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Informace uvedené v tomto Návodu se mohou změnit bez předchozího 
upozornění, společnost Hill-Rom nenese odpovědnost za následky takových 
změn. Žádná část tohoto Návodu nesmí být reprodukována nebo předávána 
dál jakýmkoliv elektronickým nebo mechanickým prostředkem, včetně 
fotokopírování, ukládání do souborů nebo jiným způsobem ukládání pro 
zpracování a publikování informací, za jakýmkoliv jiným účelem než je 
osobní použití vlastníkem bez předchozího písemného souhlasu společnosti 
Hill-Rom. 
 
POZNÁMKA 
 
Pro lepší porozumění a použitelnost obrázku může být poloha symbolu 
odlišná od ergonomické polohy. 
Některé z fotografií v tomto Návodu nejsou smluvně vázané. 
 
 

SYMBOLY  

 
Výstraha, pozorně 
si přečtěte pokyny 

týkající se bezpečnosti 

 
 

SHODA 
 

- Výrobek splňuje základní požadavky směrnice 
93/42/CEE pro zdravotnická zařízení třídy I. 

 
 
 
 

 

VÝROBCE
Hill-Rom 
B.P. 14 – Z.I. du Talhouët 
56330 PLUVIGNER (FRANCE) 
Tel.: (33) 2 97 50 92 12 
Fax: (33) 2 97 50 92 03 
 

Verze: Prosinec 2006 
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0. SEZNÁMENÍ S VAŠÍM MODELEM 
Níže jsou uvedeny různé funkce a charakteristiky odpovídající různým 
verzím v našem výrobním sortimentu. „Chcete-li určit verzi vašeho 
křesla, podívejte se na identifikační štítek na křesle.“ 
 
ANATOME SM647A  
 
(Pevná výška) 

Ovládání nastavení výšky podpěrek paží 

Snímatelné polstrování 

Sklápěcí podpěrka hlavy 

Sestava na infúzní sety 

Podpěra nohou 

Sklápěcí zádový díl 

 

ANATOME SM647B  
 

Hydraulické ovládání zvedání 

Sklápěcí hlavové a zádové opěry 

Ovládání nastavení výšky podpěrek paží 

Snímatelné polstrování 

Sklápěcí podpěrka hlavy 

Sestava na infúzní sety 

Podpěra nohou 

Sklápěcí zádový díl 

 

MOŽNOSTI 
 
Centrální brzdící systém na dvou kolech, z nichž jedno je řiditelné  
Kolečka ∅ 125 jednoduché kolečko   
 ∅ 125 dvojité kolečko   
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 
AC901A: Týlová opěrka 

AC941A: Výsuvný stojan na infúzní sety 

AC947A: Gelová sedací podložka 

AC969P: Přizpůsobitelný servírovací stolek 
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1. ÚVOD 

1.1 POUŽITÍ KŘESEL SM647 
Křeslo ANATOME SM647 je navrženo pro jednotky obecné péče, 
chirurgii, ambulantní chirurgii a dlouhodobou léčebnou péči. Lze jej 

používat k převážení pacienta nebo k přemisťování pacienta z židle na lůžko 
a obráceně. 

1.2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OBECNÉ 
POUŽITÍ 

Před použitím je nutné si pozorně přečíst tento Návod. Tento Návod 
obsahuje informace potřebné pro běžné používání a údržbu a je zárukou 
optimální bezpečnosti. 

1.2.1 Brždění a pohyblivost 
Pokud není třeba křeslem pohybovat nebo pokud je pacient ponechán bez 
dozoru, je třeba křeslo znehybnit pomocí brzdného systému. Zkuste pak 
křeslem pohnout a ověřte si tak, že je znehybněno. 
Rizika, pokud křeslo není znehybněno: 

- pacient může spadnout, pokud se na křesle nakloní při pokusu o 
zvednutí nebo usednutí (při přecházení z lůžka na křeslo nebo z 
křesla na lůžko). 

