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Informace pro prodejce: 
 

Tento návod k obsluze je součástí produktu a měl by být součástí každého prodaného produktu. 

Poslední aktualizace: 06/2009 
Všechna práva vyhrazena, včetně překladu. 
Žádné části tohoto návodu nemohou být reprodukovány žádnou formou (tisk, kopírování, mikrofilm či jiným způsobem) 
bez písemného souhlasu vydavatele, ani zpracovány, duplikovány či distribuovány prostřednictvím elektronických 
systémů. 

N.V. Vermeiren N.V., 2009 
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ÚVOD  
Nejdříve ze všeho bychom Vám rádi poděkovali za Vaši důvěru v naše produkty. 

 
Produkty společnosti Vermeiren jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a zkušeností. Ve vývoji byl 
obzvláště kladen důraz na jednoduchost provozu a servisu. 

 
Životnost produktu je velmi závislá na péči, s jakou se používá a manipuluje. Cílem tohoto uživatelského 
manuálu je seznámit se s používáním polohovacího křesla. Najdete zde také rady, jak produkt udržovat 
v dobrém funkčním stavu a zajistit mu tak dlouhou životnost. 

 
Tento návod k obsluze se vztahuje k nejnovější verzi výrobku. Společnost Vermeiren si však vyhrazuje 
právo na změny bez povinnosti přizpůsobit či vyměnit předchozí dodané modely. 

 
Mějte na vědomí, že dodržováním těchto pokynů pomůžete udržet své polohovací křeslo v nejlepším 
možném stavu a plně funkční i po mnoha letech používání. 

 
Pokud máte jakékoliv otázky, obraťte se prosím na prodejce. 

 
 

POUŽITÍ  
Mobilní křeslo ALESIA je produkt, který byl vyvinut s velkým důrazem na pohodlí. Mobilní křeslo ALESIA by 
se měla používat pouze uvnitř. Nesmí se používat venku. Osoby, které se budou přesunovat v křesle, musí 
mít alespoň dostatečnou tělesnou kontrolu a neměly by mít žádné poruchy rovnováhy, které by mohly mít 
vliv na boční stabilitu, jinak by se měla přijmout bezpečnostní opatření k zajištění pacienta. Křeslo by se 
nemělo používat jako žebřík, nebo jako odkládací prostor pro horké, studené nebo těžké předměty nebo 
pro přesun předmětů. Důkladně si přečtěte tento návod k obsluze, abyste se seznámili s Vaším produktem. 

 
Zařízení umožňuje použití v případech, kdy je pohyb omezen z následujících důvodů: 

 
• Paralýza/slabost (při zachování kontroly trupu) 
• Zranění kloubů 
• Onemocnění jako je srdeční selhání a selhání oběhu 

 
Indikace by měla zohledňovat následující faktory: 

 
• velikost a hmotnost (max. zátěž 140 kg) 
• Fyzický a mentální stav 
• Obytné prostředí 

 
Záruka může být poskytnuta pouze tehdy, když je výrobek používán za výše uvedených 

okolností a pro zamýšlené účely. 
 
 

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY  
Rám křesla ALESIA je vyroben z vysoce kvalitní práškové oceli. Potahy ze syntetické kůže umožňují 
snadnou péči a čištění. Sedací systémy jsou navrženy podle ergonomických principů pro Váš komfort. 

 
Úhly sedacího systému, zádová opěrka a opěrka nohou, lze nastavit pomocí pneumatického válce. 
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KOMPONENTY KŘESLA ALESIA  
 

 

 
 

TECHNIKCÉ ÚDAJE  
(Pro plně sestavenou standardní verzi) Berte na vědomí, že přidáním příslušenství se patřičně změní technické údaje. 

  ALESIA  

  Celková délka v poloze sedu  80 cm  

  Celková délka v poloze lehu  133 cm  

  Celková šířka  70 cm  

  Šířka sedadla  54 cm  

  Výška zádové opěrky  80 cm  

  Celková výška opěrky hlavy (volitelná)  133 cm  

  Výška sedáku  53 cm  

  Hloubka sedadla  48 cm  

  Výška loketní opěrky  0 cm – 27 cm  

  Celková hmotnost*  Od 33 kg  

  Maximální zatížení  140 kg  

  Úhel zádové opěrky (pneumatická vzpěra 150N) Přibl. 30°  

  Úhel sedadla (pneumatická vzpěra 400N) Přibl. 12°  

  Délka opěrky nohou  33 cm  

  Nastavení opěrky nohou (volitelné)  Přibl. 85° (zarážka)  

  Přední řídicí kolečka  125 x 32  

  Zadní řídicí kolečka (centrální zámek)  125 x 32 (s brzdou)  
Právo na technické změny vyhrazeno. Tolerované odchylky +/- 1,5 cm/kg, 1,5°. 

* Vyjma opěrky hlavy a příslušenství. 

ALESIA 
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1 = Zádová opěrka 

2 = Nastavení úhlu zádové opěrky  

3 = Opěrka hlavy (volitelná)  

4 = Loketní opěrka 

5 = Páčka pro nastavení loketní opěrky  

6 = Sedadlo / opěrka nohou 

7 = Podnožky 

8 = Nožní brzda (centrální zámek), nožní 
páka pro řídicí kolečka 

9 = Opěrka trupu (volitelná) 

10 = Nožní páka pro nastavení úhlu sedadla 
  2 
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MONTÁŽ  
• SEDADLO 
Sedadlo je uchyceno k hlavnímu rámu pomocí upínacích prvků. 

 

 

Položte sedadlo (1) do mírného úhlu k zakřivené svorce (2) tak, aby se svorka zachytila za zadní 
příčnou trubici hlavního rámu (3). 

 
Zatlačte na přední část sedadla (1) dolů, aby U-svorka (4) zapadla do přední příčné trubice 
hlavního rámu (5). 

 
Suchý zip (6) se používá k uchycení spodního polstrování pro nohy ke svorkám rámu opěrek 
nohou (7). 

 
Pokud si přejete demontovat sedadlo, postupujte následovně. 

(!) Ujistěte se, že se mezi sedadlem a rámem nezachytí žádné předměty či části těla. 

