
Oxford
Návod na použitie

® Bariatrický záves
Aby ste predišli zraneniu, pred použitím si prečítajte návod na použitie. Ak 

potrebujete alternatívne jazyky, kontaktujte svojho autorizovaného 
poskytovateľa servisu.



Špeciálne závesy

     

  
                   

               
                 

                   
                  

              
              

  
                  

                
                  

 

•   OXFORD ODPORÚČA POUŽÍVAŤ ORIGINÁLNE DIELY OXFORD. Závesy a zdviháky Oxford 
sú navrhnuté  tak , aby  boli  navzájom  kompatibilné . Pokyny  týkajúce  sa používania  a 
kompatibility závesu špecifické pre danú krajinu nájdete na štítku závesu alebo sa obráťte 
na miestneho distribútora alebo Joerns Healthcare.

             
             

                
   

• Pre bezpečnosť pacienta a opatrovateľa; pred použitím závesu sa musí vykonať úplné 
posúdenie rizika, aby sa zabezpečilo, že pre pacienta bol určený správny výber závesu, 
spôsob umiestnenia v závese a postup prenosu.

                   
               
        

• Pred každým použitím SKONTROLUJTE záves a šitie. Používanie vybielených, 
roztrhnutých, narezaných, rozstrapkaných alebo zlomených popruhov nie je bezpečné a 
môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti pacienta.

               
             

• Neupravujte závesy. Zničte a zlikvidujte opotrebované závesy.
         

• NIKDY nenechávajte pacienta bez dozoru.
      

• NEPREKRAČUJTE menovitú nosnosť závesu alebo zdviháka.
           

• NEPOKÚŠAJTE sa premiestniť pacienta potiahnutím za slučky popruhu.
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Úvod
Záves Oxford® Bariatric  Hammock  je vhodný na bezpečný  presun bariatrických  pacientov . Vyrobené  z 
trojitého , priedušného  3D tkaného  materiálu  „Spacer “ s vysokou  priedušnosťou , ktorý  ponúka  väčší 
komfort.

Príležitostne sú požadované materiálové, rozmerové a iné zmeny mimo štandardnej špecifikácie. Vezmite 
prosím na vedomie, že okrem akýchkoľvek  špecifických  referencií  modelu, platia aj pokyny pre montáž, 
umývanie  a bezpečnostné  pokyny . Ak máte  nejaké  pochybnosti , kontaktujte  svojho  autorizovaného 
servisného zástupcu Oxford alebo priamo Joerns Healthcare.

Zamýšľané použitie
Záves  je časť  zariadenia  na pohyb  a manipuláciu , ktorá  sa používa  s mechanickým  zdvihákom  na 
uľahčenie  presunu  pacienta . Zahŕňa  špeciálne  navrhnutý  a skonštruovaný  kus látky, ktorý sa umiestni 
pod  a/alebo  okolo  pacienta  predtým , ako  sa pripojí  k rozpernej  tyči /kolíske  výťahu  na  zdvíhanie , 
prenášanie  a spúšťanie  pacienta . Pri  správnom  výbere  a používaní  dosiahne  kombinácia  závesu  a 
zdviháka bezpečnejší presun a zníži riziká spojené s ručnou manipuláciou.

Je zodpovednosťou  kompetentnej  osoby vykonať dôkladné posúdenie rizika pred použitím akéhokoľvek 
závesu , aby sa zabezpečilo , že výber závesu , spôsob  umiestnenia  v závese  a postup  prenosu  bol pre 
pacienta správne určený. Ak potrebujete ďalšie pokyny, kontaktujte svojho autorizovaného poskytovateľa 
služieb Oxford alebo Joerns Healthcare.
NA POUŽITIE LEN S PASÍVNYMI ZDVIHÁKMI.

Odhadovaná životnosť
Očakávaná  životnosť  závesu Oxford sa bude líšiť v závislosti  od používania  a dodržiavania  pokynov na 
údržbu  a čistenie  uvedených  v používateľskej  príručke . Faktory  ako teplota  prania , pracie  prostriedky , 
frekvencia  používania  a hmotnosť  pacienta  budú  mať  vplyv  na životnosť  vášho  závesu . Spoločnosť 
Joerns  Healthcare  odporúča , aby  sa popruhy  pred  každým  použitím  skontrolovali , aby  sa zaistila 
bezpečnosť  pacienta . Vybielené , roztrhané , prerezané , rozstrapkané  alebo  zlomené  popruhy  nie sú 
bezpečné  a musia  sa zlikvidovať  a vymeniť . Podľa  LOLER  (Nariadenia  o prevádzke  a zdvíhacom 
zariadení z roku 1998) je požiadavka, aby sa popruhy dôkladne skontrolovali  a odovzdali ako vhodné na 
použitie . Ak potrebujete  ďalšie  rady, kontaktujte  svojho  autorizovaného  poskytovateľa  servisu  Oxford 
alebo Joerns Healthcare.

Hlásenie vážnych incidentov
V prípade, že počas používania tohto produktu dôjde k vážnemu incidentu, ktorý má vplyv na pacienta a/
alebo opatrovateľa, je potrebné to nahlásiť výrobcovi produktu alebo autorizovanému distribútorovi. Ak sa incident stane v rámci Európskej únie (EÚ), je potrebné ho nahlásiť aj miestnemu príslušnému orgánu v rámci členského štátu.