Pokud je pacient převážen, musí být podpěra nohou sklopena dolů, aby 
mohla podepírat jeho chodidla. 

1.2.2 Pohyb na nakloněné rovině 
V zájmu bezpečnosti pacienta je nutné při pohybu po nakloněné rovině 
(maximálně 5°) mít křeslo nasměrováno tak, aby byl pacient čelem ke 
svahu. 
 
 
 
Směr pohybu 
 
 

1.2.3 Nastavení křesla 
Doporučujeme nastavit zádovou opěru a nastavit sedací a zádový díl do 
polohy Trendelenburg, zdvihnout podpěrky paží a nastavit výšku (SM647B) 
pro optimální pohodlí pacienta. Tímto dosáhnete polohy pohodlné pro 
pacienta a snížíte tak riziko možného pádu, zvláště pokud není pacient pod 
dohledem. 
Pokud má být provedena nějaká manipulace s pacientem, použijte funkci 
výškového nastavení křesla (SM647B) pro nastavení vhodné ergonomické 
polohy. 
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1.2.4 Podp rky paží a podpěra nohou 
Používat podpěrky paží je doporučeno vždy, když je pacient v křesle. 
Podpěrky umístěné v horní poloze nejsou určeny jako pomůcka pro 
znehybnění pacienta. 
Ošetřující personál s odpovídající kvalifikací by měl určit potřebný stupeň 
fixace pacienta nutný pro jeho bezpečné umístění na křesle. 
Podpěra nohou není určena k tomu, aby byla používána jako stupátko. Je 
vybavena bezpečnostním nárazníkem chránícím před převrácením a nárazy. 

1.2.5 Čištění a schválené prostředky 
Po čištění se ujistěte, že je židle zcela vysušena a že všechny její funkce 
pracují normálně. 
Používejte pouze schválené čistící prostředky. 

1.2.6 Náhradní díly a příslušenství 
Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství. 
Neupravujte křeslo bez předchozího souhlasu výrobce. Jakékoliv úpravy 
mohou negativně ovlivnit bezpečnost pacienta a odolnost materiálu. 

1.3 NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ 
 Nesprávné používání křesla může způsobit riziko nadměrného opotřebení 
nebo nehody. 

Příklady nesprávných způsobů použití: 
- použití osobami, které se neseznámily s tímto Návodem nebo jim nebylo 

podáno vysvětlení zkušeným uživatelem, 
- použití funkcí a příslušenství nebo pohyb křeslem prováděný dítětem, 
- použití křesla k usazení dítěte do věku 4 let, 
- použití spodní části k uložení zavazadel, 
- zvedání zatížení nad 135 kg, 
- použití křesla se zatížením nad 135 kg (normální provozní zatížení), 
- použití podpěry nohou pro nastoupení na křeslo, 
- stavění se na podpěru nohou, 
- používání příslušenství nebo součástí, které nebyly doporučeny 

výrobcem, 
- pojíždění s křeslem pomocí podpěrek paží, 
- použití podpěrek paží jako sedátek, 
- omývání nadměrným množstvím vody, proudem tlakové vody nebo 

v mycím zařízení, 
- použití venku nebo pro užití k převozu pacienta uvnitř vozidla, 
- pohyb na nepevném nebo neupraveném povrchu, 
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- pohyb na nakloněné rovině se sklonem nad 5°(s nebo bez pacienta), 
- ovládání sklopné páčky zádového dílu podpěry nohou, 
- nebo jakýkoliv jiný způsob použití neodpovídající normálnímu použití 

křesla pro osoby s omezenou pohyblivostí. 

1.4 ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS 
Záruka na naše křesla může být částečně omezena nebo zcela 
zneplatněna následkem: 

- jakéhokoliv neschváleného zásahu na: 
. pístech, 
. různých mechanismech, 

- jakýmkoliv nenormálním způsobem použití, 
- montáží nebo použitím součástí či příslušenství, které nejsou schválené 

výrobcem, 
- jakýchkoliv postupů čištění, které nejsou v souladu se specifikovanými 

podmínkami. 