• ZÁDOVÁ OPĚRKA 
Při montáži zádové opěrky je pneumatická vzpěra připojená k zadnímu rámu pomocí bezpečnostního kolíku 
(1). 

 

 

Srovnejte zadní rám tak, aby držák ve spodní části zádové opěrky (2) a montážní článek 
pneumatické vzpěry (3) byly nad sebou. 

B 

A 
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C 2 = Zakřivená svorka 

3 = Zadní příčná 
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4 = U-svorka 

5 = Přední příčná trubice 

6 = Suchý zip  

7 = Rám opěrky nohou 
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Zaveďte zajišťovací kolík (1) skrz zadní držák a pneumatickou vzpěru. Poté zajistěte bezpečnostní 
kolík (1) pomocí rozpínací vzpěry (4) přes kolík tak, aby kolík vyčníval za konec zajišťovacího 
kolíku. 

 
• OPĚRKA HLAVY (VOLITELNÁ) 
Opěrka hlavy se vkládá do úchytek v zádové části (A) a její výšku lze nastavit. Polštář lze sundat nebo 
nasadit pomocí knoflíků na spodním konci kluzné destičky polštáře. 

 

 

 
 

ÚHEL SEDADLA  
Asistent může použít pneumatickou vzpěru k nastavení sklonu sedadla postupně, až do 12°, do 
nejpohodlnější polohy, a naklonění ji směrem dopředu až do 3° pro pomoc pacientovi usednout do a 
vysednout z křesla. 

 

 
Nohou lehce stlačte uvolňovací páčku (zvýrazněná modře) na pravém zadním kole k nastavení úhlu 
sedadla a nastavte sedadlo do požadované polohy. Uchopte rukojeť a sedadlo zatlačte dolů nebo jej 
vytáhněte nahoru. Chcete-li sedadlo zajistit v požadované poloze, sundejte nohu z uvolňovací páky. 
(!) Ujistěte se, aby zadní kolo nebylo pod modrou uvolňovací páčkou a neblokovalo ji. 

(!) Při nastavování úhlu sedadla dbejte na to, aby se křeslo nezačalo pohybovat, 
pokud není zajištěná brzda. 

 
Pokud si přejete přesunout pacienta, měli byste vždy nastavit mírný úhel sedadla, jinak během 
procesu budou stupačky (pokud se používají drhnout o zem. 

B 

 
 
 
 

A 
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NASTAVENÍ ZÁDOVÉ OPĚRKY  
Pacient nebo asistent může naklonit zádovou opěrku směrem dozadu až do 30°. 

 

 

Zatáhněte za uvolňovací klip pod rukojetí směrem k rukojeti. zatímco držíte uvolňovací páčku, 
zádovou opěrku lze nastavit do požadované polohy pomocí rukojeti. Pro zajištění požadované 
polohy uvolněte klip pod rukojetí. 

(!) Při nastavování zádové opěrky dbejte na to, aby se křeslo nedalo do pohybu, 
pokud není zajištěná brzda. 

(!) Pneumatická vzpěra je navržená tak, aby unesla hmotnost pacienta. Bez zátěže a bez Stisknutí 
páčky zádová opěrka vždy vystřelí zpět do nejpřednější polohy. 

 

POUŽITÍ PACIENTEM 

Zatáhněte mírně nahoru za uvolňovací páčku vlevo nebo vpravo vedle držáku loketní opěrky. 
Zatímco držíte uvolňovací páčku, můžete hýbat se zádovou opěrkou do požadované polohy. 
Zatímco sedíte, opatrně tlačte zády do zádové opěrky nebo se opatrně nakloňte dopředu a 
nastavte tak zádovou opěrku do požadované polohy. Pro zajištění požadované polohy uvolněte 
páčku pod rukojetí. 

(!) Při nastavování zádové opěrky dbejte na to, aby se křeslo nedalo do pohybu, 
pokud není zajištěná brzda. 

(!) Pneumatická vzpěra je navržená tak, aby unesla hmotnost pacienta. Bez zátěže a bez Stisknutí 
páčky zádová opěrka vždy vystřelí zpět do nejpřednější polohy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B 

A 

B 

A 

B 

A POUŽITÍ ASISTENTEM 
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LOKETNÍ OPĚRKY  
Můžete nastavovat výšku loketních opěrek v případě potřeby manipulovat s pacientem přes boční stranu 
křesla můžete opěrky zcela snížit. 

 

 

• Zatáhněte za uvolňovací páčku loketní opěrky (1) směrem nahoru (směrem k loketní opěrce) a držte ji. 
• Posuňte loketní opěrku do požadované výšky (2) a uvolněte páčku (1), čímž dojde k zajištění loketní 

opěrky. 
• Pokud chcete s pacientem manipulovat přes boční stranu křesla, zatáhněte za uvolňovací páčku (1) 

a stlačte loketní opěrky dolů na úroveň sedadla (3). 
(!) Opěrky nejsou na úrovni sedadla zajištěné. 

(!) Při manipulaci s pohyblivými díly se ujistěte, že se žádné části těla nebo objekty nedostanou do 

trajektorie nastavení dílů a nezachytí se! 
 
 

STUPAČKA  
V případě potřeby lze stupačky vysunout ze spodní části křesla a poté opět zasunout zpět pod křeslo. Když 
jsou stupačky vysunuté, měly by být zatížené. 

 
Uchopte přední konec stupaček 
a vysuňte je, dokud nezacvaknou, poté 
je zasuňte zpět pod křeslo. 

 
Asistent může vysunout stupačky vpřed 
pomocí zadní rukojeti a pomocí této je 
opět zasunout. 

(!) Stupačky nejsou skládací – pokud 
je nepoužíváte, měly by být zasunuté 
pod křeslem. 

 
 
 
 
 
 
 

Pokud pacient usedá do křesla nebo z něj vysedá, stupačky musí být vysunuté a pacient by na ně měl 
stoupnout. Mechanizmus zavěšení umožňuje spuštění stupaček tak, že jsou zcela na zemi. 

(!) Při usedání a vysedání pacienta by měla být vždy zajištěná brzda. 

