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V2.56
tekrarlı eğilme ve eğik duruş
için giyilebilir sırt desteği

Kullanım talimatları
2018-07-16

V2.56 - TR

Genel bakış şekli
askılar

jel göğüs dolguları
sağ gövde yapısı
sol gövde yapısı
kalça dolguları
arka kalça kemeri
ön kalça kemeri
ön kalça kemeri tokası
kıç kemeri
etiket
smart joint
bacak yapıları
bacak pedleri

yapı boyutu göstergesi
yapı kilidi düğmesi
destek eki
açı düğmesi (arka)
destek açma/kapama
düğmesi
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göğüs pedi

Önsöz
Laevo’yu seçtiğiniz için teşekkürler.
Bu belgede Laevo'nun kullanımı, güvenliği, montajı ve bakımına yönelik talimatlar
yer almaktadır.
CC
CC
CC
CC

Kullanmadan önce dikkatli şekilde okuyun.
İlerde başvurmak üzere saklayın.
Güvenlik talimatlarına uyun.
Kullanıcının ürünü doğru ve güvenli bir şekilde kullanmasını
sağlayın.

Sorularınız varsa, Laevo'yu veya tedarikçinizi arayın. Laevo'nun iletişim bilgileri
son sayfada yer almaktadır.

Varyasyonlar
Tüm talimatlar V2.56 modeli içindir.
Çizimler genel örneklerdir; Ürününüz resimlerden farklı olabilir.

Uyarı sembollerinin açıklaması
** TEHLIKE! Hayati tehlike arz eden veya sakat bırakan yaralanmayı belirtir.
** UYARI! Olası ciddi yaralanmaları belirtir.
** DİKKAT: olası küçük yaralanmayı belirtir.
)) İKAZ: olası ürün hasarını belirtir.
)) İPUCU: Laevo'yu kullanmayı daha da kolaylaştırmak için bilgi ve ipuçları.
Daha fazla ipucuna www.laevo.nl sitesinden ulaşabilirsiniz.
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Uygulama

Kullanım gösterimi
Laevo, alt bel ağrısını önlemek, tedavi etmek veya hafifletmek için tasarlanmıştır.
Laevo, gösterildiği şekle uygun olarak kullanılmalıdır.
CC Bu ürünü sırt ağrınız olduğunda veya bunu önlemek için kullanın.
CC Doğru kullanım hakkında emin olmadığınızda Laevo ile iletişime geçin.
Kontrendikasyonlar
Şunların olması durumunda kullanmayın:
•
•
•

bir kalp pili,
göğüs implantları,
aksiller lenf nodlarının çıkarılması.

Kullanımdan önce veya kullanım sırasında aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse, Laevo'yu kullanmadan önce bir doktora danışın:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kasık fıtığı,
fıtık,
diz yaralanması,
kalça protezi,
diz protezi,
aşırı ekstansiyonlu diz,
yakın tarihli ameliyat,
cilt hastalıkları/yaralanması,
iltihap,
yaralar,

•

cilt kızarması.
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Laevo, öne doğru eğilerek yapılan ve tekrarlayan kaldırma işlerini destekleyen
giyilebilir bir cihazdır. Laevo, eğilme esnasında alt sırttaki kuvvetleri azaltır.

Uygulama
Çalışma duruşu, görevleri ve faaliyetleri
Laevo aşağıdaki durumlarda sırtı destekleyecektir:
•
•

Öne doğru eğilme, bu duruşta kalma ve tekrar dik konuma gelme,
Kaldırma.

** DIKKAT: Yasaların izin verdiğinden daha ağır yükleri kaldırmak
Kolların ve diğer vücut bölümlerinin yaralanma riski
CC İzin verilenden daha ağır yükleri kaldırmak için Laevo'yu kullanmayın.
CC Ağır yükler için kaldırma yardımcılarını değiştirmek için Laevo'yu kullanmayın.
Laevo şunlara izin verir veya kısmen destekler:
•
•
•
•
•

Diz çökmek,
Çömelmek,
Dışa ve yukarıya doğru gerilmek,
Vücudu döndürmek,
Yürümek.