1.5 PŘEVOZ A SKLADOVÁNÍ 
Během převážení je třeba dodržovat veškerá doporučení, aby byl převoz 
proveden co nejbezpečnějším způsobem. 
Během převážení musí být křeslo: 

- zakryto, 
- zabržděno, 
- upoutáno. 

Během skladování musí být křeslo: 
- zakryto, 
- zabržděno, 
- v suché atmosféře, 
- při teplotě mezi 0 °C až 40 °C. 

1.6 INSTALACE KŘESLA 
Před instalací lůžka je nutné si pozorně přečíst tento Návod. Obsahuje 
pokyny pro každodenní používání a pro údržbu a zajistí vám vyšší úroveň 
bezpečnosti. 
Veškerý personál musí být vyškolen v používání křesla a příslušenství a 
seznámen s riziky vyplývajícími z užití křesel s elektrickým pohonem. 
Před instalací a vždy po vyskladnění křesla a jeho příslušenství: 

- vyčkejte, dokud teplota křesla a jeho součástí nedosáhne pokojové 
teploty, 

- vyčistěte/desinfikujte, 
- ujistěte se, že funkce lůžka pracují normálně, 
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2. CHARAKTERISTIKY 
Společnost Hill-Rom postupuje dle politiky stálého vylepšování svých 
produktů. Z tohoto důvodu se mohou některé vlastnosti změnit bez 
předchozího upozornění. 

2.1 TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 

2.1.1 Charakteristiky křesla 
 

Typ ...........................................................................  ANATOME 

Označení ................................................................  SM647 

Provozní zatížení .....................................................  135 kg 

Max. zvedané zatížení .............................................  135 kg 

Max. zvedané zatížení (bez příslušenství)SM 647A 45,00 kg 

Max. zvedané zatížení (bez příslušenství)SM 647B 58,00 kg 

2.1.2 Hydraulické čerpadlo 
- Dynamická síla : 10 kN. max. 
- Statická síla : 12,5 kN. max. 
 

2.2 ROZMĚRY 
 

 SM647A SM647B 
Max. rozměry 

(d × š × v) v mm 1090 × 680 × 1345 1090 × 680 × 
1500 

 
 SM647A 

(pevná výška) 
SM647B 

Výška sedadla v mm 510  

Dolní poloha výšky 
sedadla v mm  475 ±10 

Horní poloha výšky 
sedadla v mm  705 ±10 
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 Horní 
poloha Střední polohy Zatažená 

poloha 
Poloha podpěrky paží 
vzhledem k sedadlu v 

mm 
235 195 155 0 

 
 
 

  Min Max 

Sedadlo * 5° 20° 
Úhel k vodorovné 

ploše 
Zádový díl 110° 155° 

* s možností sklápění vzad 
 
POZNÁMKA: Toto jsou přibližné hodnoty. Mohou se mírně lišit podle 

výrobních tolerancí. 
 
CELKOVÉ ROZMĚRY (mm) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15

00
 M

ax
. H

or
ní

 p
ol

oh
a 

705 ±10 
MAX. 

475 ±10 
MIN.
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3. POPIS 
3.1 CELKOVÝ POPIS 
3.1.1 Verze SM647A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2 Verze SM647B 
 
 

2 držáky na
p íslušenství

 
Jendoduchá 
kole ka ∅ 125 

Sklopná zádová op ra 

Nezávislá brzda pro
každé zadní kole ko

Nastavení výšky 
loketních op rek 
 

Mechanismus 
nožní op ry 
s nárazníkem pro 
vyšší bezpe nost  

Snímatelné 
polstrování 

Madla

Pá ka pro skláp ní 
sedadla 

2 háky pro vaky na 
sb r mo i 

Zasouvací hlavová podp ra
3 polohy nastavení 

Sklopná zádová 
op ra

Centrální brzdový
pedál pro 2 kole ka 

(zadní nárazník)