A 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 

A 

 
 
 
 

1 
 

2 
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(!) Pokud se stupačky používají k přesunu pacienta, sedadlo by mělo být sklopeno dozadu, protože 

pouze tak mechanizmus zavěšení mírně zvedne stupačky. 
 

BRZDY (CENTRÁLNÍ ZÁMEK)  
 

Dvě zadní kolečka jsou vybavena centrálně ovládanou brzdou ke stabilizaci křesla. 
 

Zabrzdění parkovací brzdy 
Nohou zatlačte na uvolňovací páčku na pravé či levém zadním 
kolečku (označeno červeně), dokud brzda slyšitelně nezacvakne. 
Zadní kolečka jsou nyní uzamknuta a nebudou se otáčet. 

 
 
 
 
 

Uvolnění parkovací brzdy 
Pomocí prstů na noze vytlačte uvolňovací páčku na pravé či 
levém zadním kolečku (označeno červeně) směrem nahoru 
a brzda se odbrzdí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŘÍDICÍ KOLEČKO  
Zadní kolečka lze uzamknout tak, budou udržovat paralelní trasu, čímž lze stabilizovat pohybové vlastnosti 
křesla při tlačení. Takto budou zatáčet pouze přední kolečka, což umožní snadnější manipulaci s křeslem. 

Aplikace řídicího kolečka 
Pomocí prstů na noze stiskněte uvolňovací páčku na pravém 
nebo levém zadním kolečku směrem dolů (označeno zeleně). 
Nyní proveďte pohyb křeslem tak, aby byly obě kolečka paralelně 
vůči rámu a slyšitelně zacvaknou. 

 
Aplikace řídicího kolečka 
Pro uvolnění funkce řídicího kolečka pomocí prstů na noze 
stiskněte uvolňovací páčku na pravém nebo levém zadním 
kolečku směrem dolů (označeno červeně). 

 
 
 
 

B 

A 

A 

B 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ  
• PŘIHRÁDKA NA DOKUMENTY (B79) 

Přihrádku lze přichytit k zádové opěrce křesla za účelem 
ukládání dokumentů, zatímco se pacient přesunuje.  K uchycení 
přihrádky jsou v zadní části rámu dva otvory pro šrouby. 
Namontujte příčku pomocí dvou dodaných šroubů tak, aby 
otevřené konce držáku byly směrem ven. Přihrádka se zavěsí na 
konce držáku. 

(!) Přihrádka na dokumenty je navržena pro 
maximální zátěž 4 kg. 

 
 
 
 
 
 
 

• OPĚRKY (L04) 
Postranní opěrky jsou odklápěcí a výškově, šířkově a délkově nastavitelné. Držáky opěrek lze namontovat 
za zadní část křesla. Na zadním rámu se nachází dva otvory pro šrouby k uchycení držáku. 

 
MONTÁŽ 
Vložte opěrku do držáku opěrky za zadní částí 
křesla tak, aby hlava nastavovacího šroubu (A) 
zapadla do slotu držáku opěrky. 

 
ODKLOPENÍ 
Zdvihněte opěrku, aby hlava nastavovacího šroubu 
(A) vyčnívala ze slotu držáku opěrky. Otočte opěrku 
ven nebo dovnitř. Při tomto pohybu lze hlavu 
nastavovacího šroubu (A) posunout na okraj držáku 
opěrky. 

(!) Předejděte ohnutí trubice. 

 
 

NASTAVENÍ VÝŠKY 
Boční výšky opěrek se zajistí změnou polohy 
nastavovacího šroubu (A) na svislé trubici boční 
opěrky. 

 
NASTAVENÍ ŠÍŘKY 
Šířku lze nastavit po uvolnění šroubu (B). Ozubené 
kolečko se uvolní a lze jej otočit do požadované 
polohy. 

 
NASTAVENÍ DÉLKY 
Pro nastavení délky bočních opěrek uvolněte šroub 
(C) na svislé trubici boční opěrky (3 polohy). Šroub 
poté opět utáhněte. 

 
Opěrka se automaticky nastaví vůči vaší poloze těla 
pomocí osy (D). 

 
 
 
 

(!) Ujistěte se, že jsou po natavení opěrek v kontaktu s tělem pouze polstrované části opěrky, jinak by 
došlo k výskytu otlačenin. 

 
 

A 

B 

A 

C 

D 
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B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 

A 

Držák kyslíkové láhve B83 

 
 
 
 
 
 

   nebo 

(!) Před použitím zkontrolujte, že jsou šrouby utažené. 

(!) Montáž a nastavení mohou provádět pouze pověřené osoby. 

(!) Výrobce nebere odpovědnost za poškození způsobené nesprávným nastavením opěrek. 

• INFÚZNÍ STOJAN (B52) 
V případě potřeby kapaček lze připojit infúzní stojan. Do 
zadní 
výztuže po levé straně lze pomocí šroubů (A) přichytit 
držák. Nastavovací šroub (B) lze použít k nastavení 
délky a úhlu výztuže. 

(!) Před použitím se ujistěte, že jsou všechny 

šrouby utažené. 
(!) Před použitím infúzního stojanu se ujistěte, že 

nebude ovlivněna jeho správná funkce. 

(!) Při používání infúzního stojanu při přesunování 
pacienta se ujistěte, že na hadičkách nejsou 
žádné smyčky a jsou v bezpečné poloze. 

(!) Buďte patrní, protože infúzní stojan může 
vyčnívat mimo křeslo a narážet do věcí! 

(!) Při přesunu pacienta jeďte pomaleji, 
obzvláště při zatáčení, aby se infúzní stojan 
nehoupal. 

 
 
 
 
 
 

• MULTIFUNKČNÍ DRŽÁK 
Multifunkční držák ve spodní části rámu lze použít např. pro držák láhve B83 (např. pro kyslíkovou láhev) 
nebo opěrku hlavy, když se nepoužívá. 

 

   

(!) Pokud používáte držák láhve při přesunování pacienta, ujistěte se, že se na hadičkách nenachází 
žádné smyčky a jsou v bezpečné poloze. 

(!) Při přesunu pacienta jeďte pomaleji, obzvláště v zatáčkách. 
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• NASTAVITELNÁ OPĚRKA NOHOU 
K dispozici je volitelná opěrka nohou, která umožňuje zdvihnutí polohy nohou a nastavení různých úhlů. 

