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mellkasi párna

Előszó
Köszönjük, hogy a Laevo-t választotta.
Ez a dokumentum a Laevo használatával, a biztonsággal, az illesztéssel és a karbantartással kapcsolatos utasításokat tartalmaz.
CC
CC
CC
CC

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket.
A későbbi használat céljából őrizze meg.
Tartsa be a biztonságra vonatkozó utasításokat.
A felhasználókat tanítsa be a termék megfelelő és biztonságos
használatára.

Ha bármilyen kérdés merül fel, hívja Laevo beszállítóját. A Laevo kapcsolattartási
adatai az utolsó oldalon találhatók.

Változatok
Az összes utasítás a V2.56 változatra vonatkozik.
Az illusztrációkon általános példák szerepelnek; a birtokában lévő termék eltérhet az ábrákon láthatótól.

A figyelmeztető jelzések magyarázata
** VESZÉLY! Életveszély vagy súlyos sérülést lehetőségét jelzi.
** FIGYELMEZTETÉS! Komoly sérülés lehetőségét jelzi.
** VIGYÁZAT: kisebb sérülés lehetőségét jelzi.
)) MEGJEGYZÉS: termék károsodásának lehetőségét jelzi.
)) TIPP: Információk és tippek a Laevo még egyszerűbb használatához.
További tippeket itt találhat: www.laevo.nl.
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Alkalmazás
A Laevo olyan viselhető eszköz, amely támasztékul szolgál előre hajolva végzett
munkáknál és az ismételt emeléseknél. Lehajolás során a Laevo csökkenti az

Alkalmazási javallat
A Laevo-t az alsó háti szakasz fájdalmának megelőzésére, kezelésére vagy
mérséklésére szánták. A Laevo-t a javallatoknak megfelelően kell használni.
CC Használja a hátfájás megelőzésére vagy kezelésére.
CC Ha nem biztos a helyes használat módjában, vegye fel a kapcsolatot a
Laevo-val.
Ellenjavallatok
A következő esetekben ne használja:
•
•
•

ha szívritmus-szabályozója van,
ha mellimplantátuma van,
ha eltávolították a hónalji nyirokcsomóit.

Használat előtt konzultáljon a Laevo-val, ha a következők bármelyike előfordul a
használat előtt vagy annak során:
•
•
•
•
•
•
•
•

lágyéksérv,
sérv,
térdsérülés,
csípőprotézis,
térdprotézis,
túlfeszített térd,
nemrégiben végzett műtét,
bőrbetegségek/sérülés,

•
•
•

gyulladás,
hegek,
bőrpír.
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alsó háti szakaszra ható erőket.

Alkalmazás
Munka közbeni testtartás, feladatok és tevékenységek
A Laevo alátámasztást ad az alsó háti szakasznak a következők során:
•
•

Előrehajlás, ennek megtartása és felegyenesedés,
Emelés.

** VIGYÁZAT: A törvény által engedélyezettnél nagyobb teher emelése
A kar és más testrészek sérülésének veszélye
CC Ne használja a Laevo-t az engedélyezettnél nehezebb terhek emelésére.
CC Ne használja a Laevo-t nehéz rakományoknál az emelési segédeszközök
kiváltására.
A Laevo lehetővé teszi vagy részben támogatja a következőket:
•
•
•
•
•

Térdelés,
Guggolás,
Ki- és lefelé nyújtózkodás,
Csavarodás,
Járás.