Pedál zdvihu

Zasouvací hlavová podp ra
3 polohy nastavení 

Nastavení výšky
loketní op rky

 

Mechanismus 
nožní op ry 
s nárazníkem pro 
vyšší bezpe nost 

Sním. polstrování 

2 držáky na 
p íslušenství

 

Jendoduchá 
kole ka ∅ 125 

Madla

Páka sedadla/zádové 
op ry 

2 háky pro vaky na sb r 
mo i 
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4. POUŽITÍ 
4.1 HYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ ZVEDÁNÍ (SM647B) 
Nastavení výšky zádového a sedacího dílu  je ovládáno pomocí 
dvoustranného nožního pedálu. 
 

 Před použitím této funkce se ujistěte, že pod sedadlem nejsou žádné 
předměty nebo osoby (zvláště děti). 

 
- Pro zdvižení sedacího a zádového dílu: 

 
. Pumpujte jedním ze dvou pedálů, dokud není 

dosaženo požadované výšky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pro spuštění sedacího a zádového dílu: 
 

. Zdvihněte jeden ze dvou pedálů, dokud není 
dosaženo požadované výšky. 

 
Funkci výškového nastavení křesla lze užívat pouze za pomoci další osoby. 
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4.2 SKLÁPĚNÍ ZÁDOVÉHO DÍLU 
Funkce sklápění zádového dílu je ovládána pomocí jedné ze dvou páček na 
stranách (s hedvábným potahem). Při sklápění musí být podpěrka hlavy 
zajištěna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I když je pohyb poháněn, je někdy nutné napomoci zatlačením či 
zatažením nebo odlehčit zádový díl při změně náklonu. 

 
- Pro sklopení zádového dílu dozadu: 

. uchopte zádový díl za jedno 
madlo, 

. zdvihněte jednu z páček a 
podržte ji, 

. sklopte zádový díl dozadu 
pomocí madla (pro usnadnění 
pohybu), 

. uvolněte páčku, pokud je 
dosaženo požadovaného úhlu. 

- Pro zdvižení zádového dílu: 
. uchopte zádový díl za jedno 

madlo, 
. zdvihněte jednu z páček a podržte ji, 
. zdvihněte zádový díl pomocí madla (pro usnadnění pohybu), 
. uvolněte páčku, pokud je dosaženo požadovaného úhlu. 

POZNÁMKA: Tuto funkci smí používat i pacient. 
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4.3 TRENDELENGURGOVA POLOHA SEDACÍHO A 
ZÁDOVÉHO DÍLU (SM647B) 

4.3.1 Trendelengurgova poloha sedacího a zádového dílu 
Trendelenburgovy polohy (sklopení sedacího a zádového dílu dozadu) 
dosáhnete použitím dvou páček po stranách (páčky pro sklápění zádového 
dílu). Při naklápění do polohy Trendelenburg musí být podpěrka hlavy 
zajištěna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I když je pohyb poháněn, je někdy nutné napomoci zatlačením či 
zatažením nebo odlehčit zádový díl při sklápění do polohy Trendelenburg. 

- Pro sklopení sedacího a zádového dílu: 
. uchopte zádový díl za jedno madlo, 
. spusťte jednu z páček a podržte ji, 
. sklopte sedací a zádový díl dozadu 

pomocí madla (pro usnadnění 
pohybu), 

. uvolněte páčku, pokud je dosaženo 
požadovaného úhlu polohy 
Trendelenburg. 

- Pro návrat sedacího a zádového dílu do 
normální polohy: 
. uchopte zádový díl za jedno z madlo, 
. spusťte jednu z páček a podržte ji, 
. sklopte sedací a zádový díl zpět do původní polohy pomocí madla 

zádového dílu (pro usnadnění pohybu), 
. páčku uvolněte po dokončení pohybu. 

