuusohjeita.
Opasta käyttäjää tuotteen asianmukaiseen ja turvalliseen
käyttöön.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Laevoon tai tavarantoimittajaasi. Laevon
yhteystiedot ovat viimeisellä sivulla.

Versiot
Kaikki ohjeet ovat versiolle 2.56.
Kuvituskuvat ovat yleisiä esimerkkejä; tuotteesi voi poiketa kuvituskuvista.

Varoitussymbolien selitys
** VAARA! Osoittaa mahdollista henkeä uhkaavaa tai vammautumisen aiheuttavaa vammaa.
** VAROITUS! Osoittaa mahdollista vakavaa vammaa.
** HUOMIO: osoittaa mahdollista vähäistä vammaa.
)) HUOMAA: osoittaa mahdollista tuotevahinkoa.
)) VINKKI: Tiedot ja vinkki, jotka entisestään helpottavat Laevon käyttöä.
Hae lisää vinkkejä osoitteesta www.laevo.nl.
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Sovellus
Laevo on päälle puettava laite, joka tarjoaa tukea työhön, jossa joudutaan
kumartumaan eteenpäin ja jossa joudutaan tekemään toistuvia nostoja. Laevo

Käyttöaiheet
Laevo on tarkoitettu estämään, hoitamaan tai lievittämään alaselän kipua.
Laevoa tulee käyttää käyttöaiheidensa mukaisesti.
CC Käytä sitä silloin, kun haluat estää selkäkipua tai silloin kun kärsit selkäkivusta.
CC Jos et ole varma oikeasta käytöstä, ota yhteyttä Laevoon.
Vasta-aiheet
Älä käytä, jos sinulla on:
•
•
•

sydämentahdistin,
rintaimplantti,
poistettu kainaloimusolmuke.

Ota yhteyttä lääkäriin ennen kuin käytät Laevoa, jos jokin seuraavista ilmaantui
enne käyttöä tai käytön aikana:
•
•
•
•
•
•
•
•

nivustyrä,
tyrä,
polvivamma,
lantioproteesi,
polviproteesi,
yliojentuva polvi,
äskettäinen leikkaus,
ihosairauksia/vamma,

•
•
•

tulehdus,
arpia,
ihon punoitusta.
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pienentää alaselkään kohdistuvaa rasitusta kumartumisen aikana.

Sovellus
Työskentelyasento, tehtävät ja toiminnat
Laevo tukee alaselkää seuraavissa tilanteissa:
•
•

Eteenpäin suuntautuvan kumartumisen aikana, oltaessa tässä asennossa ja
palattaessa pystysuoraan,
Nostaminen.

** HUOMIO: Nostettaessa lain sallimia kuormia suurempia kuormia
Käsivarsien ja muiden ruumiinosien vammautumisen vaara
CC Älä Laevoa sallittua suurempien kuormien nostamiseen.
CC Älä käytä Laevoa korvaamaan raskaiden kuormien nostamisessa tarvittavia apulaitteita.
Laevo mahdollistaa tai tukee osittain seuraavia:
•
•
•
•
•

Polvistuminen,
Kyykkyasento,
Venyttely ulospäin ja ylöspäin,
Kiertäminen,
Kävely.

