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BEVEZETÉS
Köszönjük, hogy kitüntette bizalmával
cégünket
és
megvásárolta
ezt
a
kerekesszéket.
A kerekesszék sokrétű beállítási lehetőségei
garantálják, az Ön igényeinek legjobb
kielégítését.
A
KEREKESSZÉK
EGY
ORVOSTECHNIKAI
ESZKÖZ,
MELYNEK
HASZNÁLATÁHOZ
ELENGEDHETETLEN
JELEN
ÚTMUTATÓ ÁTTANULMÁNYOZÁSA
ÉS MINT MŰSZAKI ESZKÖZ A
RENDSZERES ÁPOLÁSA, KARBANTARTÁSA, ILL. KARBANTARTATÁSA.
A SZAKSZERŰTLEN HASZNÁLAT
VESZÉLYEKET REJT MAGÁBAN.
Ezt a Használati útmutatót annak
érdekében hoztuk létre, hogy segítséget
nyújtson Önnek a kerekesszékének
optimális használatához.
a használati útmutatóban a
 Jellel
fontos javaslatainkat, illetve



A használati útmutató a legfrissebb
műszaki adatokat és termékinformációkat
tartalmazza, amelyek a kiadás pillanatában,
érvényben voltak. Ugyanakkor fenntartjuk
magunknak a műszaki változtatások jogát,
amennyiben azok szükségessé válnak.
A gyártó nem felelős olyan sérülésekért
és/vagy károkért, amelyek olyan emberi
mulasztásokra vezethetők vissza, amikor a
használati útmutató előírásait, figyelmeztetéseit és felhívásait nem tartották be,
illetve olyan emberi hiba okozta
sérülésekért és/vagy károkért, amelyek
egyébként a kerekesszék jó szándékú
használata és/vagy elvárható gondosság
mellett keletkeznek.



Figyelem:
Az Ön biztonsága érdekében olvassa el:
˗

jelen Használati útmutatót, ismerje
meg a tökéletes kezelés technikáját,
mielőtt használni kezdi kerekesszékét.

megjegyzéseinket jeleltük.
Jel a biztonsági figyelmeztetéseket
jelöli, ezeket minden esetben tartsa
be.

A használati útmutató képei illusztrációk,
ara szolgálnak, hogy szemléletesen tudjuk
bemutatni
Önnek
a
kerekesszék
használatát. Előfordulhat, hogy az Ön
kerekesszéke valamelyest eltér az itt
bemutatott képektől, de ez nem
befolyásolja a Használati Útmutatóban
leírtak érvényességét, illetve a termék
használatát. Jelen Használati Útmutató
esetenként tartalmazza a kerekesszék
opcionális felszereltségű változatait, melyek
eltérhetnek az Ön által használt kiviteltől.

Fontos:
Amennyiben
a kerekesszéket gyermek
használja, úgy a szülőkkel vagy a
felügyelettel megbízott személlyel
együtt tanulmányozzák át ezt az
útmutatót.
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ALKALMAZÁS

AZ ESZKÖZ ÁTVÉTELE

A Service Standard 3.600 kerekesszék az
összecsukható
kerekesszék
termékcsaládhoz tartozó acélvázas kerekesszék.
A kerekesszék kizárólag egy, az ülésen
helyet foglaló, ülő személy szállítására
alkalmas,
felszerelt
lábtartóval
és
oldaltámasszal. Nem használható más
eszköz, állat, személy vontatására vagy
szállítására.
A kerekesszék főként rövid idejű
használatra megfelelő. Azt a célt szolgálja,
hogy Ön képes legyen beltéri (lakás,
gondozó otthon) mozgásra, lakásának rövid
idejű
elhagyására,
friss
levegőn
tartózkodhasson és eljuthasson lakásának
környezetében lévő, az életviteléhez
tartozó helyekre, mint például bevásárló
hely, gyógyszertár stb., valamint elérje és
használni tudja a tömegközlekedési
eszközöket.



Fontos:

Ennek ellenére kérjük Önt, hogy az eszközt
közvetlen átvétele után - lehetőleg az átadó
jelenlétében vizsgálja át:
˗

Azt
a
terméket
kapta, melyet
megrendelt!
Amennyiben
eltérést
tapasztal, forduljon az eszközt kiszolgáló
kereskedőjéhez.

˗

Ellenőrizze, hogy a terméken nincs-e
szállítási
sérülés.
Sérülés
esetén
vegyenek fel jegyzőkönyvet és ne vegye
át a terméket. Átvétel után, a
későbbiekben nincs mód a szállítási károk
megtérítésére.

˗

A kerekesszék - mint gyógyászati
segédeszköz - szakszerű átadása, szükség
szerinti beállítása és a kezelés betanítása
a kiszolgáló feladata és kötelessége.
Kérjük, vegye igénybe ezt a jogszabályok
által Önnek biztosított szolgáltatást. A
nem vagy nem megfelelő beüzemelésből,
beállításból, betanításból eredő hibák
nem
tekinthetők
a
kerekesszék
jótállásban javítandó hibájának.

˗

Kérjük, az eszköz átvétele előtt
győződjön meg arról, hogy a Jótállási
jegy, Szervizkönyv a kiszolgáló által
szabályszerűen kitöltésre került. E nélkül
egy esetleges jótállási időn belüli
javításra nem tudja igényelni az ingyenes
javítást!

FIGYELEM:

˗

A kerekesszék
használható.