POZNÁMKA: Tuto funkci smí používat i pacient. 
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4.3.2 Trendelengurgova poloha sedacího a zádového dílu a 
sklápění zádového dílu 
Aby bylo možné dosáhnout optimální pohodlné polohy pro pacienta, je 
možné tyto dvě funkce kombinovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pro usnadnění této kombinace: 
. nejdříve sklopte zádový díl dozadu (viz odstavec 4.2), 
. pak sklopte sedací a zádový díl (viz odstavec 4.3.1). 

- Pro návrat do původní polohy: 
. nejdříve zdvihněte zádový díl (viz odstavec 4.2), 
. pak pohněte sedací a zádový díl vpřed (viz odstavec 4.3.1). 
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4.4 SKLÁPĚCÍ PODPĚRKA HLAVY 
Podpěrku hlavy je pro dosažení vyššího stupně pohodlí pacienta možné 
umístit do 3 poloh zajištěných zářezem včetně úplného sklopení. 
 
 
 

- Pro změnu polohy: 
. uchopte podpěrku hlavy jednou 

rukou, 
. stiskněte tlačítko označené 

„PRESS“, 
. přesuňte podpěrku hlavy do 

požadované polohy: 
- do zářezu, 
- do sklopené polohy. 

 
 
 
 

POZNÁMKA:  Sklopená poloha podpěrky hlavy se obvykle používá při 
přemisťování pacienta (z křesla na lůžko a obráceně). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Změna polohy 

Zasunutá poloha Horní poloha 
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4.5 BRZDY/POHYB (SM647B/DOPLŇKOVĚ SM647A) 

4.5.1  Brždění 
Brzdný systém se dvěma pedály 
umístěnými přímo u zadních koleček 
působí současně na obě zadní kola. 
Tyto pedály jsou umístěny nad 
oběma zadními kolečky. Dva pryžové 
pedály brzd rovněž fungují jako 
nárazníky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poloha D: 
- všechna čtyři kolečka se otáčí, pouze jedno ze zadních koleček udává 

směr pohybu (nedá se s ním zatáčet), čímž se usnadňuje jízda 
v přímém směru. 

Poloha L: 
- všechna čtyři kolečka se pohybují a otáčejí zcela volně, 
- křeslem lze pohybovat všemi směry. 

Poloha STOP: 
- obě zadní kolečka jsou zablokována, 
- křeslem není možno pohybovat. 

Pokud je křeslo zabržděno, ověřte funkci brzd tím, že jím zkusíte pohnout. 

 
L

STOP

D
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4.5.2 Pohyb 
 Pro přemístění křesla na rovině: 

- uchopte dvě madla za zádovým 
dílem, 

- uvolněte brzdu posunutím pedálu do 
polohy „L“ nebo „D“ (viz odstavec 
4.5.1), 

- s křeslem lze pohybovat, použijte 
madla k jeho řízení. 

 
Je-li v křesle přepravován 
pacient, je nutno vždy sklopit 
podpěru nohou a podpěrky paží 
musí být zdviženy do horní 
polohy, čímž se zamezí 
případnému vypadnutí pacienta. 

 
Pro usnadnění vyjetí s křeslem v přímém směru nastavte brzdový pedál do 
polohy „D“. 

 Při pojíždění s pacientem na nakloněné rovině postupujte podle 
bezpečnostních pokynů (odstavec 1.2.2). 

4.5.3 Dvojitá kolečka (doplňková) 
 

 
 

4.6 BRZDY/POHYB (SM647A) 

4.6.1 Brždění 
 Křeslo SM647A je vybaveno samostatnou 
brzdou na každém zadním kolečku. 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud jsou obě klečka zabržděna, ověřte funkci brzd tím, že jím zkusíte 
pohnout.  
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4.6.2 Pohyb 

Pro přemístění křesla na rovině: 
- Uchopte dvě madla za zádovým dílem, 
- Uvolněte obě brzdy, 
- S křeslem lze pohybovat, použijte madla k jeho řízení. 

Je-li v křesle přepravován pacient, je nutno vždy sklopit podpěru nohou a 
podpěrky paží musí být vždy zdviženy do horní polohy, čímž se zamezí 
případnému vypadnutí pacienta. 