)) VINKKI: Käännä tuki pois päältä ennen:
• Kävelemistä portaissa ylös ja alas,
• Istumista,
• Hitaiden, ammattikäyttöön tarkoitettujen sisätiloissa käytettävien ajoneuvojen kuten trukkien ajamista.
** VAROITUS! Tahattomat toiminnat
Vaarallisten tilanteiden riski
CC Älä juokse, kiipeä, työskentele korkeilla paikoilla tai aja ajoneuvoa ulkona.
CC Käytä Laevoa ainoastaan ammattikäytössä (työssä).
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** VAROITUS! Laiteen rikkoutumisen vaara kumartumisen aikana
Äkillinen tuen menettämisen riski. Jos näin tapahtuu, kätesi tai pääsi voi äkillisesti liikahtaa (muutaman senttimetrin matkan)
CC Älä käytä laitetta siellä, missä äkilliset käden tai pään liikkeet voivat aiheuttaa vamman itsellesi tai jollekulle toiselle.
** VAROITUS! Epämukavuus tai kipu käytön aikana
Suuremman epämukavuuden tai kivun riski
CC Lopeta tuotteen käyttö.
CC Kun kipu on hävinnyt, palaa takaisin aiempaan käyttötiheyteen ja kestoaikaan.
Älä
käytä Laevoa paljaalla iholla.
CC
)) HUOMAA: Epäasianmukainen käyttö ja muutokset
Toiminnan muutos tai lakkaaminen sekä tuotteen vahingoittuminen
CC Käytä tätä tuotetta huolellisesti ja ainoastaan sen tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.
Älä
muuta tuotteen osia millään tavalla.
CC
** VAROITUS! Vahingoittuneen tuotteen käyttö
Toiminnan lakkaaminen, mukaan lukien äkillinen tuen menetys
CC Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
CC Älä käytä syttyviä aineita (esim. tulitikkuja, sytyttimiä, kynttilöitä) Laevon
lähellä. Laevo ei ole paloa hidastava.
CC Pidä Laevo kuivana.
CC Älä päästä nesteitä liikkuviin osiin.
CC Älä päästä hiekkaa, pölyä ja roskia liikkuviin osiin.
** VAROITUS! Painikkeiden painaminen taivutuksen aikana
Äkillinen tuen menettämisen riski
CC Varo painamasta painikkeita vahingossa.
Esimerkiksi töytäisemällä.
CC Älä paina Laevon painikkeita silloin, kun joku toinen käyttää sitä.
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Turvallisuusohjeet

Turvallisuusohjeet
** VAARA! Laevon käyttö puhallus-paineluelvytyksen aikana tai defibrillaattorikäyttö
Puhallus-paineluelvytyksen tai defibrillaattorin heikentynyt teho
CC Ota rinta esille ennen puhallus-paineluelvytyksen aloittamista: Erota rintatyynyn puolikkaat toisistaan. Avaa etuosan vyönsolki. Työnnä puoliskoja
ulospäin.
** VAROITUS! Vanhentuneiden osien käyttö
Äkillinen tuen menettämisen riski
CC Tarkista vartalon yläosan rakenteiden päivämäärä. Jos vartalon yläosan rakenteita on käytetty yli 3 vuotta, lopeta Laevon käyttö. Ota yhteyttä tavarantoimittajaan tai vaihda osat.
CC Vaihda vartalon yläosan rakenteet aiemmin, jos kuormitusjaksoja on yli 250
000 vuodessa. Kolmen vuoden vanhentumispäivämäärä perustuu 250 000
kuormitusjaksoon.
** VAROITUS! Laitteeseen juuttuvat tai takertuvat vaatteet tai työkalut
Vammautumisen vaara
CC Käytä asianmukaista vaatetusta. Älä käytä väljiä vaatteita tai asusteita kuten
kaulaketjuja tai huiveja.
CC Älä pidä vaatteissasi tai taskuissasi kovia esineitä.
CC Jos vaatteesi takertuu smart joint -niveleen, kumarru eteenpäin, jotta smart
joint -liitos avautuu, ja poista vaate.
** VAROITUS! Smart joint -liitosta lähellä olevat sormet kumartumisen aikana
Väärinkäyttö voi aiheuttaa leikkautumis- tai murskaantumisvamman
CC Älä laita sormiasi smart joint -liitoksen lähelle kumartuessasi.
CC Älä päästä toisten sormia Laevon lähelle käytön aikana (paitsi laitettaessa
tuotetta käyttökuntoon). Pidä Laevo poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
** VAROITUS! Jokin/joku vetää rintatyynyä
Rintatyynyn aiheuttaman iskun vaara
CC Vältä tilanteita, joissa (aggressiiviset) ihmiset voivat temmata Laevon itselleen.
CC Älä käytä Laevoa ilman olkaimia.
CC Vaihtoehto: käytä vaatteita Laevon päällä.
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Asennus
)) TIETOJA
CC Lue nämä vaiheet läpi samalla kun käytät Pikaoppaan kuvia apunasi.