˗

Tilos
a
kerekesszék
használata
homokban, vizes fövenyen, nagy sárban,
vízben, nagy hóban. A kerekesszék
károsodása mellett ezeken a helyeken
előfordulhat, hogy Ön a talaj lazasága
miatt nem tudja elhagyni az adott
helyszínt!
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Minden Meyra kerekesszéket a gyárban
átvizsgálunk és hibátlan állapotban speciális
kartonba csomagoljuk.

sík,

szilárd,

talajon

BEÁLLÍTÁSOK
A kerekesszék széles beállítási és
beszabályozási lehetőségeket kínál a
használó fizikai méreteinek és korlátainak
megfelelően.

 A kerekesszéket az első használat előtt
Fontos:

˗

a kerekesszéket átadó beállítja, hogy
az megfeleljen az Ön igényeinek és
biztonságának!
˗

Javasoljuk a kerekesszék beállításának
rendszeres
felülvizsgálatát,
hogy
biztosítsa az optimális működést a
felhasználó állapotának megváltozása
esetén is.

˗

Főként gyermekek és kamaszok esetén
ajánlott a beállítások 6 havonkénti
ellenőrzése, módosítása.

˗

Javasoljuk, rendszeresen vesse alá
magát orvosi vizsgálatnak, hogy
változás
esetén
a
szükséges
beállításokkal biztosítva legyen a
kerekesszék optimális használata.

ÉLETTARTAM

Környezeti feltételek
A környezeti feltételek befolyásolhatják az
Ön kerekesszékének biztonságát, teljesítményét és élettartamát.
A nem megfelelő környezeti feltételek
közötti használat miatt bekövetkezett
meghibásodásokra a jótállás nem terjed ki.
Eső, havas eső és hó
Amennyiben valamely csapadéknak,
nagyfokú párának van kitéve, az Ön
kerekesszéke fogékony a mechanikus
részegységek károsodására. A víz a
kerekek csapágyazásában korróziót
idézhet elő, a kárpitot károsíthatja.
Ne
használja
kerekesszékét
csapadékos időben, vagy vízben, ne
tárolja vizes, párás helyiségben.



Hőmérséklet
Tűző napon a kerekesszék fém részei
felforrósodhatnak, és ez égési
sérülésekhez vezethet. A kárpit magas
hőmérsékleten károsodhat. Kerülje el
a felmelegedést oly módon, hogy a
kerekesszéket árnyékba állítja.



A kerekesszék élettartama nagymértékben
függ a használat gyakoriságától és
körülményeitől.
Rendeltetésszerű
használat,
az
előírt
karbantartások
elvégzése, szakszerű javítás és gondos
ápolás, kezelés mellett a kerekesszék
átlagos, várható élettartama 4 év.
Gyári pótalkatrészek használatával a termék
élettartama meghosszabbítható.
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ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI
UTASÍTÁSOK
˗

A kerekesszék leparkolásához vagy a
kerekesszékből/-be történő átüléshez
válasszon ki egy lehetőleg vízszintes, sík
és szilárd felületet. Biztosítsa a kerekes�széket elgurulás ellen. – Nyomja meg pl.
a rögzítő féket.

˗

A jogosulatlan használat, visszaélés vagy
leszerelés
megakadályozásához
ne
hagyja szabadon hozzáférhető helyen a
használaton kívüli kerekesszéket.

˗

A kerekesszékben soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni gyermekeket és
fiatalokat.

˗

A beállító egységek (pl. háttámla vagy
lábtámaszok) működtetésekor tilos az
alkatrészek forgatási területére nyúlni.
Becsípődés miatt sérülésveszély alakul ki.

˗

Tárgyak kerekesszéken történő szállítása
esetén ügyeljen arra, hogy ezek ne
korlátozzák vagy veszélyeztessék a kerekesszék kezelését.

˗

Rendelkezik elegendő erővel a támaszkodáshoz, hogy a járműben kritikus
menetviszonyok esetén (pl. fékezéskor,
kanyarodáskor, akadályokon történő
átkeléskor) biztonságosan megtartsa
magát a kerekesszékben?

˗

Nyomvályúkat, síneket, lefolyócsatorna
fedeleket vagy hasonló veszélyforrásokat
nagy ívben ki kell kerülni. Ha másként
nem lehetséges, akkor az ilyen
akadályokon merőleges (90°) irányban
kell áthaladni.

˗

Ne tehermentesítse lábait bútordarabra
vagy más tárgyra történő felhelyezéssel.
– A hátradőlés megváltoztatja a súlypontot és növeli a dőlésveszélyt.

˗

Használjon állítható
támaszokat.

láb-

˗

˗

Ne dugja az ujját a nyitott csővázba (pl. a
lábtartó levétele esetén). – Sérülésveszély!

Lehetőleg ne induljon el egyedül, hogy
meghibásodás esetén mindig álljon
rendelkezésre segítség.

˗

A kerekesszékhez tartozó alkatrészeket
nem szabad dobni vagy ejteni! – A levehető egységeket, mint pl. a kartámaszt
vagy a lábtámaszokat szakszerűen kell
kezelni. Csak így szavatolható a tartós
működőképesség.

˗

Használat előtt ellenőrizni kell a levehető
egységek megfelelő rögzítését, mint pl. a
kartámasz vagy a lábtámasz, meghajtó
kerekek, patent tengely.

˗

Ha akadályba ütközött, akkor ellenőrizze
a kerekesszék sérülésmentességét. –
Látható és/vagy hallható károsodás
esetén javíttatás céljából haladéktalanul
keressen fel szakszervizt.

magasságú

˗

A kerekesszék használatakor, de leálláskor is és főként emelkedőn/lejtőn
biztonságos ülő pozíciót kell felvenni. –
Balesetveszély!