Při pojíždění s pacientem na nakloněné rovině postupujte podle 
bezpečnostních pokynů (odstavec 1.2.2). 

 

4.7 PODPĚRA NOHOU 
Podpěra nohou dovoluje pacientovi zaujmout pohodlnou polohu pro sezení v 
křesle, dovoluje mu se opřít, poskytuje mu stabilitu a v případě nárazu chrání 
jeho nohy zepředu. 

 Je-li v křesle přepravován pacient, je nutné vždy sklopit podpěru nohou. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Změnu polohy podpěry nohou můžete provést rukou nebo nohou. Podpěru 
nohou stačí zdvihnout nebo spustit dolů. 
POZNÁMKA: Mechanismus podpěry nohou je navržen tak, aby se při 

čelním nárazu nemohla podpěra nohou samovolně sklopit. 
-  Nepoužívejte podpěru nohou jako stupátko při usedání do křesla. 
- Nestoupejte si na podpěru nohou. 

 

Sklopení nožní opěry 
 

Zdvižení nožní opěry 
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4.8 PODPĚRKY PAŽÍ 
Výšku obou podpěrek paží lze nastavit do čtyřech různých poloh: 

- horní poloha, 
- dolní poloha, na úrovni sedací části, 
- dvě střední polohy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZNÁMKA:  Podpěrka paží musí být při přemisťování pacienta 
sklopena. 
 
Pro spuštění podpěrky paží: 

- prstem zdvihněte západku pod 
podpěrkou paží a podržte ji, 

- spusťte podpěrku paží do 
požadované polohy, 

- uvolněte západku, 
- ujistěte se, že je správně 

nastavena. 
 
 

Pro zdvižení podpěrky paží: 
- zdvihněte podpěrku paží do 

požadované polohy: 
- ujistěte se, že je správně 

nastavena. 
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4.9 ŘÍDÍCÍ MADLA 
Řídící madla se nacházejí na zadní straně zádového dílu a umožňují pohyb 
křeslem v požadovaném směru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10 POLSTROVÁNÍ SEDADLA 
Polstrování křesla (sedadlo, zádový díl, podpěrka hlavy) lze snadno sejmout. 
Při manipulaci postupujte podle níže uvedeného obrázku. 
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4.11 PŘEMISŤOVÁNÍ 
Přemisťováním pacienta rozumíme přemisťování ošetřujícím personálem z 
lůžka na křeslo a z křesla na lůžko. 
V takovém případě musí být křeslo umístěno co nejblíže k lůžku, aby mohl 
být pacient přemístěn za ideálních podmínek a s nejvyšší bezpečností. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení křesla pro přemisťování z křesla na lůžko a obráceně: 
 

- brzdy zabržděné, 
- výška sedadla shodná s výškou ložné plochy na lůžku, 

. pro křeslo SM647A (pevná výška) nastavte výšku lůžka, 
- úhel sklonu zádového dílu shodný s úhlem sklonu zádové části lůžka, 
- Trendelenburg v normální poloze, 
- sklopená podpěrka hlavy a podpěra nohou, 
- sklopené podpěrky paží. 

 
Ověřte si, že byly dodrženy všechny výše uvedené pokyny pro zajištění 
maximální bezpečnosti při přemisťování pacienta. 
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5. ČIŠTĚNÍ 
Křeslo SM647 vyhovuje standardům D60 070, D61 070 a D61 071. 

5.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
- Nečistěte křeslo přebytečným množstvím vody, v mycím zařízení 

nebo za použití proudu tlakové vody, 
- Použijte vodu o teplotě nižší než 60 °C. 
- Po vyčištění nechte lůžko důkladně oschnout. 

Nedodržíte-li výše uvedené pokyny, hrozí nebezpečí opotřebení nebo 
poškození křesla, narušení jeho použitelnosti a k zániku poskytované 
záruky. 