)) İPUCU: Şunlardan önce desteği kapatın:
• Merdivenlerden yukarı ve aşağı yürümek,
• Oturmak,
• Forklift gibi düşük hızlı, profesyonel, iç mekan araçlarını kullanmak.
** UYARI! Yapılması istenmeyen faaliyetler
Güvenli olmayan durumlardaki risk
CC Koşmayın, tırmanmayın, yüksekte çalışmayın veya dışarıda herhangi bir
aracı sürmeyin.
CC Laevo’yu yalnızca profesyonel şekilde (iş için) kullanın.
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** UYARI! Eğilme sırasında cihazın arızalanması
Ani destek kaybı riski. Bu gerçekleşirse, elleriniz veya kafanız aniden hareket
edebilir (birkaç santimetre)
CC Cihazı, ani el veya kafa hareketlerinin size veya başka birine zarar verebileceği yerlerde kullanmayın.
** UYARI! Kullanım sırasında rahatsızlık veya ağrı
Artan rahatsızlık veya ağrı riski
CC Ürünü kullanmayı bırakın.
CC Ağrı geçtiğinde, kullanım sıklığını ve süresini tekrar artırın.
CC Laevo'yu açıkta kalan cildin üzerinde doğrudan kullanmayın.
)) İKAZ: Uygunsuz kullanım ve değişiklikler
Ürüne verilen zararın yanı sıra işlevselliğin değişikliği veya kaybı
CC Bu ürünü özenle ve yalnızca amacına uygun olarak kullanın.
CC Ürün parçalarında herhangi bir değişiklik yapmayın.
** UYARI! Hasarlı ürünün kullanımı
Ani destek kaybı dahil, işlevsellik kaybı
CC Hasarlı bir ürünü kullanmayın.
CC Laevo’nun yakınında yanıcı maddeler (örn. kibrit, çakmak, mum) kullanmayın. Laevo alev geciktirici değildir.
CC Laevo’yu kuru tutun.
CC Hareketli parçaları herhangi bir sıvıdan koruyun.
CC Hareketli parçaları kum, toz ve kire karşı koruyun.
** UYARI! Eğilme sırasında düğmelere basılması
Ani destek kaybı riski
CC Düğmelere yanlışlıkla basmamaya dikkat edin.
Örneğin çarparak.
CC Laevo’yu başka biri kullanırken üzerindeki düğmelerine basmayın.
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Güvenlik talimatları

Güvenlik talimatları
** TEHLİKE! CPR veya defibrilatör kullanımı sırasında giyilen Laevo
Azalan CPR veya defibrilatör verimliliği
CC CPR'den önce göğsü açığa çıkarın: Göğüs pedinin iki yarısını birbirinden
ayırın. Ön kemer tokasını çıkarın. İki yarım parçayı dışa doğru itin.
** UYARI! Tarihi geçmiş parçaların kullanımı
Ani destek kaybı riski
CC Gövde yapıları üzerindeki tarihi kontrol edin. Gövde yapılarının kullanımı
3 yılı aşarsa, Laevo'yu kullanmayı bırakın. Tedarikçi ile iletişime geçin veya
parçaları değiştirin.
CC Üç yılda 250.000'den fazla yük döngüsü olduğunda gövde yapılarını
daha kısa sürede değiştirin. Üç yıllık kullanım süresi 250.000 yük
döngüsüne dayanmaktadır.
** UYARI! Cihazın altına sıkışmış veya yakalanmış giysiler ve aletler
Yaralanma riski
CC Uygun kıyafet giyin. Kolyeler veya atkılar gibi gevşek uçları olan kıyafetler
veya aksesuarlar kullanmayın.
CC Giysilerinizde veya ceplerinizde sert nesneler taşımayın.
CC Giysileriniz smart joint’e takılmışsa, smart joint’i açmak ve giysileri çıkarmak için öne doğru eğilin.
** UYARI! Eğilme sırasında smart joint’in yakınındaki parmaklar
Hatalı kullanım, kesme veya ezilme yaralanmasına yol açabilir
CC Eğilirken parmaklarınızı smart joint’in yanına koymayın.
CC Kullanım esnasında Laevo yakınlarındaki diğer kişilerin parmaklarını dokunmalarına izin vermeyin (kurulum hariç). Laevo'yu çocuklardan ve evcil
hayvanlardan uzak tutun.
** UYARI! Bir şey/birisi göğüs pedini çekebilir
Göğüs pedinin çarpma riski
CC İnsanların Laevo'yu yakalayabileceği durumlardan kaçının.
CC Laevo'yu askılar olmadan kullanmayın.
CC Seçenek: Laevo üzerinde kıyafet giymek.
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Kurulum