˗

Biztos ülőhelyzetben a kerekesszékben
ülő személy háta a háttámla hevederen/hátpárnán fekszik, medencéje pedig
a biztonsági öv/ülőpárna hátsó részén
található.

˗
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Ügyeljen arra, hogy ha tárgyat szállít
magával, vagy tartozékokat/komponenseket szerel fel vagy le, akkor biztonsági szempontból lényeges módon
megváltozhatnak a súlypontviszonyok és
ezáltal a menettulajdonságok.

A KEREKESSZÉK FŐ RÉSZEI

2

1

3
4

5

6

7
12

8

11
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tolókar
Háttámla
Kartámasz
Ruhavédő oldallemez
Ülés
Rögzítő fék
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lábtartó a kioldó karral
Talptámasz
Bolygó kiskerék
Hajtó nagykerék
Hajtókarika
Gyorskioldású (patent) tengely
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RÖGZÍTŐ FÉK, FÉKEZÉS
A kerekesszék két rögzítő fékkel van
felszerelve. A fékek közvetlenül a kerekekre
hatnak. A fék működtetéséhez nyomja
előre mindkét fékkart.
A fék kiengedéséhez húzza a fékkarokat
hátra.
A fékhatás csökken a következő eseteknél:
˗
˗
˗
˗
˗



˗

˗

˗

˗

lekopott gumimintázat,
rosszul beállított fékek,
nedves gumiabroncs,
ha módosult a meghajtó kerekek
tengelypozíciója,
a fékkar mechanikájának meglazulása
esetén.
˗

Figyelem:
A fékhatás csökkenésekor a féket
haladéktalanul
javítassa
meg,
állítassa be a szakszervizzel.
A kerekesszéket ne tolják, hajtsák a
fékek rögzített állapotában.
A fékek nem üzemi fékek, mozgás
közben ne alkalmazza azokat.
Fékezzen mindig a hajtókarikával.
A hajtókarika és a kéz között keletkező súrlódási hő kézsérülést okozhat!



Szükség
esetén
használjon
megfelelő
kesztyűt
a
kerekesszék fékezéséhez.

A haladás minden egyes megszakításakor,
be-, ill. kiszállás, valamint a kerekesszék leállítása esetén húzza be a fékeket mindkét
oldalon,
hogy
megakadályozza
a
kerekesszék véletlen elgurulását.
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Figyelem:
˗
Nagyon
óvatosan
fékezze
kerekesszékét hátramenetben.

le

˗

˗

˗

A hirtelen fékezés a kerekesszék
felborulását idézheti elő! Kerülje a
kerekesszék rendkívül erős lefékezését a hajtókarikával.
A hajtókarika és a kéz között keletkező súrlódási hő kézsérülést okozhat!
Lehajtott talptámasz vagy kihajtott
lábtartó esetén ne fékezze le a
kerekesszéket a lábaival. Ha a
kerekesszék alá befordul a lába,
balesetet okozhat!

leállítás
esetén
a
 Hosszabb
kerekesszékeket ne a fékkel rögzítse,
mert
az
deformálhatja
a
gumiabroncsot.
Más
módon
biztosítsa a kerekesszék elgurulás
elleni rögzítését, például a meghajtó
kerekek kivételével.

LÁBTARTÓK
A kerekesszékbe való be- és kiszálláshoz,
átüléshez, a kerekesszék szállításához a
lábtartók ki- és behajthatók, levehetők.



Figyelem:
A lábtartók kezelése előtt mindig
rögzítse a kerekesszéket a rögzítő
fékkel.

Vádli tartó heveder
A
vádli
tartó
tépőzáras
heveder
megakadályozza a lábak hátracsúszását a
talptámaszról. A heveder hossza a
tépőzárak oldása után a kívánt hosszra
beállíthatóak.
Az
eltávolításához
akassza
le
a
tartóhorogról.



Fontos:
A heveder hosszának állítása után
ellenőrizze a hevederek megfelelő
rögzítését.

Lábtartók ki-, be hajtása
A lábtartók ki- és behajtásához, húzza fel a
képen látható reteszelő kart, majd fordítsa
a lábtartókat a kívánt irányba.


˗

˗

Figyelem:
A kireteszelt lábtartók könnyen
leeshetnek. Erre ügyelni kell a
kerekesszék kezelésekor, mint például a
szállítás.
A lábtartók ki- és behajtásakor,
levételékor ügyeljen, hogy keze ujja ne
szoruljon az alkatrészek közé!
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A lábtartók visszafordításához egyszerűen
hajtsa vissza a lábtartót. A lábtartó
automatikusan reteszelődik egy jól hallható
kattanással.
Lábtartók levétele, visszahelyezése
A lábtartó levételéhez hajtsa a lábtartót ki
vagy be és emelje meg, míg a helyező csap
ki nem emelkedik a vázcső furatából
Visszahelyezéshez a lábtartó oldalra
fordított állapotában illessze a helyező
csapot a vázcső furatába, tolja be, majd
hajtsa előre a lábtartót. A lábtartó
automatikusan reteszelődik egy jól hallható
kattanással.

 Fontos:
A
lábtartók

viszahelyezése,
visszahajtása után mindig ellenőrizze a
megfelelő rögzítést.

Talptámaszok
A kerekesszékbe való be- és kiszálláshoz,
átüléshez a talptámaszok fel- és
lehajthatóak.
A talptámaszok fel- és lehajtásakor vegye le
a lábát a talptámaszokról.