Uchopte levou nebo pravou rukojeť na straně 
opěrky nohou (A) a vytáhněte ji do požadované 
polohy. Pro opětovné snížení opěrky nohou ji 
vytáhněte do nejvyšší polohy (horizontálně) a 
zarážka opěrku nohou uvolní.  Nyní ji lze opět 
zcela snížit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• DŘEVĚNÝ STOLEK (B12) 
Držák (pod loketní opěrkou) umožňuje přichytit stolek, u kterého lze nastavit hloubka, lze odstranit a sklopit na 
stranu. 

 

 

 
• DRŽÁK VAKU NA MOČ  

V přední části rámu lze pomocí šroubů 
namontovat držák (A) na levou a/nebo pravou 
stranu rámu, který umožňuje zavěšení vaku na 
moč na dva háčky. 

(!) Při používání vaku na moč při přesunování 
se ujistěte, že se na hadičkách nenachází 
žádné smyčky a jsou v bezpečné 
poloze, stejně tak jako vak. 

(!) Při přesunu pacienta jeďte pomaleji, 
obzvláště při zatáčení, aby se vak na moč 
nehoupal. 

 
 
 
 
 
 
 

A 

 

A 
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PŘENÁŠENÍ  
Za účelem přenesení křesla lze odmontovat západku na nástavci s pneumatickou vzpěrou ve spodní 
zádové části a zadní část lze sklopit dopředu. Pokud je to nutné, vyjměte opěrku hlavy (pokud se používá), 
stupačku zatlačte pod sedadlo a opěrku nohou (pokud se používá) co nejvíce snižte. Demontujte veškeré 
příslušenství, které je připojeno, pokud ovlivňuje celkové rozměry židle. 
 
(!) U přenášení křesla po schodech by měly být vždy dvě osoby. Křeslo 

by se nemělo přenášet se sedícím pacientem. 
(!) Křeslo zvedejte pouze za jeho pevné boční části rámu. Nezvedejte jej za loketní opěrky nebo 

sedadlo! 
(!) Při přenášení křesla nesmí být pod křeslem žádné osoby či předměty, kdy by mohlo dojít 

ke zranění či poškození produktu. 
(!) Pokud křeslo přenášíte do motorového vozidla, křeslo se nesmí používat jako sedadlo. 
(!) V motorovém vozidle křeslo bezpečně zajistěte pomocí vhodných pásů, které zachytíte 

za boky rámu. 
 

POUŽÍVÁNÍ RAMPY  
Pokud zvažujete použití rampy pro překonání překážek, berte na vědomí následující: 

 
Tento produkt je v určený k použití uvnitř na rovném povrchu. Na rampě lze použít pouze v případě, že je 
rampa hladká a na nájezdu a výjezdu se nenachází žádné vyvýšeniny. 

(!) Na rampu nenajíždějte, pokud v křesle sedí pacient. 
 

BEZPEČNOST  
V souladu s konfigurací křesla berte na vědomí následující bezpečnostní pravidla: 

(!) Křeslo používejte pouze na rovném povrchu a uvnitř. 

(!) Nepoužívejte jej na schodišti nebo k překonávání překážek. 

(!) Pravidelně kontrolujte správnou funkci parkovacích brzd. 

(!) Při nastavování zádové opěrky nebo opěrky nohou se ujistěte, že v cestě nastavení 
nepřekáží žádné předměty nebo osoby. 

(!) Buďte opatrní při zacházení se zdroji požáru, jako jsou cigarety, protože mohou zapálit potahy 
sedadla a zádové opěrky. 

(!) Ujistěte se, že nepřesáhnete maximální nosnost 140 kg. 
(!) Nikdy neotevírejte pneumatickou vzpěru. Je pod vysokým tlakem a mohlo by tak dojít 

ke zranění! 

(!) Pokud dojde k poškození pneumatických vzpěr (pokud se na křesle nacházejí), přestaňte křeslo 

používat Okamžitě kontaktujte prodejce za účelem opravy. 

(!) Pokud používáte příslušenství a doplňky, vlastnosti křesla se změní. 

(!) Používejte pouze originální příslušenství a k opravám pouze originální náhradní díly. 
 

PRAVIDELNÉ KONTROLY  
Vaše křeslo vyžaduje pravidelné kontroly jako každý jiný technický produkt. Kroky, které je potřeba 
provádět za účelem správné a dlouhodobé funkce křesla jsou uvedeny níže. 

 
• PŘED POUŽITÍM 

Zkontrolujte kolečka, zda nejsou viditelně poškozené a/nebo špinavé. 
Omyjte nečistoty, které by mohly ovlivnit fungování parkovacích brzd. Pokud je 
poškozené kolečko, obraťte se prosím na autorizovaný servis pro opravu. 

 
• PŘIBLIŽNĚ KAŽDÝCH 8 TÝDNŮ 

Podle frekvence používání zkontrolujte následující: 
- Pohyblivé části na opěrce nohou (pokud je přítomna) 
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- Pohyblivé části na zařízení proti překlopení (pokud je přítomno) 
- Stav potahů 
- Správnou funkci nastavení loketní opěrky, nastavení úhlu sedadla, nastavení zádové opěrky 

 
• PŘIBLIŽNĚ KAŽDÝCH 6 MĚSÍCŮ 

Podle frekvence používání zkontrolujte následující: 
- Čistotu 
- Všeobecný stav 
- Dotaženost šroubů 
- Správnou funkci řídicích koleček a brzd 

Pokud je odpor otáčení příliš vysoký, vyčistěte ložiska řídicích koleček. Pokud to nepomůže, 
kontaktujte prodejce. 