)) TIPP: A támaszt kapcsolja ki, mielőtt:
• Lépcsőn lefelé vagy felfelé közlekedne,
• Leülne,
• Kis sebességű, szakszerű munkavégzést igénylő beltéri járműveket, .pl.
targoncát vezetne.
** FIGYELMEZTETÉS! Nem rendeltetésszerű használat
Nem biztonságos helyzetekből fakadó kockázat
CC Ne fusson, másszon, ne dolgozzon magasban illetve ne vezessen semmilyen kültéri járművet.
CC Kizárólag szakszerű módon (munkavégzésre) használja a Laevo-t.
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** FIGYELMEZTETÉS! Az eszköz meghibásodása hajlás közben
Támaszték hirtelen megszűnésének kockázata. Ha ez fordul elő, akkor hirtelen
elmozdulhatnak a kezei vagy a feje (pár centimétert)
CC Ne használja az eszközt, ha a hirtelen kéz- vagy fejmozdulat sérülést
okozhat Önnek vagy bárki másnak.
** FIGYELMEZTETÉS! Kényelmetlen érzés vagy fájdalom a használat során
Fokozódó kényelmetlenség vagy fájdalomérzet kockázata
CC Ne folytassa a termék használatát
CC A fájdalom elmúlása után fokozatosan növelje a használat gyakoriságát és
hosszát.
CC Soha ne viselje a Laevo-t közvetlenül a fedetlen bőrfelületen.
)) MEGJEGYZÉS: Nem megfelelő használat és módosítások
A termék működőképességének módosulása vagy megszűnése
CC A terméket óvatosan és kizárólag rendeltetésszerűen használja.
CC Semmilyen módon ne változtassa meg a termék részeit.
** FIGYELMEZTETÉS! Sérült termék használata
Működőképesség elvesztése, beleértve az alátámasztás hirtelen megszűnését
CC A sérült terméket ne használja!
CC A Laevo közelében ne használjon gyúlékony anyagokat (pl. gyufát, öngyújtót vagy gyertyákat). A Laevo nem égésgátló anyagból készült.
CC A Laevo-t tartsa száraz állapotban.
CC Ügyeljen, hogy a mozgó részekre ne kerüljön semmilyen folyadék.
CC Ügyeljen rá, hogy a mozgó alkatrészekre ne kerüljön homok, por vagy
szennyeződés.
** FIGYELMEZTETÉS! Gombok megnyomása hajlás közben
Támaszték hirtelen megszűnésének kockázata.
CC Ügyeljen rá, hogy ne nyomja meg véletlenül a gombokat.
Például úgy, hogy nekiütközik valaminek.
CC Ne nyomja meg a Laevo gombjait, amíg valaki más használja.
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Biztonságra vonatkozó utasítások.

Biztonságra vonatkozó utasítások.
** VESZÉLY! Laevo viselése elsődleges ellátás vagy defibrillátor alkalmazása során
Csökken az elsődleges ellátás vagy a defibrillátor hatékonysága.
CC Az elsődleges ellátás előtt szabadítsa ki a mellkast: Húzza szét a mellkasi párna két felét. Engedje ki az elülső pánt csatját. Nyomja kifelé a csat két felét.

** FIGYELMEZTETÉS! Elavult alkatrészek használata
Támaszték hirtelen megszűnésének kockázata
CC Ellenőrizze a törzsre illeszkedő szerkezeten megadott adatokat. Ha a
törzsre illeszkedő szerkezetet használati ideje meghaladja a 3 évet, nem
használja tovább a Laevo-t. Lépjen kapcsolatba a szállítóval vagy cserélje le
az alkatrészeket.
CC Ha három éven belül 250 000 alkalomnál többször terhelték meg a törzsre
illeszkedő szerkezet, akkor cserélje le hamarabb. A három évnyi lejárati időt
250 000 terhelési ciklusra alapozták.
** FIGYELMEZTETÉS! Ruhák vagy szerszámok akadhatnak az eszköz alá.
Sérülés kockázata
CC Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen olyan ruhákat vagy kiegészítőket,
amelyeknek szabadon marad a vége, például nyakláncokat vagy sálakat.
CC Ne viseljen kemény tárgyakat a ruházatán vagy a zsebeiben.
CC Ha a ruhája becsípődik az intelligens kötésbe, a kinyitásához hajoljon előre,
és húzza ki a becsípődött ruhát.
** FIGYELMEZTETÉS! Ujjak az intelligens kötés közelében a hajlás ideje alatt
A nem megfelelő használat az ujjak elvágását vagy roncsolódását okozhatja
CC Hajlás közben ne hagyja az ujjait az intelligens kötés közelében.
CC Arra is ügyeljen, hogy más ember ujjai se kerüljenek a Laevo közelébe a
hajlás idején (kivéve a beállítást). A Laevo-t tartsa gyermekektől és háziállatoktól elzárva.
** FIGYELMEZTETÉS! Valami/valaki meghúzza a mellkasi párnát
A mellkasi párna csapódásának kockázata
CC Kerülje az olyan helyzeteket, amikor (agresszív) emberek megragadhatják a
Laevo-t.
CC Soha ne viselje a Laevo-t felfüggesztő elemek nélkül.
CC Opció: vegyen ruhadarabot a Laevo fölé.
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Összeállítás