5.2 OBECNÉ POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ 
POZNÁMKA 1 : Aby nevznikaly skrvny, je třeba rozlité kapaliny co 

nejdřív vytřít, než se kapalina dostane do materiálu. 
POZNÁMKA 2 : Seznam doporučených produktů je u společosti 

Hill-Rom® k dispozici na požádání. 
VYHNĚTE SE NADMĚRNÉMU DÁVKOVÁNÍ Je nutné dodržte pokyny pro 
ředění (postupujte podle pokynů výrobců při ředění čistících a dezinfekčních 
prostředků). 
Zvedáky lze čistit tekoucí vodou (za normálního tlaku) bez většího úsilí. 
Zabraňte vysokému teplotnímu rozdílu mezi zvedáky a vodou. 

• Kovové části: viz doporučení 5.3 
• Plastové části: viz doporučení 5.3 

Nedoporučené chemikálie: produkty založené na chlóru, formolu a fenolu 
a všechny druhy ředidel. Nepoužívejte brusiva, brusné pasty nebo brusné 
houbičky. 
5.3 DOPORUČENÍ PRO ČIŠTĚNÍ A DEZINFIKOVÁNÍ 

KŘESLA 
Tato doporučení nenahrazují protokol pro čištění platný ve vašem 
zdravotnickém zařízení. 
Tato metoda dezinfekce je platná pro toto lůžko a příslušenství a umožňuje 
rychlejší a efektivnější čištění lůžka pro zamezení infekce. 

5.3.1 Doporučené materiály a produkty 
- Několik čistých hadrů na jedno použití. 
- Pár rukavic. 
- Dezinfikující detergent ředěný podle doporučení platných pro vaše 

zdravotnické zařízení (přičemž dbejte pokynů níže stran 
doporučených produktů) nebo dezinfikující sprej. 
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- Použijte standardizovaný produkt odpovídající AFNOR NF T 72-
101 (nebo shodnému standardu) (baktericidní, aktivní proti BK, 
fungicidní a virucidní, aktivní proti HIV-1 a HBV-). 

5.3.2 Doporučený postup čištění a dezinfekce 
- Znečištění odstraňujte vždy shora dolů a postupujte od nejčistších 

k nejznečištěnějším částem. 
- Nečistoty neoškrabujte, navlhčete podle potřeby hadřík vícekrát 

(příliš jej neždímejte). 
- Nechte prostředky uschnout po dobu doporučenou výrobcem, 

aby dezinfekční prostředek dosáhl maximálního účinku. 
- Opláchněte podle potřeby: postupujte podle pokynů výrobce 

dezinfekčního prostředku. 
- Začněte čistit nejméně znečištěná místa a postupujte k více 

znečištěným. Mezi různě znečištěnými místy vyměňte hadřík. 
- Použijte nový hadřík na každé další křeslo. 
- Nechejte čistící a dezinfekční produkt působit a pak důkladně 

vysušte. 
 

 

5.3.3 Dekontaminační protokol 
Doporučujeme vyplnit dekontaminační protokol pro každé křeslo. 

- měsíc, číslo oddělení a pokoje, referenční označení lůžka. 
- frekvence čištění, použité prostředky a produkty. 
- MOŽNÉ INFEKCE. 

Denně 

Po převozu nebo přemístění pacienta 

Důkladné čištění (po infekčním 
pacientovi nebo v doporučených 
intervalech) 
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6. ÚDRŽBA 

6.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaní a schválení pracovníci. 
Před prováděním péče nebo údržby:  

- ujistěte se, že jsou brzdy zabržděny, 
Nikdy neotevírejte nebo nepropichujte pneumatický píst (je pod 
vysokým tlakem). 
Pokud nastanou jakékoliv potíže s písty nebo čerpadly (úniky, zatuhnutí 
apod.), obraťte se na autorizovaný servis. 
Opotřebené polstrování vyměňte, aby byly udrženy vlastnosti ochrany proti 
požáru a maximální úroveň hygieny. 