 
 

KONTROLA  
Podle frekvence používání v zásadě doporučujeme provádět kontrolu každé dva roky, ale minimálně před 
opětovným použitím. Minimálně následující kontroly musí být provedeny a zdokumentovány pověřenou 
osobou: 

• Kontrola dílů rámu z hlediska deformace a narušené funkce. 
• Vizuální kontrola nátěru (riziko koroze v případě narušení). 
• Vizuální kontrola potahů z hlediska poškození. 
• Kontrola správné funkce koleček (volnoběh, přímé otáčení, parkovací brzdy) 
• Kontrola dotaženosti a usazenosti všech šroubů 
• Stav mazání kovových spojů a pohyblivých částí 
• Vizuální kontrola všech plastových částí z hlediska prasklin a křehkých míst. 
• Kontrola správné funkce opěrky nohou (uzamčení, zátěž, deformace, opotřebení z důvodu zátěže, 

nastavovací páčka). 
• Kontrola (i vizuální) pneumatické vzpěry (vč. nastavovací páčky) 
• Kompletnost dodaného balení 
• Je k dispozici návod k obsluze? 

 
Pokud byla provedena kontrola alespoň výše uvedených bodů, servisní prohlídka musí být zaznamenána 
v plánu údržby. Pokud odborný prodejce neprovede požadované služby, obraťte se prosím na výrobce. 
Rádi Vám doporučíme autorizované specializované prodejce ve Vašem okolí. 

 
Výrobce nenese odpovědnost za poškození způsobené nedostatečnou nebo nedbalou 

kontrolou. 
 
 

PÉČE  
Aby Vaše křeslo bylo v dobrém stavu, vyžaduje pravidelnou péči. Za tímto účelem provádějte následující: 

(!) Nikdy nepoužívejte páru nebo tlakové trysky. 

• POTAHY 
Potahy čistěte pomocí hadříku navlhčeného v teplé vodě. Nepoddajné nečistoty můžete odstranit pomocí 
jemného čisticího prostředku. Skvrny lze odstranit pomocí houbičky nebo jemného kartáčku. K čištění 
nepoužívejte ostré kartáčky ani špičaté předměty. 
(!) Nepoužívejte silné čisticí prostředky jako rozpouštědla a nepoužívejte tvrdé kartáčky. 

(!) Neposkytujeme záruku na poškození způsobené použitím nesprávného čisticího prostředku. 

(!) potahy příliš nenamáčejte. 

• PLASTOVÉ DÍLY 
Vyčistěte všechny plastové díly pomocí komerčních čisticích prostředků na plasty. Přečtěte si produktové 
informace používaného přípravku. 

 
• POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
Vysoce kvalitní povrchová úprava zaručuje optimální ochranu před korozí. Pokud byla vnější vrstva 
poškozena poškrábáním nebo jinak, můžete tuto oblast ochránit použitím laku, který lze získat od 
specializovaného prodejce. Příležitostným mazáním pohyblivých částí zajistí dlouhodobou správnou funkci 
křesla. 
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Chcete-li zajistit dlouhodobé uchování křesla, doporučujeme, abyste je každé dva roky odvezli 
k odbornému prodejci na kontrolu. Tyto kontroly lze potvrdit v části „Plán údržby“. 

(!) Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv poškození/zranění způsobené neadekvátním 
servisem a péčí. 

 
 

DEZINFEKCE  
Dezinfekci by měl vykonávat vyškolený hygienik nebo jiná určená osoba. Všechny části lze vydezinfikovat 
kartáčováním. Všechny povrchy systému nebo produktu se v zásadě musí dezinfikovat před předáním 
produktu novému uživateli nebo pokud uživatel zpozoruje infekci. Poté je třeba aplikovat opatření 
federálního zákona o epidemii. 

(!) Noste vhodné ochranné oděvy, abyste předešli podráždění pokožky dezinfekčními prostředky. Za 
tímto účelem si přečtěte produktové informace o dezinfekčním prostředku. 

(!) Zaměstnání neautorizovaných osob je na Vaše vlastní riziko. 

(!) Výrobce křesla nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo zranění způsobené 
nesprávnou manipulací s dezinfekčními prostředky. 

 
Všechny kroky dezinfekce produktu a jeho komponent nebo jiného příslušenství musí být zaznamenány 
v záznamech o dezinfekci spolu s minimálně následujícími údaji (s přiloženou dokumentací o produktu): 

Tabulka 2 – Příklad záznamu o 
dezinfekci 

Datum 
dezinfekce 

 
Důvod 

 
Specifikace 

 
Látka a koncentrace 

 
Podpis 

     

Zkratky použité ve sloupci 2 (důvod): 
V = Podezření na infekci              IF = Infekce W = Opakovaná dezinfekce    I = Kontrola 

 
Pro kartáčování doporučujeme následující dezinfekční prostředky (podle seznamu Institutu Roberta Kocha, RKI): 

Účinná látka Název Dezinfek
ce mytím 

Povrchov
á 
dezinfekc
e 
(kartáčov
ání a 

 

Dezinfekce exkrecí 
1 díl sputa nebo stolice + 2 díly 
zředěného roztoku nebo 1 díl 
moči + 1 díl zředěného roztoku 

Efekti
vní 
rozsa
h 

Výrobce 
nebo 
dodavatel 

Sputum Stolice Moč 
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ý 
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ok
 

 

Č
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Č
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Č
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Č
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Č
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% Hod. % Hod. % Hod. % Hod. % Hod. 
 

Fenol nebo 
fenolové deriváty 

Amocid 1 12 5 6 5 4 5 6 5 2 A Lysoform 
Gevisol 0,5 12 5 4 5 4 5 6 5 2 A Schülke & Mayr 
Helipur  6 4 6 4 6 6 6 2 A B.Braun 
m-kresolový 

mýdlový 
  

 

1 12 5 4    A  
Mucocit-F 2000 1 12     A Merz 

Chlór, organické 
nebo 
anorganické 
látky s aktivním 

 

Chloramin-T 
DAB 9 1,5 12 2,5 2 5 4   A1 B  
Clorina 1,5 12 2,5 2 5 4   A1 B Lysoform 
Trichlorol 2 12 3 2 6 4   A1 B Lysoform 