˗

˗
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Figyelem:
Soha ne álljon rá a talptámaszokra,
mert azok letörhetnek, a kerekesszék
felbillenhet [2] – Balesetet veszély!
A talptámasz fel- és lehajtásakor
ügyeljen, hogy keze, ujja ne szoruljon
az alkatrészek közé!
Fontos:
A kerekeszék használatakor talpa
mindig legyen biztonságosan a
talptámaszokon.

KARTÁMASZOK
A kartámaszok az Ön kényelme érdekében
magasságban állíthatóak, a kerekesszékbe
való beülést és kiszállást segítendő fel- és
hátrahajthatók,
kivehetők,
valamint
ruhavédő lemezzel vannak ellátva.


˗

˗

˗

˗

˗
˗

˗

˗

FIGYELEM:
A kartámaszokat soha ne használja a
kerekesszék
felemeléséhez
és
szállításához!
Figyeljen, hogy ne csípje be az ujját,
amikor a kartámaszt le- vagy felhajtja. Ne
nyúljon a váz és a kartámasz közé!
A kartámasz a kerekesszékben történő
kényelmes üléspozíciót szolgálja. Ne
támaszkodjon rá teljes súlyával sem
felnyitott, sem lehajtott állapotában, ne
kapaszkodjon bele a kerekesszékbe való
be- és kiszállás alkalmával!
Ne helyezzen nagyobb tárgyakat maga
mellé, mert az befeszítheti az
oldallemezt,
amely
eltörhet
és
sérüléseket okozhat!
Ne közlekedjen kartámaszok nélkül!
A kerekesszék kísérő általi tolásakor
kezeit, karját helyezze a kartámaszra
vagy az ölébe. Ne nyúljon ki a
kartámaszokon kívül, valamint ne tegye
karját, kezét maga mellé a teste és a
kartámasz
közé.
Az
ujjak
becsípődhetnek!
A kartámaszok mozgatása (levétel,
hátrahajtás) után mindig győződjön meg
róla, hogy a kartámaszok megfelelően
rögzítve legyenek.
A kartámasz és az oldallemez
károsodásának javítása, mint a használat
módjától erősen függő elemek, nem
része a garanciális javításnak!
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A kartámasz levétele és visszahelyezése
A kerekesszék szállításához szükség lehet a
kartámaszok eltávolítására.
A kartámasz levételéhez először fordítsa
felfelé a műanyag reteszelő karokat mind az
első (1), mind a hátsó (2) kartámasz
tartókon.

1

A karpárna közepét megfogva emelje fel a
kartámaszt és közben enyhén döntse
hátrafelé, a kartámasz ki fog emelkedni a
tartójából [3].
A kartámasz visszahelyezéséhez az enyhén
hátradöntött kartámasz helyező csapját
dugja a hátsó tartó fészekbe, majd hajtsa
előre, úgy hogy az első kartámasz csap
illeszkedjen az első fészekbe. Ügyeljen,
hogy a kartámasz hátsó csöve illeszkedjen a
hátsó vezetékbe [3].
A műanyag reteszelő karokat fordítsa le elöl
és hátul, ezzel biztosítva a kartámaszt.
A kartámasz fel- és hátrahajtása
2

A kerekesszékbe/-ből történő átüléshez a
kartámaszt fel lehet hajtani, valamint a
háttámla mögé lehet hajtani.
A kartámasz felhajtásához először fordítsa
felfelé az elülső reteszelő kart (1).
Ezután hajtsa fel a kartámaszt teljesen és
fordítsa a háttámla mögé.
Lehajtáskor fordított sorrendben járjon el.
Ügyeljen a megfelelő reteszelésre!
3
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MEGHAJTÓ KEREKEK
A meghajtó kerekek szerszám
levehetők és felhelyezhetők.



nélkül

FIGYELEM:
˗ Ha a meghajtó kerék túl nagy oldalsó
hézaggal rendelkezik, vagy nem reteszelődik a patent tengely, javítás céljából azonnal forduljon szervizhez.
˗

A kerekek levételekor vagy felhelyezésekor senki sem ülhet a
kerekesszékben. A kerekesszéknek
sima és szilárd talajon kell állnia. A
vázat bármelyik kerék leszerelése előtt
támassza alá borulás biztos módon, és
biztosítsa a kerekesszéket felborulás és
elgurulás ellen.

A levételhez először nyomja be a patent
(gyors kioldású) tengely kioldó gombját a
kerékagy közepén és húzza kifelé a kereket
a tengellyel együtt.
A felhelyezéshez nyomja be a patent
tengely kioldó gombját, a kerékagyat a
patent tengellyel együtt tolja be
tengelyfészekbe ütközésig. Engedje el a
kioldó gombot. Próbálja meg a kereket
lehúzni,
hogy
megbizonyosodjon
a
megfelelő rögzítésről.

 FIGYELEM:
A meghajtó kerék felhelyezése után a
tengelykioldó gombnak néhány milliméterrel ki kell állnia a kerékanyából.
Ügyeljen a kezére olyan szűken határolt szakaszon történő áthajtáskor, mint pl.
épületek bejáratában, ajtókon, valamint
szűk nyílásokon történő átkeléskor [1]. – A
kéz sérülésveszélye!



A sérült hajtókarikákat azonnal ki
kell cserélni, hogy kizárja a kezek
sérülését a hajtókarikán, és hogy a
kerekesszék
mozgását
mindig
kontrollálhassa.
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HASZNÁLATBAVÉTEL

˗

A kerekesszék lakóterületen, valamint lakáson kívüli, biztonságos használatához szükséges az alapvető közlekedési helyzetek intenzív gyakorlása:

Kerülje a haladás hirtelen megváltoztatását emelkedőről és lejtőről vízszintes
területre történő áthaladáskor, akadálynál és kanyarban történő haladáskor.