QG-1: Előkészítés:
CC Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát. Lásd az alkatrészek listáját a QG-1
részben.
QG-2: Ellenőrizze a címkét és a törzsre illeszkedő szerkezet kiválasztását
Amennyiben méretre készült Laevo:
CC A címke segítségével ellenőrizze, hogy az Ön méretére készült-e a Laevo.
CC Ne viseljen olyan méret után készült Laevo-t, amelyet nem Önnek szántak.
CC Ne viseljen olyan méret után készült törzsre illeszkedő szerkezetet, amelyet
nem Önnek szántak.
Amennyiben szabványméretek állnak rendelkezésre:
CC Válassza azt a törzsre illeszkedő szerkezetet vagy Laevo méretet, amely a
jelen kézikönyv végén, a Specifikációk között található „Testhossz a szerkezet
jellemzésére” című táblázat alapján megfelelő.
)) TIPP: szabványos méreteket használni nem tudó felhasználóknak rendelkezésre
állnak méretre szabott törzsre illeszkedő szerkezetek vagy Laevo-k.
Az
összefoglaló
útmutató
14.
és
15.
lépése
ismer)) TIPP:
teti,
mikor
kell
kisebb
vagy
nagyobb
méretre
váltani.
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)) TÁJÉKOZTATÓ
CC Olvassa el ezeket a lépéseket, és használja az összefoglaló útmutató adatait.
Az adatokat QG-1, QG-2, QG-3, stb. jelöli.
CC A Laevo összeszereléséhez nincs szükség eszközökre.

Összeállítás
QG-3: Csatlakoztassa a törzsre illeszkedő szerkezeteket a mellkasi
párnához
CC Használja az „L” betűvel jelölt törzsre illeszkedő szerkezet a test bal oldalán.
CC A szerkezetet mozgassa a résbe a kényelmes szélesség eléréséig.
CC A szélesség három fokozatban állítható. A szélesség három fokozatban
állítható.
CC Engedje el a gombot.
CC Ismételje meg a jobb oldalon.
)) MEGJEGYZÉS: Ügyeljen, hogy a jobb és a bal oldalon azonos szélességi fokozatot
állítson be.
QG-4: Csatlakoztassa a törzsre illeszkedő szerkezeteket az intelligens
kötéshez
CC Nyomja meg a bal oldali intelligens kötés „szerkezet rögzítő gombját”
CC A törzs bal oldalára való szerkezetet mozgassa a résbe a kényelmes szélesség eléréséig.
CC Forgassa a bemetszéseket a gomb felé, hogy az alkatrészek biztosan összekapcsolódjanak.
CC Engedje el a gombot.
CC Ismételje meg a jobb oldalon.
)) MEGJEGYZÉS: Ügyeljen, hogy a jobb és a bal oldalon azonos magassági fokozatot állítson be.
** FIGYELMEZTETÉS! Hajlás rögzítetlen alkatrészek mellett
Támaszték hirtelen megszűnésének kockázata
CC Óvatosan húzza meg a szerkezet végpontjait, hogy ellenőrizze az összes
rögzítést.
QG-5: Csatlakoztassa a felfüggesztő elemeket a mellkasi párnához és a
csípőpánthoz.
CC Ügyeljen rá, hogy a Laevo logó kifelé nézzen, és hogy a csatok a keresztezés
alatt legyenek.
CC Figyeljen, nehogy megcsavarodjanak a felfüggesztő elemek.
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Illesztés