 
Per-sloučeniny 

Apesin AP1002  4 4    AB Tana 
 Pure Dismozon2  4 1    AB Bode Chemie 

Perform2  3 4    AB Schülke & Mayr 
Wofesteril2  2 4    AB Kesla Pharma 

 Aldasan 2000  4 4    AB Lysoform 
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Formaldehyd Antifect FD 10  3 4    AB Schülke & Mayr 
a/nebo jiné Antiseptická 

dezinfekce 
povrchu 7 

  
3 6 

   AB Antiseptické 
aldehydy nebo 
deriváty 

 Apesin AP30  5 4    A Tana 
P f i l  Bacillocid Spezial  6 4    AB Bode Chemie 

 Buraton 10F  3 4    AB Schülke & Mayr 

 Desomed A 2000  3 6    AB Desomed 
 Nemocniční 

dezinfekční 
 

 8 6    AB Dreiturm 

 Desomed Perfekt  7 4    A Desomed 
 Formaldehyd

ový roztok 
DAB 10 

 

 
1,5 

 
12 

 
3 4 

   AB  

 Incidin perfekt 1 12 3 4    AB Ecolab 
 Incidin Plus  8 6    A Ecolab 

 Kohrsolin 2 12 3 4    AB Bode Chemie 
 Lysoform 4 12 5 6    AB Lysoform 
 Lysoformin 3 12 5 6    AB Lysoform 

 Lysoformin 2000  4 6    AB Lysoform 
 Melsept 2 12 4 6    AB B.Braun 

 Melsitt 4 12 10 4    AB B.Braun 
 Minutil 2 12 6 4    AB Ecolab 
 Multidor  3 6    AB Ecolab 

 Nüscosept  5 4    AB Dr.Nüsken 
  Optisept  7 4    A Dr.Schumacher 

 Pursept-FD  7 4    AB Merz 

 Ultrasol F 3 12 5 4    AB Fresenius 
Amphotensid Tensodur 103 2 12     A MFH Marienfelde 
Alkalický roztok Vápenné mléko3    20 6  A3 B  
1 Při dezinfekci nepůsobí proti mykobakteriím, obzvláště při výskytu krve.  2 Není vhodné pro dezinfekci povrchů znečištěných krví nebo 
pórovitých povrchů (např. surové dřevo). 3 Neúčinné u tuberkulózy; příprava vápenného mléka: 1 díl rozpuštěného hydroxidu vápenatého + 3 díly 
vody. *Účinnost na viry byla testována v souladu se zkušební metodou RKI [German Federal Health Circular 38 (1995) 242]. 
A: Vhodné pro zahubení zárodků bakterií včetně mykobakterií a hub a plísňových spor. 
B: Vhodné pro zneškodnění virů. 

Aktuální seznam dezinfekčních prostředků RKI je k dispozici na webových stránkách Ústavu Roberta 
Kocha (www.rki.de). 

 
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se dezinfekce se prosím obraťte na specializovaného 

prodejce, který vám ochotně poradí. 
 
 

SKLADOVÁNÍ  
• Uchovávejte na suchém místě (mezi 5 °C a 45 °C). 
• Relativní vlhkost vzduchu by měla být mezi 30 % a 70 %. 
• Tlak vzduchu mezi 700 hPa a 1060 hPa. 
• Zajistěte ochranu před korozí (např. slaná voda, mořský vzduch, písek, prach) pomocí 

dostatečného ochranného obalu. 
• Všechny oddělené části uskladněte společně na jednom místě (nebo je v případě nutnosti 

označte), aby nedošlo k záměně s jinými produkty při opětovné montáži. 
• Žádné komponenty neskladujte pod těžkými předměty. 

 
 

LIKVIDACE  
Za účelem likvidace lehátka PEPI se obraťte na místní sběrný dvůr nebo produkt vraťte specializovanému 
prodejci, který jej po hygienických opatření bude moci vrátit výrobci, který produkt zlikviduje a řádně 
recykluje, přičemž roztřídí všechny materiály komponent. 

 
Balicí materiály lze odvézt do sběrného dvora nebo recyklačního centra nebo 

specializovanému prodejci. Prodejce vám v případě dotazů ochotně poradí. 
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ZÁRUKA  
Výňatek ze „Všeobecných obchodních podmínek“: 

 
(…) 
5. Záruční doba je 24 měsíců. (…) 
Záruku nelze uplatnit při: 
- minimální odchylce od dohodnutých podmínek 
- minimálním zhoršení použitelnosti produktu 
- běžném opotřebení 
- závadě způsobené nesprávnou montáží či zanedbanou údržbou 
- závadě z důvodu nesprávného použití 
- závadám z důvodu nesprávné manipulace zákazníkem nebo jeho smluvních partnerů či servisních středisek 
- poškození způsobeném po přenosu rizika jako výsledku nesprávného či nedbalého používání, 
nadměrných nároků, nevhodného vybavení, chybné montáže nebo v důsledku určitých vnějších faktorů, 
které nejsou uvedené ve smlouvě. 
(…) 

 
 

SHODA  
Křeslo ALESIA je v souladu s požadavky Evropské směrnice: 
- 93/42/EEC (směrnice o zdravotnických prostředcích) 

 
a produktové normy: 
- (DIN) EN 12182: 1999 (kde je to platné) 
- (DIN) EN 12183: 1999 (kde je to platné) 



 

 

 

 
 

SERVIS  
Provedené servisy na manuálním vozíku: 
Le fauteuil roulant a été contrôlé: 
De rolstoel is gecontroleerd: 

Der Rollstuhl wurde überprüft: 
La sedia a rotelle è stat ispezionata: 

 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

• Pro úplný seznam provedených servisů a dodatečné technické informace prosím navštivte nejbližšího 
specializovaného prodejce. Více informací najdete na našich webových stránkách: www.vermeiren.com. 

• Les listes des contrôles à effectuer lors des entretiens de même que toute autre information technique sont 
disponibles auprès de nos filiales. Pour de plus amples informations, consultez le site: www.vermeiren.fr. 

• Servicelijsten en andere technische informatie kunt u aanvragen bij onze vestigingen. Meer informatie vindt u ook 
op: www.vermeiren.be. 

• Servicechecklisten und weitere technische Informationen erhalten Sie über unsere Niederlassungen. 
Informationen unter: www.vermeiren.de, www.vermeiren.at, www.vermeiren.ch. 

