
 

Fali kapaszkodó betegágyhoz SD46010 használati utasítás 
 
 

 

 

Rendeltetésszerű használat A falra szerelhető ágyemelő rúd egy orvostechnikai eszköz, és úgy 
tervezték, hogy segítse a fekvő helyzetből a ülő helyzet. Használatához a páciensnek képesnek kell 
lennie legalább egy kar megfelelő terhelésére, a felsőtest maradék erőire is jelen kell lennie. Ily 
módon, szükség esetén gondozói támogatással, önállóbb erekció is megvalósulhat megkönnyítette.  

Jelzés Ágyhasadás, elégtelen spontán felállási képesség segédeszközök nélkül, elégtelen egyensúly 
felegyenesedéskor, nem eléggé biztonságos üléshelyzet  

Ellenjavallat Instabil test- és csigolyasérülések, hátsérülések, a felső végtagok elégtelen fogási 
képessége vagy alátámasztása, elégtelen testi vagy szellemi képességei a segédeszköz használatához. 



 Leírás / Összeszerelési követelmények A falra szerelhető ágyemelő rúd minden felépítmény nélküli 
ágyhoz használható. Különféle ágyemelési típusok léteznek oszlopok, telepítés előtt hagyja, hogy a 
felhatalmazott szakember tanácsot adjon az Önnek megfelelő segédeszköz kiválasztásában. A terület, 
amelybe a segédeszközt be kell szerelni, felhatalmazott szakemberrel is ellenőrizni kell a használatra 
való alkalmasságot, fal állapota, teherbírása stb.). A tesztelést, az összeszerelést és a használati 
utasítást csak felhatalmazott, képzett szakember végezheti. A tárgy csak kísérő személy/gondozó 
segítségével szabad használni. A modell háztartási használatra készült, a modell csak ép, sértetlen 
bőrrel érintkezhet, és nem használható betegeken. Bármilyen más felhasználás, mint a fent 
említetteken kívül említettek nem célja. A SunDO GmbH vagy a gyártó semmilyen felelősséget nem 
vállal az ebből eredő károkért a kockázat kizárólag a felhasználót terheli. A termékkel kapcsolatban 
előforduló súlyos események haladéktalanul jelenteni kell a gyártónak vagy az illetékes hatóságnak. 

Összeszerelés: Mindenekelőtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót, és őrizze meg a 
mellékelt használati útmutatóval együtt háromszög, Art. 46000-01, a termék élettartamának végéig. 
Kérjük, először ellenőrizze, hogy a termék sértetlen-e használat és minden használat. 
 ► Az ágyemelő rudat csavarokkal és dübelekkel rögzítik a falhoz az előre meghatározott rögzítő 
lapon lévő haton keresztül. lyukakat fúrni. A rögzítő anyagot nem tartalmazza, mivel mindkettőt (fal 
minősége és megfelelő rögzítő elemek) igazolni és kiválasztani kell a rögzítési technikával foglalkozó 
szakembertől/az Ön szakkereskedőjétől. Rögzített faltípusok, például beton, mészhomoktégla stb. a 
legalkalmasabbak a falra szerelhető ágyemelő rúd felszerelésére.  
► Lehetőleg középen rögzítjük az ágy fejvégénél előre kiválasztott magasságban, hogy a az övszíj 
háromszögének beállítását a páciens könnyen elérheti.  
► A támasztókar jobbra és balra félkör alakú, 73 cm-es elforgatási sugárban kérjük, ezt vegye 
figyelembe összeszerelés során.  
► A keret felszerelése után a fogantyút a hozzá tartozó tartóba kell helyezni. A hevederek között kell 
elhelyezkednie a csapokat. Az övszíj hossza az állítócsat segítségével egyedileg állítható (lásd a 46000-
01 cikkszámú külön használati utasítást). 
 
Minden használat előtt:  
► Ügyeljen arra, hogy a fogantyú pántja a vezetőcsapok között legyen  
► Rendszeresen ellenőrizze, hogy minden csavar meg van-e húzva. 
 ► Ellenőrizze az övszíjat és a háromszöget esetleges sérülés, kopás vagy szakadás szempontjából. A 
sérült tárgyakat (már) nem szabad használni, kérjük, értesítse szakkereskedőjét.  
 