FI

Kuvat on numeroitu QG-1, QG-2, QG-3 jne.
CC Laevon kokoamiseen ei tarvita työkaluja.

QG-1: Valmistelu
CC Tarkista, että toimitus on täydellinen. Katso osalistaa kuvassa QG-1.
QG-2: Tarran tarkistus ja ylävartalorakenteiden valinta
Jos kyseessä on mittojen mukaan tehty Laevo:
CC Tarkista tarra, jotta voit varmistua siitä, että Laevo on tarkoitettu sinulle.
CC Älä käytä mittojen mukaan tehtyä Laevoa, jota ei ole tehty sinulle.
CC Älä käytä mittojen mukaan tehtyjä ylävartalorakenteita, joita ei ole tehty
sinulle.
Jos kyseessä ovatvakiokoot:
CC Valitse ylävartalorakenne tai Laevo ensimmäistä sovitusta varten tämän
ohjekirjan lopussa olevan osion ‘Tekniset tiedot’ taulukosta ‘Rakenteen
valinta vartalon pituuden perusteella’.
)) VINKKI: Käyttäjille, joille vakiokoko ei sovi, on tarjolla mittojen mukaan tehtyjä
ylävartalorakenteita ja Laevoja.
)) VINKKI: Pikaoppaan vaiheissa 14 ja 15 selitetään, kuinka ja milloin on syytä
vaihtaa suurempaan tai pienempään kokoon.
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Asennus
QG-3: Kiinnitä ylävartalorakenteet rintatyynyyn
CC Käytä ylävartalorakennetta, jossa on merkki “L”, vartalon vasemmalle
puolelle.
CC Paina rintatyynyn vasemmalla puolella olevaa painiketta.
CC Siirrä reiässä oleva rakenne sopivalle leveydelle. Leveysasetuksia on 3.
CC Vapauta painike.
CC Tee sama oikealle puolelle.
)) HUOMAA: Varmista, että vasemmalle ja oikealla puolella on käytössä sama
leveysasetus.
QG-4: Kiinnitä ylävartalorakenteet smart joint -niveleen
CC Paina vasemman smart joint -nivelen ‘rakenteen lukituspainiketta’.
CC Siirrä reiässä oleva vasen ylävartalorakenne sopivalle korkeudelle.
CC Pyöritä pykäliä painikkeeseen päin, jotta osat voivat lukittua.
CC Vapauta painike.
CC Tee sama oikealle puolelle.
)) HUOMAA: Varmista, että vasemmalle ja oikealla puolella on käytössä sama
korkeusasetus.
** VAROITUS! Kumartuminen lukitsemattomien osien kanssa
Äkillinen tuen menettämisen riski
CC Vedä kevyesti kaikkien rakenteiden päistä, jotta voit varmistua siitä, että
kaikki päätä ovat lukittuneet.
QG-5: Kiinnitä olkaimet rintatyynyyn ja lantiovyöhön
CC Varmista, että Laevo-logo osoittaa ulospäin ja että soljet ovat risteyskohdan alapuolella.
CC Varmista, että olkaimet eivät ole kierteellä.
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Sovitus
)) TIETOJA
CC Lue nämä vaiheet läpi samalla kun käytät Pikaoppaan kuvia apunasi.

FI

Kuvat on numeroitu QG-1, QG-2, QG-3 jne.
CC Laevo on säädettävissä monin tavoin sopivuuden parantamiseksi.