• Gli elenchi di controllo  di  manutenzione  e  ulteriori  informazioni  tecniche  sono  disponibili  presso le  nostre 
filiali. Per informazioni consultare il sito: www.vermeiren.com. 
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http://www.vermeiren.com/


 

 

 



 

 

N.V. VERMEIREN N.V. 
VERMEIRENPLEIN 1-15 
B-2920 Kalmthout 

Tel.: 00 32 (0)3 620 20 20 
Fax: 00 32 (0)3 666 48 94 
www.vermeiren.com 

  

 

  ITALIANO  
 

GARANZIA CONTRATTUALE 
La carrozzine manuali sono garantite 5 anni, la carrozzine 
ultra leggera 4 anni. Le carrozzine elettroniche, tricicli e letti 
2 anno contro tutti i difetti di costruzione o di materiale (bat- 
terie 6 mesi). Multiposizioni 3 anni. Questa garanzia e’ limi- 
tata alle sostituzione di parti riconosciute difettose. 

 
CONDIZIONI 
Per far valere la garanzia, e’ necessario indirizzarla al 
vostro distributore  di  fiducia  che  presentera’ al  
produttore   il tagliando. 

 
RISERVE 
Questa garanzia non potra’ essere applicata nei seguenti 
casi: 

 VERMEIREN  

 

- danno dovuto al cattivo ed improprio utilizzo della 
carrozzina, 

- danno subito durante il trasporto, 
- incidente o caduta, 
- smontaggio, modifica, o riparazione effettuate in proprio, 
- usura abituale della carrozzina, 
- invio del tagliando di garanzia con la data di acquisto. 

   

✂  
B A 

Naam/Nom/Jméno 
Name/Nome 
Adres/Adresse/Adresa 
Adresse/Indrizzo 

 
Woonplaats/Domicile/Měst
o Wohnort/Citta 

Naam/Nom/Jméno 
Name/Nome 
Adres/Adresse/Adresa 
Adresse/Indrizzo 

 
Woonplaats/Domicile/Město 
Wohnort/Citta 

 
E- mail E-mail 

 
  

 

Artikel/Article/Položka 
Artikel/Articolo    

 
Reeks nr./N° de 
série/Sériové číslo. Serien-
Nr./No. di serie 

 
Aankoopdatum/Date d’achat/Datum zakoupení 
Kaufdatum/Data di acquisto 

 
 
 

Stempel verkoper/Timbre du vendeur 
Razítko prodejce/Händlerstempel 
Timbro del rivenditore 

Artikel/Article/Položka 
Artikel/Articolo    

 
Reeks nr./N° de 
série/Sériové číslo. Serien-
Nr./No. di serie 

 
Aankoopdatum/Date d’achat/Datum zakoupení 
Kaufdatum/Data di acquisto 

 
 
 

Stempel verkoper/Timbre du vendeur 
Razítko prodejce/Händlerstempel 
Timbro del rivenditore 

 

WAARBORG 
GARANTIE 
ZÁRUKA 

GARANTIE 
GARANZIA 

http://www.vermeiren.com/


 

 

 
  NEDERLANDS    FRANCAIS    ČESKY    DEUTSCH  

 

CONTRACTUELE GARANTIE 
Op de manuele rolstoelen geven wij 5 jaar, lichtgewicht rol- 
stoelen 4 jaar. Op de elektronische rolstoelen, driewielers 
en bedden 2 jaar waarborg op constructie - of 
materiaalfouten (batterijen 6 maanden). Op multipositie 
rolstoelen geven we 3 jaar waarborg. Deze garantie is 
uitdrukkelijk beperkt tot de vervanging van defecte stukken 
of onderdelen. 

 
TOEPASSINGSVOORWAARDEN 
Om aanspraak te kunnen maken op de waarbord, bezorgt 
u het garantiecertificaat dat  u  heeft  bewaard,  aan uw  
Ver- meiren dealer. De waarborg is enkel geldig in de zetel 
van de onderneming. 

 
UITZONDERINGEN 
Deze garantie is niet van toepassing in geval van: 

 
- schade te wijten aan het verkeerd gebruik 

van de rolstoel, 
- beschadiging tijdens het transport, 
- een val of een ongeval 
- een demontage, wijziging of herstelling uitgevoerd 

buiten onze firma, 
- normale slijtage van de rolstoel, 
- niet inzenden van de garantiestrook. 

GARANTIE CONTRACTUELLE 
Les fauteuils manuels standard sont garantis 5 ans, les 
fau- teuils ultra légers 4 ans. Les fauteuils électroniques, 
tricycles et lits 2 ans contre tous vices de construction ou 
de matéri- aux (batteries 6 mois). Fauteuils multiposition 3 
ans. Cette garantie est expressément limitée au 
remplacement des élé- ments ou pièces détachées 
reconnues défectueuses. 

 
CONDITIONS D’APPLICATION 
Pour prétendre à cette garantie, il faut présenter le 
certificat de garantie que vous avez conservé à votre 
distributeur Ver- meiren. La garantie est uniquement 
valable au siège de la société. 

 
RESERVES 
Cette garantie ne pourra être appliquée en cas de: 

 
- dommage dû à la mauvaise utilisation du fauteuil, 
- endommagement pendant le transport, 
- accident ou chute, 
- démontage, modification ou réparation fait en 

dehors de notre société, 
- usure normale du fauteuil, 
- non retour du coupon de garantie. 

SMLUVNÍ ZÁRUKA 
Na standardní invalidní vozíky poskytujeme záruční dobu 5 
let, na lehčené invalidní vozíky 4 roky. Elektrické invalidní 
vozíky, tříkolky a lůžka 2 roky (baterie 6 měsíců) a 
vícepolohové invalidní vozíky 3 roky. Tato záruka je 
limitována na výměnu vadných či náhradních dílů. 

 
PODMÍNKY UPLATNĚNÍ 
Za účelem uplatnění záruky je nutné Vašemu oficiálnímu 
prodejci Vermeiren předat část „B“ této karty. Záruka je 
platná pouze při výměně dílů společností Vermeiren, 
Belgie. 