˗

Kanyar előtt mindig csökkentse a sebességet. Minél szűkebb a kanyar, annál
kisebb sebességgel szabad behajtani.
Kanyarban ne hajoljon ki.

˗

Nehéz forgalmi helyzetben vagy szűk
helyiségben csökkentse a sebességet.

˗

Haladjon óvatosan laza, vizes, csúszós,
jeges talajon.

elindulás,
kormányzás,
fékezés egyenes szakaszon, kanyarban,
hátrafelé haladás sík talajon (esetleg segítővel).

˗
˗
˗

Ismerje meg alaposan kerekesszéke menettulajdonságait, és óvatosan mérje fel korlátait. A kerekesszéket csak akkor szabad a
megszokott környezeten kívül vagy közúti
forgalomban használni, ha már biztosan
uralja a kerekesszéket.
egyes használat előtt
 Minden
ellenőrizni kell:
˗

a fékek működését,

˗

a patent tengelyek reteszelését,

˗

kartámasz, lábtartó rögzítését.

 Fontos:
˗

Először kerülje az erősen emelkedő vagy
csúszós területeket [1], a rossz útszakaszokat vagy a hasonló környezetet
[2]. – Balesetveszély!

˗

A rendkívüli közlekedési helyzetben, pl.
az emelkedőn, lejtőn, akadályon és rossz
útviszonyok között történő haladás csak
kísérő személy segítségével lehetséges.

˗

Nedves úttesten, laza vagy dőlésszöggel
rendelkező talajon mindig csúszásveszély
áll fenn, és a fékút általában a
szokásosnál hosszabb.
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HASZNÁLAT TÖMEGKÖZLEKEDÉSI
ESZKÖZÖKÖN
Kerekesszékes hely

Rossz látási viszonyok és főként sötétség
esetére javasoljuk működő világítóberendezés felszerelését és bekapcsolását, hogy
jobban lásson és Önt is lássák [1].

A kerekesszék leállítására kijelölt hely [1]
szimbólummal van jelölve.

Fontos:
Helyezze el a kerekesszéket menetiránnyal
szemben, a kijelölt helyen.
A kerekesszéket úgy kell elhelyezni, hogy a
háttámla a kijelölt helyet határoló
szerkezethez támaszkodhasson.
A kerekesszék egy további oldala egy másik
határoló szerkezetre támaszkodjon, hogy a
kerekesszék ne csúszhasson el baleset
során vagy hirtelen fékezéskor.
Fontos:
Rögzítse
a kerekesszéket a rögzítő
˗

A közúti forgalomban történő részvétel
˗

esetén a felhasználó felel a jármű
működés- és üzembiztos állapotáért.
˗

Közúti forgalomban történő közlekedés
esetén be kell tartania az érvényes közúti forgalmi szabályokat.

˗

Sötétben történő közlekedés esetén lehetőleg világos, feltűnő ruhát, vagy
láthatósági mellényt viseljen, hogy
jobban lássák.

˗

Sötétben történő közlekedés esetén kerülje az úttestek és kerékpárutak használatát.

˗

Ügyeljen arra, hogy a fényvisszaverő
prizmákat, matricákat ne takarja el a
ruha vagy más, a kerekesszéken
rögzített tárgy.

fékkel.
˗

Amennyiben a jármű kijelölt helyén van
rögzítő heveder, rögzítse magát és a
kerekesszéket azzal is.

KÖZLEKEDÉS A KÖZÚTI
FORGALOMBAN
A kerekesszékkel közlekedő személy
gyalogosnak minősül, rá a KRESZ gyalogosra
vonatkozó szabályai vonatkoznak.

A lakásán kívüli közlekedés esetén a
mindenkori időjárási és közlekedési
viszonyoknak megfelelően közlekedjen.
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A KEREKESSZÉK, MINT ÜLÉS
HASZNÁLATA GÉPJÁRMŰBEN
Gépjárművel történő közlekedés közben, pl.
fékezéskor, karambol esetén lényegesen
nagyobb, összetettebb erők lépnek fel, mint
amelyekre
általános
esetben
a
kerekesszékek
tervezve
vannak.
A
kerekesszékek, vagy egyes elemei nem
tudnak ezeknek az erőknek ellenállni.
A kerekesszékek a mozgásában korlátozott
személyeknek készülnek, mindennapjaik
megkönnyítésére, mozgási képességeik
javítására. A kimondottan gépjárműben
történő szállításhoz tervezett kerekesszék
ezt a célt nem tudná kielégíteni, ahhoz túl
súlyos és nehezen kezelhető lenne, amely
nem csak nem könnyítené meg a rászoruló
mindennapi életét, hanem még nehezebbé
tenné.



A legnagyobb biztonságot nyújtó
megoldás a jármű, megfelelően
rögzített és a járműbiztonsági
előírásoknak megfelelő rögzítő,
támasztó rendszerrel felszerelt saját
ülése. Minden esetben javasoljuk,
hogy a kerekesszéket használó
járműben való szállítása esetén a
mozgáskorlátozott a kerekesszékből
üljön át a jármű saját ülésébe,
rögzítse magát és a kerekesszéket
üresen szállítsák. Szükség esetén az
átüléshez
vegyen
igénybe
segítséget.