QG-6: Ennen sovitusta / ensimmäistä käyttöä
CC Säädä olkaimet maksimipituuteensa.
CC Aseta smart joint -nivelen kulma maksimiasentoon.
QG-7: Laevo on valmis päälle puettavaksi
QG-8: Avaa rintatyyny ja lantiovyön etusolki
QG-9: Pue Laevo päällesi
CC Pue Laevo päällesi niin kuin puet takin.
CC Sulje rintatyyny.
CC Sulje lantiovyön etusolki.
QG-10: Säädä olkaimet
)) VINKKI: Apulaiselle on tässä vaiheessa käyttöä.
CC Säädä olkainten pituus liukuvilla pidikkeillä niin, että smart joint -nivelen
nivelpiste lonkkanivelesi korkeudella.
CC Säädä olkainten risteyskohta itsellesi mukavaksi.
QG-11: Kiristä vyöt
CC Kiristä etuvyötä ja takavyötä, kunnes:
•
Laevo on tiiviisti vartalosi ympärillä,
•
jalkatyynyt ovat reisien etupuolella.
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Sovitus
QG-12: Kohdista smart joint -nivelet lantioon
CC Sijoita smart joint -nivelen nivelpiste mahdollisimman lähelle lonkkanivelesi nivelpistettä säätämällä etu- ja takavöitä.
)) VINKKI: Reisiluun lateraalinen luu-uloke /(iso sarvennoinen) on linjassa lonkkanivelen nivelpisteen kanssa.
CC Pyöräytä jalkaasi niin, että kantapää on maassa.
CC Aseta peukalosi lonkan reunalle.
CC Tunnustele luuta sormillasi ihon läpi.
CC Tarkista lonkkanivelen ja smart joint -nivelen nivelpisteiden kohdistus.
QG-13: Poista liika vyöhihna
CC Kääri kokoon kaikki ylimääräinen vyöhihna.
CC Taita se joustavaksi silmukaksi vyön päähän.
QG-14: Säädä leveyttä tai vaihda ylävartalorakenteet
CC Säädä ylävartalorakenteiden 3-asentoinen leveysasetus itsellesi mukavaksi.
CC Vaihda suurempikokoiseen rakenteeseen, jos rakenne ärsyttää ylävartaloa normaalikäytössä.
CC Vaihda pienempikokoiseen rakenteeseen, jos rakenne ärsyttää käsivarsia normaalikäytössä.
QG-15: Säädä korkeutta tai vaihda ylävartalorakenteet
CC Säädä ylävartalorakenteiden 3-asentoinen korkeusasetus itsellesi mukavaksi.
CC Vaihda rintatyyny suurempikokoiseen, jos rintatyyny ärsyttää vatsaa.
CC Vaihda rintatyyny pienempikokoiseen, jos rintatyyny ärsyttää kaulaa tai
kainaloita kumartumisen aikana.
QG-16: Smart joint -nivelen asetus
CC Varmista ‘tuki päällä/pois’ -painikkeita käyttämällä, että tuki on päällä.
CC Pienennä aloituskulmaa smart joint -nivelen takana sijaitsevaa ‘kulmapainiketta’ käyttämällä niin, että rintatyyny painautuu kevyesti rintaa vasten,
kun seisot suorana luonnollisessa asennossa.
)) HUOMAA: Varmista, että aloituskulmat ovat samansuuruiset vasemmalla ja
oikealla puolella.
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Ensimmäinen käyttö

CC Kumarru eteenpäin lantiosta asti niin, että kädet ovat kohti varpaita.
CC Taivuta polviasi.
CC Kumarru viistosti eteenpäin ja kurota ulospäin.
Näiden liikkeiden pitäisi sujua mukavasti ja helposti. Jos näin ei ole:
CC Varmista, että Laevo läpäisee alla olevat tarkistukset.
CC Tee sovitus uudelleen.
CC Ota yhteyttä tavarantoimittajaasi.
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QG-17: Ensimmäiset liikkeet Laevon kanssa
Kun käytät Laevoa ensimmäisen kerran, tee varovasti seuraavat liikkeet:

Tarkistukset
)) TIETOJA
CC Tee nämä tarkistukset samalla kun käytät Pikaoppaan kuvia apuna-

si. Kuvat on numeroitu QG-A, QG-B, jne.