QG-6: Illesztés/ első használat előtt
CC A felfüggesztő elemeket állítsa a lehető leghosszabb méretre.
CC Az intelligens kötés szögét állítsa a lehető legnagyobbra.
QG-7: A Laevo ekkor készen áll a felvételre.
QG-8: Nyissa ki a mellkasi párna és a csípőpánt csatját.
QG-9: Vegye fel a Laevo-t
CC A Laevo-t úgy kell felvenni, mint egy kabátot.
CC Zárja össze a mellkasi párnát.
CC Zárja össze a csípőpánt elülső csatját.
QG-10: Állítsa be a felfüggesztő elemeket.
)) TIPP: Ennél a lépésnél jól jön egy pár segítő kéz.
CC A csúszókapcsokkal állítsa be a felfüggesztő elemek hosszúságát úgy, hogy az
intelligens kötés forgáspontja a csípőízülete magasságában legyen.
CC Állítsa úgy a keresztezés magasságát, hogy Önnek kényelmes legyen.
QG-11: Pántok feszessége
CC Addig feszítse az elülső pántot és a hátsó pántot, amíg:
•
a Laevo körbe nem zárja a törzset,
•
a lábpárnák a combok elé nem kerülnek.
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)) TÁJÉKOZTATÓ
CC Olvassa el ezeket a lépéseket, és használja az összefoglaló útmutató adatait.
Az adatokat QG-1, QG-2, QG-3, stb. jelöli.
CC A Laevo számos módon állítható a jobb illeszkedés érdekében.

Illesztés
QG-12: Az intelligens kötéseket igazítsa egy vonalba a csípővel
CC Az elülső és a hátsó pántok segítségével úgy helyezze el az intelligens kötés
forgáspontját, hogy a lehető legközelebb essen a csípőízületéhez.
)) TIPP: A combcsont meghosszabbítása (nagytompor, trochanter major) egy vonalban lesz a csípőízület forgáspontjával.
CC Forgassa a lábfejét úgy, hogy a sarka a padlón maradjon.
CC Helyezze hüvelykujját a csípője szélére.
CC Ujjaival érezni fogja a csontot a bőr alatt.
CC Ellenőrizze, hogy egy vonalba került-e a csípőízület forgáspontja és az intelligens kötés.
QG-13: Távolítsa el a fölösleges pántokat
CC Tekerjen fel minden fölösleges pántot
CC Hajtogassa a pánt végén található rugalmas hurokba.
QG-14: Állítsa a szélességet vagy változtassa a törzsre illeszkedő szerkezetet
CC Kényelme érdekében végezze el a törzsre illeszkedő szerkezet 3 lépésben
elvégezhető szélességi beállítását.
CC Ha a normál használat során a szerkezet irritálja a törzset, akkor váltson
nagyobb méretű szerkezetre.
CC Ha a normál használat során a szerkezet irritálja a karokat, akkor váltson
kisebb méretű szerkezetre.
QG-15: Állítsa a magasságot vagy változtassa a törzsre illeszkedő szerkezetet
CC Kényelme érdekében végezze el a törzsre illeszkedő szerkezet 3 lépésben
elvégezhető magasságának beállítását.
CC Váltson nagyobb méretre, ha a mellkasi párna irritálja a hasát.
CC Váltson kisebb méretű szerkezetre, ha hajlás közben a mellkasi párna irritálja a
nyakát vagy a hónalját.
QG-16: Állítsa be az intelligens kötés szögét
CC A „támasztás be/ki gomb” segítségével kapcsolja be a támasztás funkciót.
CC Az intelligens kötés hátsó felén található „szögállító gomb” segítségével a kiindulási szöget úgy állítsa be, hogy felegyenesedve, természetes álló helyzetben
a párnázott rész finoman ráfeküdjön a mellkasra.
)) MEGJEGYZÉS: Ügyeljen rá, hogy a beállított kiindulási szög egyforma legyen a bal
és a jobb oldalon.
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Első használat

CC Csípőből hajoljon előre, a kezei tartsanak a lábujjai felé.
CC Hajlítsa be a térdeit.
CC Hajoljon előre egy bizonyos szögben és nyújtózzon előrefelé.
A mozdulatokat kényelmesen, simán kellene megtenni. Ha nem:
CC Ellenőrizze, hogy a Laevo teljesíti-e az alábbiakat.
CC Ismételje meg az illesztési eljárást.
CC Lépjen kapcsolatba szállítójával.
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QG-17: Első mozdulatok a Laevo segítségével
A Laevo első használatakor óvatosan végezze el a következő mozdulatokat:

Ellenőrzések
)) TÁJÉKOZTATÓ
CC Végezze el ezeket a lépéseket, és használja az összefoglaló útmutató adatait.
Az adatokat QG-A, QG-B stb. jelöli.
QG-A: Lábpárnák helyzete
QG-B: Álló helyzetben gyakorolt nyomás
Egyenes, álló helyzetben a mellkasi párna mérsékelt nyomást fejt ki a mellkasra. Az
nem gond, ha a mellkasi párna lazán eláll a mellkastól.
CC Szükség esetén állítson a törzsre illeszkedő szerkezet szögén (QG-16).
QG-C: Törzsre illeszkedő szerkezet illeszkedésének beállítása
A törzsre illeszkedő szerkezetnek kövesse kell a test körvonalát, és a karok szabadon
mozogjanak.
CC Szükség esetén állítson a törzsre illeszkedő szerkezet szélességén (QG-14).
QG-D: A mellkasi párna a nyaknak ütközik
Előrehajlás közben a mellkasi párna előre csúszhat. Ez normális jelenség.
)) MEGJEGYZÉS: Mellkasi párna a toroknak ütközik
Használatra alkalmatlan termék vagy kényelmetlenség kockázata
CC Húzza szorosabbra a hátsó, alsó csípőpántot.
CC Állítsa az intelligens kötéseket a test hátsó felének irányába (QG-12).
CC Inkább a csípő elfordításával hajoljon, ne a gerinc vagy a nyak hajlításával.
CC Állítsa a törzsre illeszkedő szerkezet hosszát vagy válasszon rövidebb törzsre
illeszkedő szerkezeteket (QG-16).
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Napi használat

CC A támasztás kikapcsolásához fordítsa felfelé.
CC A támasztás bekapcsolásához fordítsa lefelé.
)) MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy használat előtt mindkét intelligens kötés ugyanolyan helyzetű legyen.
)) MEGJEGYZÉS: A gombot kizárólag álló helyzetben használja.
)) MEGJEGYZÉS: Óvatosan használja a gombot.
QG-II: Felhasználásra alkalmas környezet
A Laevo beltéri használatra készült.
)) MEGJEGYZÉS: A Laevo nem használható vagy tárolható közvetlen napfény
hatásának kitett helyen.
)) MEGJEGYZÉS: A Laevo nem használható olyan helyen, ahol a környezeti
hőmérséklet 0 °C alatti vagy 40 °C fölötti.
QG-III: Használati idő fokozatos növelése
A Laevo használatát először fokozatosan növelje: napi 1 óráról napi 2 órára,
majd napi 4 órára és napi 6 órára, folyamatosan a legfeljebb napi 8 óra használat
eléréséig.
QG-IV: Tárolás
CC Tárolja száraz helyen.
)) TIPP: Felakasztva tárolja.
CC Zárja össze a mellkasi párnát.
CC Tárolja kalaptartón vagy öltözőszekrényben.
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QG-I: Támasz be- vagy kikapcsolása
Használja az intelligens kötéseken található „támasztás be/ki gombokat”.

Karbantartás
)) TÁJÉKOZTATÓ: Karbantartás (szakképzetlen) végfelhasználó végezheti
CC Más jellegű karbantartás esetén forduljon beszállítójához.
Mellkasi gélpárnák eltávolítása és cseréje
A mellkasi párna gélpárnáit tépőzár rögzíti.
CC Erőteljes húzással távolíthatja el.
CC Cserélje új párnákra.
Csípő párnázatok eltávolítása és cseréje
A csípőrész párnázatait nyomógombok rögzítik.
CC Erőteljes húzással távolíthatja el.
CC Cserélje új párnákra.
Tisztítás
A Laevo, a mellkasi gélpárnák vagy a csípő párnázatok tisztításához:
CC Használjon nedves ruhát, langyos/meleg vizet és enyhe hatású tisztítószert (nem használjon oldószereket tartalmazó termékeket).
CC Vigyázzon arra, hogy ne jusson víz a mozgó részekbe. Ne merítse vízbe
a Laevo-t.
CC Ne használjon oldószereket, fehérítőt, fényesítőszert vagy mosószert.
CC A párnákat ne mossa mosógépben. Kizárólag kézzel végezze a lemosást.
Karbantartás
CC Ellenőrizze rendszeresen:
•
a szemmel látható sérüléseket,
•
hogy minden alkatrész biztonságosan, holtjáték nélkül csatlakozik-e,
•
a beállítások és gombok megfelelő működését,
•
az intelligens kötés kenését.
Javítás és ártalmatlanítás
CC Kérjük, lépjen kapcsolatba szállítójával.
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Jogi információk