Amennyiben
semmiképp
nem
megvalósítható a gépjármű saját ülésének
használata, bizonyos feltételek mellett, az
önhajtós kerekesszék használható ülésként
gépjárműben. Ezt a kerekesszék adattábláján piktogrammal jelöltük.
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 Fontos:
˗

˗

˗

˗



A gépjármű legyen felkészítve a
vonatkozó
jogszabályoknak
és
szabványoknak (ISO 10542) megfelelő
WTORS (Wheelchair Tiedown and
Occupant
Restraint
Systems)
kerekesszék lekötő heveder és utas
rögzítő biztonsági öv rendszerrel.
Csak az előző pontban leírt, jelölt
helyeken rögzíthető a kerekesszék a
WTORS lekötő hevederekkel.
A kerekesszék és használójának
rögzítése minden esetben feleljen meg
a WTORS előírásainak, ajánlásainak.
További kérdés esetén forduljon a
kerekesszék
nagykereskedelmi
forgalmazójához.
FIGYELEM!
Baleset esetén a WTORS rendszer és
megfelelő
kerekesszék
kialakítás
melletti biztonság sem egyenértékű a
gépjármű
saját
ülésrendszerének
biztonságával szemben. A kerekesszék
ülésként való használata a WTORS
rendszerben is kockázatokat hordoz!

KARBANTARTÁS, ÁPOLÁS
Az Ön kerekesszéke minimális karbantartást igényel. Ennek ellenére, mint bármilyen
műszaki berendezés, rendszeres karbantartást, ápolás igényel. A nem megfelelő
karbantartás, ápolás csökkenti a kerekesszékének élettartamát és használhatóságát.
A zavarmentes használat érdekében tartsa be az alább felsorolt karbantartási ellenőrzési
időpontokat.

 Fontos:

A kerekesszék hiányos ápolása és karbantartása vagy az ápolás és karbantartás
elhanyagolása korlátozza a termékszavatosságot.

Karbantartási terv
MIKOR

MIT

MEGJEGYZÉS

Használat előtt

Általános
Az ellenőrzést a felhasználó vagy pedig
Ellenőrizni
kell
a segítő személy végzi el.
kifogástalan működést.

Használat előtt

Ellenőrizze a fékrendszer kifogástalan működését
Nyomja
a
fékkart
ütközésig.

Az ellenőrzést a felhasználó vagy pedig
segítő személy végzi el.
A fékezett kerekek üzemi feltételek
mellett már nem forognak. Ha mégis továbbforognak, akkor szervizzel kell
megjavíttatni a fékeket.

Használat előtt

Ellenőrizze a rögzítő fék
kopását
A fékkart mozgassa
oldalra.

A felhasználó vagy segítő személy
végezheti el.
Ha megnövekszik a fékkar játéka,
forduljon haladéktalanul szakszervizhez.
– Balesetveszély!

Használat előtt

Ellenőrizze a háttámla Az ellenőrzést a felhasználó vagy pedig
tartócsövek és a keret- segítő személy végezze el.
tartó csövek épségét
Haladéktalanul forduljon szakszervizhez
deformálódás esetén, vagy ha repedések
jelennek meg a hegesztési varrat
területén. – Balesetveszély!

Főként sötétben
történő használat
előtt

Ellenőrizze a
Az ellenőrzést a felhasználó vagy pedig
fényvisszaverő prizmák segítő személy végzi el.
tisztaságát
(ha vannak)
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MIKOR

MIT

MEGJEGYZÉS

8 hetente
(a használat
gyakoriságától
függően)

Ellenőrizze az
abroncsprofilt
Minimális profilmélység
= 1 mm

A
felhasználó
szemrevételezéssel
elvégezheti.
Kopott kerékabroncs vagy a kerék
sérülése esetén szakszervizzel javíttassa
meg azt.

8 hetente
(a használat
gyakoriságától
függően)

A következő alkatrészeket néhány csepp
olajjal kell lekenni
- a reteszelés mozgó alkatrészeit.
- a fékkar csapágyat.

A felhasználó vagy segítő személy
végezheti el.
Az alkatrészekről olajozás előtt törölje le
a fáradt olaj maradványait.
Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön felesleges
olajmennyiség a környezetbe (pl. a
ruhájára).

8 hetente
(a használat
gyakoriságától
függően)

Ellenőrizze valamennyi Az ellenőrzést a felhasználó vagy pedig
csavar szorosságát
segítő személy végzi el.

6 havonta
(a használat
gyakoriságától
függően)

Ellenőrizze a
- tisztaságot
- az általános állapotot.

Lásd az ápolást.
Lásd a javítást.

A gyártó ajánlása:
18 havonta
(a használat
gyakoriságától
függően)

Biztonsági felülvizsgálat

A szakszerviznek kell elvégeznie.
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Alkatrészek, tartozékok
Egyes részek esetleges cseréjénél csak
eredeti Meyra terméket vásároljon, melyet
a szakszerviz a gyártól rendel meg és szereli
be. Csak olyan kiegészítéseket, és
tartozékokat szerelhet a kerekesszékre,
melyet a Meyra jóváhagyott.
Javítások
Amennyiben kérdése merül fel, illetve
segítségre van szüksége, forduljon a MEYRA
szaküzlethez.
A tévedések elkerülése végett alkatrészeket
rendeléskor adja meg a kerekesszék
vázszámát,
gyártási
számát.
A
Szervizkönyvbe jegyeztesse be a dátumot
és az elvégzett javításokat minden esetben.