QG-1: Hazırlık
CC Teslimatın tam olup olmadığını kontrol edin. QG-1’deki parçalar listesine
bakın.
QG-2: Etiket kontrolü ve gövde yapıları seçimi
Sipariş üzerine yapılan Laevo durumunda:
CC Laevo'nun sizin için olduğunu doğrulamak için etiketi kontrol edin.
CC Sizin için olmayan özel bir Laevo giymeyin.
CC Sizin için olmayan özel gövde yapılarını kullanmayın.
Standart boyutlar durumunda:
CC Bu kılavuzun sonunda yer alan “Teknik özellikler” bölümündeki “Gövde uzunluğu - yapı göstergesi” tablosundan ilk kuruluma yönelik gövde yapısını veya
Laevo boyutunu seçin.
)) İPUCU: Standart bir boyuta uymayan kullanıcılar için özel gövde yapıları ve Laevos
mevcuttur.
)) İPUCU: 14 ve 15 numaralı hızlı kılavuz adımları, daha büyük veya küçük boyuta
nasıl ve ne zaman geçileceğini açıklamaktadır.
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)) BILGI
CC Hızlı kılavuzdaki şekilleri kullanırken bu adımları okuyun. Şekil numaraları
QG-1, QG-2, QG-3 vb. olarak belirtilmiştir.
CC Laevo'nun takılması herhangi bir araç gerektirmez.

Kurulum
QG-3: Gövde yapılarını göğüs pedine takın
CC Vücudun sol tarafı için "L" göstergeli gövde yapısını kullanın.
CC Göğüs pedinin sol tarafındaki düğmeye basın.
CC Delikteki yapıyı rahat genişlik ayarına hareket ettirin. 3 genişlik ayarı bulunmaktadır.
CC Düğmeyi serbest bırakın.
CC Sağ taraf için işlemi tekrarlayın.
)) İKAZ: Solda ve sağda aynı genişlik ayarını yaptığınızdan olduğunuzdan emin olun.
QG-4: Gövde yapılarını smart joint’e takın
CC Sol smart joint’in “yapı kilidi düğmesine” basın.
CC Delikteki sol gövde yapısını rahat yükseklik ayarına hareket ettirin.
CC Parçaların kilitlenebildiğinden emin olmak için girintileri düğmeye doğru
döndürün.
CC Düğmeyi serbest bırakın.
CC Sağ taraf için işlemi tekrarlayın.
)) İKAZ: Solda ve sağda aynı yükseklik ayarını yaptığınızdan olduğunuzdan emin
olun.
** UYARI! Kilitlenmeyen parçalarla birlikte eğilme
Ani destek kaybı riski
CC Tüm uçların kilitlendiğinden emin olmak için tüm yapı uçlarından hafifçe
çekin.
QG-5: Askıları göğüs pedine ve kalça kemerine takın
CC Laevo logosunun dışarıya baktığından ve tokaların çapraz geçişin altında yer
aldığından emin olun.
CC Askıların bükülmediğinden emin olun.
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Bağlantı