QG-A: Jalkatyynyn asento
QG-B: Paine suorana seisottaessa
Kun seisot suorana, rintatyynyn rintaan aiheuttaman paineen tulisi olla rajallinen.
On hyväksyttävää, että rintatyyny on irti vartalosta.
CC Säädä ylävartalorakenteiden kulmaa tarvittaessa (QG-16).
QG-C: Rakenteen sovitus vartalonmuotoon
Ylävartalorakenteet myötäilevät vartalonmuotoja ja käsivarren tulisi voida liikkua
vapaasti.
CC Säädä ylävartalorakenteiden leveyttä tarvittaessa (QG-14).
QG-D: Rintatyyny osuu kaulaan
Eteenpäin kumarruttaessa rintatyyny voi liukua. Tämä on normaalia.
)) HUOMAA: Rintatyyny osuu kurkkuun
Käyttökelvoton tuote tai epämukavuuden riski
CC Kiristä alempaa lantiovyötä takaa.
CC Säädä smart joint -niveliä taaemmaksi vartalolla (QG-12).
CC Kumarru niin, että kierrät enemmän lantiota ja taivutat vähemmän
selkärankaa tai kaulaa.
CC Säädä ylävartalorakenteiden pituutta tai valitse lyhyemmät ylävartalorakenteet (QG-16).
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Päivittäinen käyttö
QG-I: Käännä tuki päälle tai pois päältä
CC Käännä tuki pois päältä kiertämällä ylöspäin.
CC Käännä tuki päälle kiertämällä alaspäin.
)) HUOMAA: Varmista, että molemmat smart joint -nivelet ovat samassa tilassa
ennen käyttöä.
)) HUOMAA: Käytä painiketta ainoastaan silloin, kun seisot suorana.
)) HUOMAA: Käytä tätä painiketta varovasti.
QG-II: Käyttöympäristö
Laevo on tarkoitettu sisäkäyttöön.
)) HUOMAA: Laevoa ei saa käyttää eikä varastoida suorassa auringonvalossa.
)) HUOMAA: Laevoa ei saa käyttää silloin, kun ympäristön lämpötila on alempi
kuin 0 °C tai korkeampi kuin 40 °C.
QG-III: Lisää käyttöä vähitellen
Lisää ensin Laevon käyttöä vähitellen: 1 tunnista päivässä 2:een tuntiin päivässä,
4:ään tuntiin päivässä, 6:een tuntiin päivässä aina 8 tunnin päivittäiseen enimmäismäärään asti.
QG-IV: Säilytys
CC Säilytä kuivassa paikassa.
)) VINKKI: Säilytä ripustamalla laite roikkumaan.
CC Sulje rintatyyny.
CC Säilytä hattuhyllyllä tai vaatekaapissa.
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Käytä smart joint -nivelten ‘tuki päälle/pois päältä’ -painikkeita.

Huolto
)) TIETOJA: Huolto (ei-ammattitaitoisen) loppukäyttäjän suorittamana.
CC Ota yhteys tavarantoimittajaasi muiden huoltotarpeiden osalta.
Rinnan geelipehmusteiden irrotus ja vaihto
Rintatyynyn geelipehmusteet kiinnittyvät tarroilla.
CC Voit irrottaa ne vetämällä niistä voimakkaasti.
CC Vaihda tilalle uudet pehmusteet.
Lantion geelipehmusteiden irrotus ja vaihto
Lantion pehmusteet kiinnittyvät painonapeilla.
CC Voit irrottaa ne vetämällä niistä voimakkaasti.
CC Vaihda tilalle uudet pehmusteet.
Puhdistus
Laevon, rinnan geelipehmusteiden tai lantion pehmusteiden puhdistus:
CC Käytä kosteaa kangasta, haaleaa/kuumaa vettä ja mietoa puhdistusainetta (ei liuottimia sisältäviä puhdistusaineita).
CC Huolehdi siitä, että vettä ei pääse liikkuviin osiin. Älä upota Laevoa veteen.
CC Älä käytä liuottimia, valkaisuainetta, kiillotusainetta tai pesuainetta.
CC Älä pese pehmusteita pesukoneessa. Pese ainoastaan käsin.
Huolto
CC Tarkista säännöllisesti:
•
näkyvien vaurioiden varalta,
•
ovatko kaikki osat edelleen tiukasti kiinni ilman minkäänlaista
välystä,
•
säätöjen ja painikkeiden toiminta,
•
onko smart joint -nivel voideltu.
Korjaus ja hävitys
CC Ota yhteyttä tavarantoimittajaasi.
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Oikeudelliset tiedot