Műanyag részek
Ezeket
általános
használatú
műanyagtisztítóval ápolja. Tartsa szem
előtt a tisztítószer általános információit.
Fém elemek:
Kímélő mosóporos nedves törlőruhával
tisztítsa meg, majd törölje szárazra. A váz
fényét megőrizheti, ha tisztítás után
autóviasszal áttörli.
Amennyiben a felület megkarcolódik,
akkor javítsa ki azt autó lakk
felhasználásával.

Tisztítás



FIGYELEM:
˗ A kerekesszéket soha ne tisztítsa
magas nyomású berendezéssel, vagy
bő vízzel, mert a zsírozott részek
beázhatnak és korrózióhoz vezethet!
˗ A homok, tengervíz, útszóró só
károsítja a tengelyeket és a
csapágyakat. Ilyen körülmények
közötti használat után tiszta vízzel
mossa át a kerekesszéket és szárítsa
meg.
Ülés- és háttámla kárpit
A huzatokat meleg vízzel tisztítsa. Kímélő
mosópor hozzáadása javasolt. Makacs
szennyeződés esetén kefével dörzsölje át
a kárpitot, majd törölje szárazra.
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MŰSZAKI ADATOK
A <Műszaki adatok > összes adata az alapkivitelre vonatkozik.
A teljes hossz függ a meghajtó kerekek
helyzetétől és méretétől.
Amennyiben nincs más feltüntetve, akkor a
méretek alapja ø 610 mm-es (24“-os) meghajtó kerék.
Mérettűrés ±1,5 cm, ± 2°.
A szállítható csomagsúly számítása:



FIGYELEM:
˗

A pótlólag felszerelt tartozék miatti
plusz súly csökkenti a maximális
terhelhetőséget!

˗

A megengedhető maximális testsúly
megegyezik a max. terhelhetőséggel,
ha a használó nem visz magával
csomagot.

˗

Maximális csomagsúly 10 kg!

A szállítható csomagsúly kiszámítható a
kerekesszék maximális terhelhetőségéből, a
maximális csomagsúly adatból, és a
használó testsúlyából.
Példák:
1. A használó testsúlya 122 kg. Az elméleti
szállítható csomagsúly a max. terhelhetőség
mínusz a használó testsúlya, azaz a példa
szerint 130-122=8 kg. A 8 kg kevesebb, mint
10 kg, tehát szállítható.
2. A használó testsúlya 95 kg. Az elméleti
szállítható csomagsúly a max. terhelhetőség
mínusz a használó testsúlya, azaz a példa
szerint 95-125=30 kg. A 30 kg több, mint a
max. csomagsúly, tehát nem szállítható.
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Méretek, adatok
Teljes hossz lábtartókkal (min/max)):.................................................................. 102/108 cm
Hossz (Lábtartók nélkül): ......................................................................................... 77/83 cm
Beülő szélesség: ...............................................................................38, 40, 43, 46, 48, 51 cm
Teljes szélesség: ............................................................................... beülő szélesség + 18 cm
Teljes magasság: ...........................................................................................................96 cm
Tolókar magassága: ......................................................................................................90 cm
Ülésmélység: ................................................................................................................43 cm
Elülső ülésmagasság, ülőpárna nélkül: .........................................................................47 cm
Kartámasz magassága az ülésfelülettől: ........................................................................23 cm
Háttámla magasság: ......................................................................................................42 cm
Talptámasz ülésig, ülőpárna nélkül (alsó lábszár hossza)(min/max): ...................... 38/50 cm
Teljes hossz lábtartók nélkül: ........................................................................................75 cm
Összecsukott szélesség: ................................................................................................28 cm
Összecsukott magasság: .........................................................................................min 96 cm
Kis kerék: ..........................................................................................  180 x 40 mm (7”) PU
Meghajtókerék: ..........................................................................  610 mm (24 x 1 3/8”) PU
Hajtókarika:...........................................................................................................  535 mm
Max. akadálymagasság (beállított lábtámaszmagasság): .............................. 0-tól 100 mm-ig
Minimális fordulási sugár: ...................................................................................... 1250 mm
Engedélyezett emelkedő: ....................................................................................... 4,5° (8 %)
Engedélyezett lejtő: ............................................................................................... 4,5° (8 %)
Engedélyezett keresztirányú lejtő: ......................................................................... 4,5° (8 %)
Borulás elleni statikai védelem az összes irányba: ................................................... 6° (10 %)
Környezeti hőmérséklet: ......................................................................... -25 °C-tól +50 °C-ig
Tárolási hőmérséklet: .............................................................................. -40 °C-tól +65 °C-ig
Max. terhelhetőség (beleértve a szállított csomagot is): ............................................. 130 kg
Max. csomagsúly: .......................................................................................................... 10 kg
Önsúly. ............................................................................................................... min. 17,5 kg
Szállítási súly (lábtámaszok, oldaltámaszok, párna, meghajtókerekek nélkül): ........ min. 9 kg
Legnehezebb egyedi összetevő súlya (meghajtó kerék). ............................................... 2,5 kg
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A kerekesszéken elhelyezett matricák jelentése
Figyelem!
A használati útmutatókat, valamint a mellékelt dokumentációkat
olvassa el.
A kerekesszéket ne emelje meg a kartámaszoknál vagy a lábtámaszoknál fogva!
A levehető alkatrészek nem alkalmasak felfüggesztési pontként!

A típustáblán lévő szimbólumok jelentése
Gyártó
Rendelésszám
Sorozatszám/gyártási szám
Gyártás dátuma (év-naptári hét)

Megengedett maximális terhelhetőség

Engedélyezett összsúly
Engedélyezett tengelyterhelés

Engedélyezett emelkedő
Engedélyezett lejtő
Engedélyezett maximális sebesség
A termék gépjárműben használható ülésként

A termék gépjárműben nem használható ülésként
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JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Ez a használati útmutató egyben
garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze
meg, mert esetleges meghibásodás esetén
a jótállásban történő javításra, csak ennek
bemutatásával lesz jogosult.