6.2 PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA 
Pro zachování funkcí a výkonu křesla je doporučeno provádět ročně jeho 
kontrolu. 
Hlavní funkce vyžadují zvláštní pozornost: 

- brzdový systém, 
- ovládací mechanismy (sklápění zádového dílu, Trendelenburg, 

podpěra nohou, zdvih), 
- klouby pro jednotlivé pohyby křesla, 
- polstrování sedadla a podpěrek paží. 

Každých pět let je doporučena odborná prohlídka pístů, aby byla zajištěna 
dlouhodobá funkčnost všech součástí křesla. 



________________________________________ 
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7. PŘÍSLUŠENSTVÍ 
7.1 GELOVÝ SEDACÍ POLŠTÁŘ (AC947A) 
Gelový sedací polštář je navržen pro křeslo ANATOME jako náhrada za 
polstrování sedadla. 
Pacientům, kteří jsou odkázáni na dlouhodobé sezení v křesle, může gelový 
polštář pomoci předejít zdravotním komplikacím a současně zvýší jejich 
pohodlí. 
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7.2 DRŽÁK PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Zadní část křesla je osazena dvěma objímkami, do kterých lze zasunout 
stojan na infúzní sety. 
Křeslo je vybaveno 2 háky na vaky na sběr moči. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manipulace s výsuvným stojanem na infúze 
 
Pro prodloužení stojanu na infúze: 

 
- zdvihněte horní tyč do požadované výšky. 

 
 
Pro zkrácení stojanu na infúze: 
 

- podržte horní tyč, mírně ji zdvihněte (1) a 
zatlačte plastovou objímku (2) směrem dolů 
dvěma prsty stejné ruky, 

- spusťte tyč, 
- uvolněte objímku. 

 

 
 

Přizpůsobitelný
stolek AC969P

Týlová opěrla
AC901A

Stojan IV 
AC941 

2 držáky stojanu IV 

2 háky pro vaky na 
sběr moči 

 

1 

2 
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7.3 TÝLOVÁ OPĚRKA (AC901A) 
 
Týlová opěrka je opatřena částí pro opření 
hlavy a dvěma postranními částmi, výšku 
opěrky lze nastavovat pomocí dvou popruhů. 
 
 
 
 

Týlová opěrka se upevňuje ke 
sklapovací podpěrce hlavy křesla 
pomocí svorek (clip) na každém 
popruhu. 
 

Údržba: - vlhká houbička 
- mýdlová voda 
- zředěné dezinfekční 
prostředky 

POZNÁMKA: Potah týlové opěrky je opatřen rozpínacím zdrhovadlem, což 
umožňuje snadnou výměnu vnitřní pěnové hmoty v případě jejího 
poškození. 
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7.4 PŘIZPŮSOBITELNÝ STOLEK (AC969P) 
 
 
Normální provozní zatížení: 
20,00 kg(1) 

 
Stolek se upevňuje k podpěrkám 
pažím křesla pomocí 
dvoustranných svorek. 
Jeho poloha, kterou lze nastavit 
kdekoliv podél podpěrek paží, je 
přizpůsobitelná různým pacientům. 
 
 
Dvoustranné lišty na spodní straně stolku určují jeho meze nastavení(2). 
 
 
 
 

Nepřekračujte toto omezení polohy. 
 
 

Pro upevnění nebo odstranění stolku 
rozpojte postranní svorky, jak je 
ukázáno na fotografii vedle. 

 
 Před montáží stolku se ujistěte, že 
jsou podpěrky paží správně 
nastaveny a jsou ve stejné výšce. 

 
 

Stolek nesmí být používán jako sedátko nebo stupátko: nebezpečí 
poškození stolku nebo pádu osoby, která jej takto používá. 
 
 
 

(1)  Toto je zatížení předpokládané při normálním použití stolku, tato hodnota předpokládá 
značnou bezpečnostní rezervu. 

(2)  VÝSTRAHA: Čím blíže jsou svorky k přednímu okraji podpěrek paží, tím vyšší je riziko 
ohrožení stability při používání. 

 

 

 

 

 