VAROVANIE



• Je prítomný dostatočný personál na vykonanie zdvíhania/presunu?
 

• Ovplyvní zdvihnutie/presun dýchacie cesty a dýchanie pacienta?
 

• Existujú nejaké kožné ťažkosti/bolesti, ktoré môžu byť ovplyvnené zdvihnutím/prenosom?
 

• Ďalšie špecifické problémy pacienta
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Ako nasadiť záves (poloha ležmo)
DÔLEŽITÉ – PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE 

INFORMÁCIE
Bariatrickí  klienti  môžu  mať  akútne  ochorenia  a potreby  špeciálnej  starostlivosti , ktoré  je potrebné 
dôkladne  zvážiť  pred uskutočnením  zdvihu  alebo presunu . Spoločnosť  Joerns  Healthcare  odporúča , 
aby  sa pred  použitím  vykonalo  úplné  posúdenie  rizika , aby  sa zabezpečilo , že  všetky  špecifické 
požiadavky pacienta sú náležite splnené. Konkrétne úvahy môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

Z polohy  v ľahu  prevalcujte  klienta  na záves  pomocou  kotúča  na ťahanie . Uistite  sa, že spodná  časť 
závesu  je tesne za kolenami . Na uľahčenie  premiestňovania  a uľahčenia  montáže  sa odporúča  použiť 
predsádky.

Uistite sa, že záves je pod klientom vyrovnaný. Horná časť závesu by mala byť vo výške lopatiek a na 
úrovni cez horný a spodný okraj. Uistite sa, že abdukčný popruh je prístupný.



POZNÁMKA: Zväčšenie dĺžky ramenných popruhov bude mať za následok viac naklonenú polohu.

POZNÁMKA: Abdukčný popruh poskytuje dodatočnú bezpečnosť a pomáha eliminovať skĺznutie počas 
prenosu.

Pommel attachment
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POZNÁMKA: Bedrové popruhy poskytujú dodatočnú podporu a nemali by byť príliš napnuté.
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Posuňte  zdvihák  do polohy  nad klientom , pričom háky kolísky  držte ďalej  od tváre klienta . Ramenné  a 
nožné popruhy pripevnite k príslušným predným a zadným háčikom na kolíske, pričom dbajte na to, aby 
sa každý  nožný  popruh  prevliekol  cez príslušné  očko  na hlavici  (pozrite  si obrázok  vyššie ). Nastavte 
opierku hlavy tak, aby vyhovovala pohodliu klienta.

Potom  pomocou  najbližšej  možnej  slučky  pripevnite  bedrové  popruhy  k stredovým  háčikom . Ak to 
pomôže , môžete  pred pripevnením  bedrových  popruhov  mierne  zdvihnúť /nadvihnúť  klienta  z povrchu , 
kým sa popruhy na nohy a ramená nenapnú.

Spoločnosť Joerns Healthcare odporúča, aby sa popruhy pravidelne a pred použitím kontrolovali, či nie 
sú rozstrapkané alebo poškodené.



XL (ČERVENÁ/ BIELA) 385kg

2XL (ŽLTÁ/ BIELA) 385kg

3XL (ZELENÁ/ BIELA) 385kg

4XL (MODRÁ/ BIELA) 385kg

5XL (ČIERNA/ BIELA) 385kg

Technické špecifikácie
STANDARD BS EN ISO 10535

Pranie v pračke na 85ºC.85ºC

Tento produkt je zdravotnícka pomôcka v súlade s nariadením EÚ o 
zdravotníckych pomôckach 2017/745.

 POZNÁMKA : Na splnenie  individuálnych  potrieb  pacienta  sú k  dispozícii  ďalšie  závesy . 
Odporúčame , aby ste sa pred kúpou  alebo  použitím  vždy  poradili  s  vyškoleným  lekárom , 
autorizovaným distribútorom Oxford  alebo  Joerns  Healthcare.
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Veľkosti a bezpečné pracovné zaťaženie
VEĽSKOSŤ BEZPEČNÉ PRACOVNÉ ZAŤAŽENIE

Pre viac informácií o rozmeroch závesov nás prosím kontaktujte.

Pokyny na čistenie a bezpečnostné kontroly

NEPERTE s bielidlom. Bielidlo poškodí materiál závesu a jeho použitie bude nebezpečné.

Sušenie v sušičke, na vzduchu alebo pri veľmi nízkej teplote.

Nečistite chemicky.

VAROVANIE
Závesy  sa  môžu  počas  prania  a  sušenia  poškodiť  a  mali  by  ste  ich  pred  každým

 použitím  dôkladne  skontrolovať .  Naskenujte  QR  kód  pre  dôležité  bezpečnostné
 kontroly  a  informácie.

Likvidácia odpadu
Popruhy a príslušenstvo z tkaniny by sa mali triediť ako horľavý odpad v súlade s miestnymi alebo 
národnými predpismi.

https://joerns.co.uk/download/oxford-sling-safety-checks/
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