 
VÝJIMKY 
Tato záruka pozbývá platnosti v případě: 

 
- poškození z důvodu nesprávného použití, 
- poškození během přepravy, 
- nehody, 
- demontáže, úpravy či opravy provedené mimo 

naši společnost a/nebo oficiálního obchodního 
zastoupení společnosti Vermeiren, 

- běžného opotřebení invalidního vozíku, 
- nedodání záruční karty 

GARANTIEERKLÄRUNG 
Wir garantieren, dass für unsere Rollstühle hochwertige 
Pro- dukte verwendet werden, die in sorgfältiger 
Verarbeitung nach dem neuesten Stand der Technik 
montiert werden. 
Bevor Ihr Rollstuhl unser Werk verlassen hat, wurde er 
einer eingehenden Endkontrolle unterzogen, um auch  
letzte, eventuell vorhandene Mängel aufzuspüren. 

 
Auf Standardrollstühle gewähren wir eine Garantie von 5 
Jahren, auf Leichtgewichtrollstühle 4 Jahre, auf elektroni- 
sche Rollstühle, Dreiräder und Betten 2 Jahre (Batterien 6 
Monate), auf Multifunktionsrollstühle 3 Jahre. 
In dieser Garantie eingeschlossen sind alle Mängel, die auf 
einen Produkt- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen 
sind, Dieser Garantie unterliegen keine Schäden aus un- 
sachgemäßer Benutzung. Ebenfalls sind Verschleißteile 
von der Garantie ausgenommen. 

 
Sollte einmal der Fall eingetreten sein, dass Sie aus 
berechtigtem Grunde mit Ihrem Rollstuhl unzufrieden sind, 
so wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren 
Fachhändler. Er wird sich in enger Zusammenarbeit mit 
uns darum be- mühen, eine für Sie zufriedenstellende 
Lösung zu finden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.V. VERMEIREN 
N.V. Vermeirenplein 
115 B-2920 
Kalmthout Belgie 

 
- terugsturen binnen de 8 dagen na aankoop of registreer uw product via 

A onze website, http://www.vermeiren.be/registration 
- à renvoyer dans les 8 jours après achat ou régistrer votre produit sur 

notre site, http://www.vermeiren.be/registration 
- dodejte prosím do 8 dní od data zakoupení nebo produkt zaregistrujte 

na našich webových stránkách 
http://www.vermeiren.be/registration 

- zurückschicken innerhalb von 8 Tagen nach kauf oder registrieren Sie 
Ihr Produkt auf unserer website, http://www.vermeiren.be/registration 

- da restituire entro 8 giorni dalla data di acquisto o registri il vostro 
prodotto al nostro web site, http://www.vermeiren.be/registration 

 
 

B - in geval van herstelling, kaart “B” bijvoegen. 
- en cas de réparation, veuillez ajouter la carete “B”. 
- v případě opravy prosím přiložte část „B“. 
- im Falle einer Reparatur, Karte “B” beifügen 
- in case di riparazione, rispediteci la carta “B”. ✂

 

http://www.vermeiren.be/registration
http://www.vermeiren.be/registration
http://www.vermeiren.be/registration
http://www.vermeiren.be/registration
http://www.vermeiren.be/registration


 

 

 



 

 

 

  
N.V. Vermeiren N.V. Vermeiren Deutschland GmbH 
Vermeirenplein 1 / 15  
B-2920 Kalmthout 
Tel.: +32(0)3 620 20 20 
Fax: +32(0)3 666 48 94 
web: www.vermeiren.be  
e-mail:  info@vermeiren.be 

Wahlerstraße 12 a  
D-40472 Düsseldorf 
Tel.: +49(0)211 94 27 90 
Fax: +49(0)211 65 36 00 
web: www.vermeiren.de  
e-mail:  info@vermeiren.de 

 
 

  
Vermeiren France S.A. L. Vermeiren Ges. mbH 
Rue de l´Empire 
Zone d’activités de Cadran 
59133 Phalempin 
Tel.: +33(0)3 28 55 07 98 
Fax: +33(0)3 20 90 28 89 
web: www.vermeiren.fr  
e-mail: info@vermeiren.fr 

Winetzhammerstraße 10  
A-4030 Linz 
Tel.: +43(0)732 37 13 66 
Fax: +43(0)732 37 13 69 
web: www.vermeiren.at  
e-mail: info@vermeiren.at 

 
 

  
Reatime S.R.L. Vermeiren Suisse S.A. 
Via Torino 5 
I-20039 Varedo MI 
Tel.: +39 0362 55 49 50 
Fax: +39 0362 54 30 91 
web: www.reatime.it  
e-mail: info@reatime.it 

Hühnerhubelstraße 59  
CH-3123 Belp 
Tel.: +41(0)31 818 40 95 
Fax: +41(0)31 818 40 98 
web: www.vermeiren.ch  
e-mail: info@vermeiren.ch 

 
 

  
Vermeiren Polska Sp. z o.o Vermeiren Nederland B.V. 
ul. Łączna 1 
PL-55-100 Trzebnica  
Tel: +48(0)71 387 42 00 
Fax: +48(0)71 387 05 74 
web: www.vermeiren.pl  
e-mail:  info@vermeiren.pl 

Domstraat 50 
NL-3864 PR Nijkerkerveen  
Tel: +31(0)33 2536424 
Fax: +31(0)33 2536517 
web: www.vermeiren.com  
e-mail: info@vermeiren.be 

 
 

  
Vermeiren Iberica, S.L. Vermeiren ČR S.R.O. 
Trens Petits, 6.-Pol. Ind. Mas Xirgu. 17005 Girona 
Tel.: +34 902 48 72 72 
Fax: +34 972 40 50 54 
web: www.vermeiren.es  
e-mail: info@vermeiren.es 

Nádražní 132 
702 00 Ostrava 1 
Tel.: +420 731 443 302 
web: www.vermeiren.cz  
e-mail:  info@vermeiren.cz 

 

Czech Republic Spain 

The Netherlands Poland 

Switzerland Italy 

Austria France 

Germany Belgie 

R
.E

.: 
N

.V
. V

er
m

ei
re

n 
N

.V
., 

Ve
rm

ei
re

np
le

in
 1

/1
5 

- 2
92

0 
Ka

lm
th

ou
t -

 B
el

gi
e 

– 
20

09
-0

6 
- N

áv
od

 k
 o

bs
lu

ze
 A

le
si

a 
- v

A 

http://www.vermeiren.be/
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