Használat:  
► A fogantyús tartókarnak párhuzamosnak kell lennie az ággyal. A fogantyút a megfelelő magasságú. 
► A fogantyúnak a mellkas felett kell lennie.  
► Az ágyemelő rudat csak függőlegesen szabad terhelni.  
► Ne lendítsen ide-oda a fogantyúval. Fennáll a borulás veszélye! 
 ► A tolószékbe vagy WC-székbe való beköltözéshez a gondozónak mindig segítséget kell nyújtania. 
 
Tisztítás/fertőtlenítés A tisztításhoz ne használjon éles vagy súroló hatású tárgyat vagy tisztítószert. 
Csak enyhe, kereskedelmi forgalomban kapható háztartást használjon tisztítószerek és puha 
törlőkendők vagy szivacsok. Ne használjon olajos vagy zsíros tisztítószereket! Minden alkatrész 
kereskedelemben kezelhető elérhető klórmentes fertőtlenítőszerek. Figyelem, kérjük, vegye 
figyelembe a gyártó alkalmazási előírásait!  
 



Karbantartás: A hegesztési varratok és a fogantyú legalább havi alapos ellenőrzése (lásd még 
"Minden használat előtt"). Ebben esetben feltétlenül hivatkozni kell az övszíj esetleges sérülésére. A 
hibás alkatrészeket azonnal ki kell cserélni. Csak eredeti alkatrészeket szabad használni. 
 
Műszaki adatok: 
 
Anyag  Tartókar hossza kb. 73 cm 
Szín szürke Tartó lemez kb 30*20 cm festett 

acél 
Max terhelhetősége 100 kg Súlya kb. 11,5 kg 
 
A falra szerelhető ágyemelő rudat körülbelül 10 éves élettartamra tervezték, állapottól és a használat 
gyakorisága). Figyelem, a háromszöget legkésőbb 5 év elteltével ki kell cserélni, lásd a külön 
használati utasítást! 

Biztonság:  

► A termék bármilyen kezelése megköveteli a jelen használati utasítás pontos ismeretét és előzetes 
betartását. Ezért gondosan kell tárolni a segédeszköz ártalmatlanításáig. A működési hibák elkerülése 
és annak biztosítása érdekében problémamentes használat, a használati utasításnak mindenkor 
hozzáférhetőnek kell lennie a kezelők számára.  
► Minden kezelés előtt ellenőrizni kell az ágyemelő rúd falra rögzített rögzítését!  
► Az ágyemelő rúd teherbírása nem haladhatja meg a 100 kg-ot (húzóerő)! 
 ► Biztonsági okokból az összeszerelést szakembernek kell elvégeznie 
. ► Az ágyemelő rudat mindig az ággyal párhuzamosan szerelje fel!  
► Ne lendítsen a fogantyún, és ne csúsztassa fel az ágyban.  
► Ha a termék egyes részei meggörbültek vagy deformálódtak, azt nem szabad tovább használni!  
► Figyelem, a termék nem játék! Gyermekeit ne hagyja felügyelet nélkül az ágyemelő rúddal ellátott 
szobában!  
► A falra szerelhető ágyemelő rúd 10° – 60°C hőmérséklet-tartományban használható.  
► Ne rögzítsen más alkatrészt vagy tárgyat az ágyemelő rúdra!  
 
Garancia: A jogi garanciális igények szerint. A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű 
használatból, normál kopásból, ill használat, valamint olyan hibák, amelyek a készülék értékét vagy 
használhatóságát csak elenyésző mértékben befolyásolják. Technikai változtatások, átalakítások 
valamint a hosszabbítások és a szakszerűtlen karbantartás A munkavégzés a garancia és a 
termékszavatossági kötelezettség lejárásához vezet. A műszaki fejlesztést szolgáló változtatásokat 
fenntartjuk magunknak. 

 