•

•

Ruumiinvammasta tai omaisuusvahingosta, joka on aiheutunut siitä, että
käyttäjä tai kolmas osapuoli ei ole noudattanut tämän ohjekirjan suosituksia
ja varoituksia,
Vahingoista, jotka ovat aiheutuneet alkuperäiseen tuotteeseen tehdyistä
muutoksista ja/tai muunteluista; kulumisesta ja vahingoista, jotka käyttäjä on
aiheuttanut epäasianmukaisella käytöllä; vahingoista, jotka ovat aiheutuneet
muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä.

Takuu
Laevo Business Warranty -takuu kattaa tuotteen. Tämä on saatavilla osoitteesta
www.laevo.nl/legal/. Ota yhteyttä Laevoon tai tavarantoimittajaasi, jos haluat
saada tulostetun version.
CE
Tämä tuote täyttää Neuvoston direktiivin 93/42/EY lääkinnällisille laitteille
asettamat vaatimukset. Tämä tuote on luokiteltu luokan I laitteeksi direktiivin
Liitteessä IX esitettyjen luokituskriteerien mukaisesti.
Valmistaja laati tämän vuoksi vaatimustenmukaisuusvakuutuksen omasta aloitteestaan direktiivin Liitteen VII mukaisesti.
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Vastuuvelvollisuus
Laevo B.V: ei ole vastuussa:

Erittelyt
Tuotteen tekniset tiedot
Tuotteen nimi:

Laevo V2.5

Tuotenumerot:

V2.50 ja korkeampi

Paino:

2,8 kg

Sarjanumero:

Katso tarraa (smart joint -nivelessä)

Sertifiointi:

CE - Lääkinnällinen laite Luokka I

Odotettu käyttöikä

250.000 kumarrusta tai 3 vuotta

Käytetyt materiaalit:

•

Rintatyyny: Exgel (Öko-Tex Standard 100)

•

Lonkkatyynyn sisäpuoli: Synteettinen verkkokudos

•

Lonkkatyynyn täyte: Compripol 120kg/m2

•

Lonkkatyynyn ulkopuoli: Synteettinen kuitu

•

Jalkatyyny: Polypropeeni

Taulukko: Laevo V2.5 -tiedot (koottuna)

Maksimivääntömomentti:
Tyypillinen tukialue:

Vyöhyke 1

Vyöhyke 2

Vyöhyke 3

Combi

40 Nm

40 Nm

30 Nm

30 Nm

0-19

20-59

59-90

kaikki

Taulukko: Laevo-tuen lukituskappaleet (tiedot kootulle Laevolle)
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Erittelyt
V2.5 ylävartalorakenteet
Laevo V2.5 ylävartalorakenteet

Tuotenumerot:

V2.54 ja korkeampi

Sarjanumero:

Katso yläpäästä

Vanhen-

FI

Tuotteen nimi:

Katso yläpäästä

tumispäivämäärä:
Materiaali:

Jauhemaalattu teräs, alumiini

Taulukko: Laevon ylävartalorakenteet
Koko
Mukautettu

-

Vartalon pituus
Min [cm] Max [cm]

V2.5 Ring Color

kaikki

-

kaikki

-

purppuran-

Erikoispieni

xs

156

164

Pieni

s

164

172

keltainen

Keskikoko

m

172

180

oranssi

Suuri

l

180

188

sininen

Erikoissuuri

xl

188

196

vihreä

punainen

Taulukko: Rakenteen valinta vartalon pituuden perusteella
)) HUOMAA! Tämä taulukko on puhtaasti viitteellinen. Vartalon muoto ei ole
suhteessa vartalon pituuteen tai painoon.
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Yhteystiedot
Valmistaja
			Laevo B.V.
Molengraaffsingel 12-14
			

2629 JD Delft, Hollanti

			www.laevo.nl
			

+31 15 30 20 025
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