QG-6: Bağlamadan / ilk kullanımdan önce
CC Askıları en uzun boyuta ayarlayın.
CC Smart joint açısını maksimum ayara getirin.
QG-7: Laevo artık giyilmeye hazırdır
QG-8: Göğüs pedini ve kalça kemerinin ön tokasını açın
QG-9: Laevo’yu üzerinize giyin
CC Laevo'yu bir mont gibi giyin.
CC Göğüs pedini kapatın.
CC Kalça kemerinin ön tokasını kapatın.
QG-10: Askıları ayarlayın
)) İPUCU: Bu aşamada birisin yardım etmesi faydalı olacaktır.
CC Smart joint’in dönme noktasının kalça ekleminizin yüksekliğinde olacağı
şekilde askı uzunluğunu sürgülü kelepçelerle ayarlayın.
CC Çapraz geçişin yüksekliğini rahatınıza göre ayarlayın.
QG-11: Kemerleri gerdirin
CC Ön kemeri ve arka kemeri aşağıdaki seviyelere kadar gerdirin:
•
Laevo, vücudun çevresini sarar,
•
bacak pedleri uylukların önündedir.
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)) BILGI
CC Hızlı kılavuzdaki şekilleri kullanırken bu adımları okuyun. Şekil numaraları
QG-1, QG-2, QG-3 vb. olarak belirtilmiştir.
CC Laevo, uyumu iyileştirmek üzere birçok şekilde ayarlanabilir.

Bağlantı
QG-12: Smart joint’leri kalça ile hizalayın
CC Ön ve arka kemerleri ayarlayarak, smart joint’in dönme noktasını mümkün
olduğunca kalça ekleminizin dönme noktasına yerleştirin.
)) İPUCU: Uyluk kemiğinin uzantısı (büyük trokanter) kalça ekleminin dönme noktasıyla aynı hizadadır.
CC Ayaklarınızı topuklar yerde olacak şekilde döndürün.
CC Baş parmağını kalçanın kenarına koyun.
CC Parmaklarınızla kemikleri cildinizle hissedin.
CC Kalça eklemi ve smart joint’in dönme noktalarının hizasını kontrol edin.
QG-13: Kayışın fazla gelen kısmını kaldırın
CC Kayışın fazla gelen kısmını katlayın.
CC Kemerin ucundaki elastik halkanın içine katlayın.
QG-14: Genişliği ayarlayın veya gövde yapılarını değiştirin
CC Rahatlık için gövde yapılarının 3 kademeli genişliğini ayarlayın.
CC Yapının normal kullanım sırasında gövdeyi rahatsız etmesi durumunda daha
büyük bir yapı boyutuna geçin.
CC Yapının normal kullanım sırasında kolları rahatsız etmesi durumunda daha
küçük bir yapı boyutuna geçin.
QG-15: Yüksekliği ayarlayın veya gövde yapılarını değiştirin
CC Rahatlık için gövde yapılarının 3 kademeli yüksekliğini ayarlayın.
CC Göğüs pedinin bel bölgesini rahatsız etmesi durumunda daha büyük bir
boyuta geçin.
CC Göğüs pedinin eğilme esnasında boynu veya koltuk altını rahatsız etmesi
durumunda daha küçük bir boyuta geçin.
QG-16: Smart joint açısını ayarlayın
CC “Destek açma/kapama düğmelerini” kullanarak desteğin açık olduğundan
emin olun.
CC Smart joint’in arkasındaki “açı düğmesini” kullanarak, doğal, dik bir pozisyonda dururken göğüs pedinin göğse hafifçe bastırdığı bir noktaya kadar ilk açıyı
azaltın.
)) İKAZ: İlk açıların sol ve sağda eşit değerlere ayarlandığından emin olun.
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İlk kullanım

CC Elleri ayak parmaklarına doğru götürerek kalçadan öne doğru eğilin.
CC Dizlerinizi bükün.
CC Bir açıyla öne doğru eğilin ve dışarı doğru gerilin.
Bu hareketler rahat ve kolay olmalıdır. Değilse:
CC Laevo'nun aşağıdaki “kontrollere” uyduğundan emin olun.
CC Bağlantı işlemini tekrarlayın.
CC Tedarikçinizle iletişime geçin.
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QG-17: Laevo ile ilk hareketler
Laevo'yu ilk kez kullanırken, dikkatli şekilde aşağıdaki hareketleri yapın:

Kontroller
)) BILGI
CC Hızlı kılavuzdaki şekilleri kullanarak kontrolleri gerçekleştirin. Şekil numaraları
QG-A, QG-B vb. olarak belirtilmiştir.
QG-A: Bacak pedi pozisyonu
QG-B: Dik dururken uygulanan basınç
Dik dururken göğüs pedinin göğüs üstündeki basıncı sınırlı olmalıdır. Göğüs pedinin
vücuttan gevşemesi sorun değildir.
CC Gerekirse gövde yapılarının açısını ayarlayın (QG-16).
QG-C: Yapı gövdesinin şekli uygun
Gövde yapıları bedenin vücut hatlarını takip eder ve kol serbest hareket etmelidir.
CC Gerekirse, gövde yapılarının genişliğini ayarlayın (QG-14).
QG-D: Göğüs pedi boyuna çarpıyor
Öne doğru eğilirken göğüs pedi kayabilir. Bu normaldir.
)) İKAZ: Göğüs pedi boğaza çarpıyor
Kullanılamaz ürün veya rahatsızlık riski
CC Arka alt kalça kemerini sıkın.
CC Smart joint’leri vücudun arkasına doğru ayarlayın (QG-12).
CC Kalçanızı biraz daha fazla döndürerek ve omurga veya boynuzu daha az
bükerek eğilin.
CC Gövde yapılarının uzunluğunu ayarlayın veya daha kısa gövde yapıları seçin
(QG-16).
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Günlük kullanım

CC Desteği kapatmak için yukarı doğru döndürün:
CC Desteği açmak için aşağı doğru döndürün:
)) İKAZ: Her iki smart joint’in de kullanımdan önce aynı durumda olduğundan emin
olun.
)) İKAZ: Düğmeyi sadece dik durduğunuzda kullanın.
)) İKAZ: Bu düğmeyi nazik şekilde kullanın.
QG-II: Kullanım ortamı
Laevo iç mekan kullanımına göre tasarlanmıştır.
)) İKAZ: Laevo doğrudan güneş ışığı altında kullanılamaz veya saklanamaz.
)) İKAZ: Laevo, ortam sıcaklığının 0°C'den düşük veya 40°C'den yüksek olduğu bir
ortamda kullanılamaz.
QG-III: Kullanımı derece derece artırın
Laevo'nun ilk kullanımını derece derece artırın: günde 1 saatten, günde 2 saate,
günde 4 saate, günde 6 saate, günde en fazla 8 saate kadar.
QG-IV: Saklama:
CC Kuru bir yerde saklayın.
)) İPUCU: Asılı şekilde saklayın.
CC Göğüs pedini kapatın.
CC Bir şapka rafında veya bir elbise dolabında saklayın.
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QG-I: Desteği açın veya kapatın
Smart joint’lerdeki “destek açma/kapama düğmelerini” kullanın.

Bakım
)) BILGI: Son kullanıcı (yetkin olmayan) tarafından bakım.
CC Diğer bakım işlemleri için tedarikçinizle iletişime geçin.
Jel göğüs dolgularının çıkarılması veya değiştirilmesi
Göğüs pedi üzerindeki jel dolgular Velcro ile sabitlenmiştir.
CC Çıkarmak için sert şekilde çekin.
CC Yeni dolgularla değiştirin.
Kalça dolgularının çıkarılması veya değiştirilmesi
Kalçadaki dolgular düğmelerle sabitlenmiştir.
CC Çıkarmak için sert şekilde çekin.
CC Yeni dolgularla değiştirin.
Temizlik
Laevo’yu temizlemek için jel göğüs dolguları veya kalça dolguları:
CC Nemli bir bez, ılık/sıcak su ve yumuşak bir temizlik ürünü kullanın (solvent içeren temizlik ürünleri kullanmayın).
CC Hareketli parçalara su girmediğinden emin olun. Laevo'yu suya daldırmayın.
CC Solvent maddeler, çamaşır suyu, parlatıcı veya deterjan kullanmayın.
CC Dolguları çamaşır makinesinde yıkamayın. Yalnızca elde yıkayın.
Bakım
CC Düzenli kontrol:
•
görülür hasara karşı,
•
tüm parçaların oynama olmadan güvenli şekilde bağlı olup olmadığı,
•
ayarlamaların ve düğmelerin işlevselliği,
•
smart joint’in yağlanıp yağlanmadığı.
Onarım ve imha
CC Lütfen tedarikçinizle iletişime geçin.
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Yasal bilgi