•

•

A jelen kézikönyvben szereplő ajánlások és utasítások felhasználó vagy
harmadik fél általi be nem tartása miatt bekövetkező személyi sérülés vagy
anyagi kár,
Az eredeti termék változtatásaiból és/vagy módosításaiból eredő károk; a
felhasználó nem megfelelő használata miatt bekövetkező kopások és károsodások; nem eredeti cserealkatrészek használata miatt bekövetkező árok.

Garancia
A termékre a Laevo üzleti garancia vonatkozik. Ezt itt tekintheti meg:
www.laevo.nl/legal/. Nyomtatott változat igényléséhez vegye fel a kapcsolatot a
Laevo-val vagy beszállítójával.
CE
Ez a termék eleget tesz az orvostechnikai eszközökre vonatkozó a 93/42/EK
európai uniós irányelvnek. A terméket az irányelv IX. mellékletében közölt besorolási kritériumok alapján az eszközök I. osztályába sorolták.
Ezért a gyártó a megfelelőségi nyilatkozatot az irányelv IX. mellékletében foglaltak szerint saját felelősségére állította ki.
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HU

Felelősség
A Laevo B.V. Nem vállal felelősséget a következőkért:

Műszaki adatok
Műszaki adatok
Termék megnevezése:

Laevo V2.5

Termék adatai:

V2.50 és annál modernebb

Tömeg:

2,8 kg

Sorozatszám:

Lásd a címkén (az intelligens kötésen)

Tanúsítvány:

CE – Orvostechnikai eszközök I. osztálya

Hasznos élettartam

250 000 lehajlás vagy 3 év

Felhasznált anyagok:

•

Mellkasi párna: Exgel (Oeko-Tex szabvány 100)

•

Csípő párnázat belső része: Szintetikus szitaszövet

•

Csípő párnázat töltőanyaga: Compripol 120 kg/m2

•

Csípő párnázat külső része: Szintetikus anyag

•

Lábpárnázat: Polipropilén

Táblázat: Laevo V2.5 specifikációi (összeszerelt)

Maximális nyomaték:
Szokásos alátámasztási terület:

1. zóna

2. zóna

3. zóna

Combi

40 Nm

40 Nm

30 Nm

30 Nm

0-19

20-59

59-90

Mind

Táblázat: Laevo támasztóbütykök (specifikáció az összeszerelt Laevo-ra)
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Műszaki adatok
V2.5 törzsre illeszkedő szerkezet
Termék megTermék adatai:

V2.54 és annál modernebb

Sorozatszám:

Lásd a felső rész végét

Lejárat dátuma:

Lásd a felső rész végét

Anyag:

Porszórt acél, alumínium

HU

Laevo V2.5 törzsre illeszkedő szerkezet

nevezése:

Táblázat: Laevo törzsre illeszkedő szerkezet
Testhossz
[cm]-től [cm]-ig

V2.5 Gyűrű szín

-

bármilyen

bármilyen

-

xs

156

164

lila

Kis méret

s

164

172

sárga

Közepes méret

m

172

180

narancssárga

Nagy méret

l

180

188

kék

xl

188

196

zöld

Méret:
Választható
Nagyon kis
méret

Nagyon nagy
méret

-

Táblázat: Testmagassághoz javasolt szerkezet
)) MEGJEGYZÉS! Ez a táblázat csak tájékoztatásul szolgál. A test alakja nem
arányos a testmagassággal vagy a testtömeggel.
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Kapcsolat
Gyártó
			Laevo V2.5
			

Molengraaffsingel 12-14

			

2629 JD Delft, Hollandia

			

www.laevo.nl

			

+31 15 30 20 025
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