•

•

Bu kullanım kılavuzunda yer alan önerileri ve uyarıları takip etmeyen bir
kullanıcı veya üçüncü şahıstan kaynaklanan kişisel yaralanma veya mal
hasarları,
Orijinal üründe meydana gelen değişiklikler ve/veya modifikasyonların
neden olduğu hasar; uygunsuz kullanım nedeniyle kullanıcının sebep olduğu
aşınma ve hasar; orijinal olmayan yedek parçaların kullanılmasından kaynaklı
hasar.

Garanti
Ürün Laevo Business Warranty kapsamındadır.
www.laevo.nl/legal/ sitesinden bu garantiye ulaşılabilir. Basılı bir sürümünü
almak için Laevo ya da tedarikçiniz ile iletişime geçin.
CE
Bu ürün tıbbi cihazlara yönelik 93/42/EEC sayılı Avrupa Direktifinin gerekliliklerini karşılamaktadır. Bu ürün, direktifin Ek IX'unda belirtilen derecelendirme
kriterlerine göre bir sınıf I cihazı olarak sınıflandırılmıştır.
Bu nedenle imalatçı, direktifin Ek VII'sine uygun olarak kendi sorumlulukları
üzerinde uygunluk beyanını hazırlamıştır.
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Yükümlülük
Laevo B.V. şu durumlarda yükümlülük kabul etmez:

Teknik özellikler
Teknik ürün özellikleri
Ürün adı:

Laevo V2.5

Ürün numaraları:

V2.50 ve daha üst

Ağırlık:

2,8 kg

Seri numarası:

Bkz. etiket (smart joint üzerinde)

Sertifikasyon:

CE - Tıbbı cihaz sınıf I

Beklenen kullanım
ömrü

Kullanılan malzeme:

250.000 kez eğilme veya 3 yıl
•

Göğüs pedi: Exgel (Oeko-Tex Standard 100)

•

Kalça pedi iç: Sentetik örgü kumaş

•

Kalça pedi dolgusu: Compripol 120kg/m2

•

Kalça pedi dış: Sentekik kumaş

•

Bacak pedi: Polipropilen

Tablo: Laevo V2.5 özellikleri (monteli)

Bölge 1

Bölge 2

Bölge 3

Combi

Maksimum tork:

40 Nm

40 Nm

30 Nm

30 Nm

Tipik destek alanı:

0-19

20-59

59-90

tümü

Tablo: Laevo destek ekleri (monte edilmiş Laevo için özellikler)
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Teknik özellikler
V2.5 gövde yapıları
Laevo V2.5 gövde yapıları

Ürün numaraları:

V2.54 ve daha üst

Seri numarası:

Bkz. üst kısım

Son kullanım tarihi:

Bkz. üst kısım

Malzeme:

Toz boyalı çelik, alüminyum

TR

Ürün adı:

Tablo: Laevo gövde yapıları
Beden

Vücut uzunluğu
[cm] ila [cm]

V2.5 halka rengi

Özel

-

herhangi

herhangi

-

Extra Small

xs

156

164

mor

Small

s

164

172

sarı

Medium

m

172

180

turuncu

Large

l

180

188

mavi

Extra Large

xl

188

196

yeşil

-

Tablo: yapı göstergesine göre vücut uzunluğu - MALE
)) İKAZ! Bu tablo tamamen belirleyicidir. Vücut şekli, vücut uzunluğu veya
ağırlık ile orantılı değildir.
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