A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait
nem érinti.

A termék teljesíti az EU 93/42/EEC
orvostechnikai eszközökre vonatkozó
előírásait és megfelel a 4/2009 (III.17)
EüM. rendeletnek.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által átvett
termékre társaságunk a jogszabályok által
meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő
az átvétel napjától számított 12 hónap.
A jótállási igényét a Meyra-Ortopedia Kft.
(1044 Budapest, Megyeri út 205. Fsz. 43.)
szerviz egységénél jelentheti be és a
jótállási jeggyel, számlával érvényesítheti.
A jótállási jegyen bármely szabálytalan
javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok
bejegyzése a jótállás érvénytelenségét
vonja maga után.
A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes
használat, átalakítás, helytelen kezelés,
ápolás és tárolás, erőszakos külső behatás,
szakszerűtlen
beavatkozás,
a
meghibásodás bejelentésének elmulasztása,
elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz,
földrengés, stb.) miatt következik be.
A használati útmutatóban foglaltaktól
eltérő használatból eredő meghibásodások,
valamint a természetes használatból eredő
kopások (kerék, fék, karfa, kárpit stb.),
elhasználódások nem tartoznak a jótállás
keretébe.

Forgalmazó:
A kerekesszéket Magyarországon
forgalomba hozza és javítja:
MEYRA-ORTOPEDIA Kft.
1044 Budapest, Megyeri út 205/B.
Tel/Fax: (06 1) 230 0593
E-mail:info@meyra.hu, szerviz@meyra.hu
Internet: http://www.meyra.hu
Gyártó:
Meyra GmbH. & Co. KG.
D-32689 Kalletal-Kalldorf, Meyra Ring 2.
Tel: (0049) 57 33 922 0
E-mail: info@meyra.de
Internet: www.meyra.de

A terméket kijavításra átvételi elismervény
ellenében kell átvenni.
Amennyiben a termék meghibásodásával
kapcsolatban vita merül fel, úgy
jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak egy
példánya a termék tulajdonosát illeti, aki
panaszával
a
területileg
illetékes
Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi
Felügyelőséghez, illetve a kamarák mellett
működő Békéltető testületekhez fordulhat.

A Használati útmutatót, Jótállási jegyet és
a Szervizkönyvet a kihordási idő végéig
meg kell őrizni, ha az eszközt
társadalombiztosítási támogatás
igénybevételével vásárolta!
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JÓTÁLLÁSI JEGY
Service Standard 3.600
Garanciális javítások

Garanciális javítások

Hiba jellege:

Hiba jellege:

Cserélt illetve javított alkatrészek:

Cserélt illetve javított alkatrészek:

_________________________________

______________________________

________________________________

______________________________

Szerviz bélyegzője:

Szerviz bélyegzője:

Aláírás: _____________________________

Aláírás: _____________________________

Dátum: _____________________________

Dátum: _____________________________

Garanciális javítások

Garanciális javítások

Hiba jellege:

Hiba jellege:

Cserélt illetve javított alkatrészek:

Cserélt illetve javított alkatrészek:

________________________________

_______________________________

________________________________

_______________________________

Szerviz bélyegzője:

Szerviz bélyegzője:

Aláírás: _____________________________

Aláírás: _____________________________

Dátum: _____________________________

Dátum: _____________________________

Az eszköz sorozatszáma:

Forgalmazó pecsétje, aláírása:
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Az eladás dátuma:

Meyra-Ortopedia Kft.:
1044 Budapest,
Megyeri út 205/B.
Telefon: 06 (1) 230 0593
Mobil: 06 (30) 962 7624
szerviz@meyra.hu

SZERVIZKÖNYV
Eszköz típusa:

Önhajtós kerekesszék

Megnevezése:

Service Standard 3.600

Gy. Sor- / Vázszám:

Név:

TAJ szám:

Kiadás jogcíme:

TB támogatással
Kiadás napja + kihordási idő
javíthatóság utolsó
napja:
Kiadás időpontja:

Ált. / Üb. / Kgy / Egyedi
Kiadta:

A jogszabály szerinti jótállási időn felül vállalt jótállás nincs.
A Szervizkönyv javítást végző munkatársunknak történő átadása a vényes javítás elvégzésének feltétele!
Az eszközön a Meyra-Ortopedia Kft. alkalmazottain kívül javítást más nem végezhet!

Sorsz.

Dátum

Hiba jellege

Jav. nettó
díja

Jav. bruttó
díja

Javítást végző

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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VÉNY FELÍRATÁSI SEGÉDLET JAVÍTÁSHOZ
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI:
A jótállási idő (1 év) lejárta.
Orvosi vény megléte.
Legyen megállapítható, hogy a gyógyászati segédeszköz a javítást igénylőnek lett
társadalombiztosítási támogatással felírva és kiszolgálva.
 A használati útmutató megléte, benne az eszköz gyári száma és a jótállási jegy fejlécében
és/vagy a szervizkönyvben a jogosult neve, TAJ száma, a kiszolgálás dátuma, vagy
 kórházi zárójelentés vagy ambuláns lap megléte, amin a felíró orvos a segédeszközt felírta,
a kiszolgálás kori számla vagy egyéb okirat, amin a beteg neve és a felírt eszköz azonosítása
együtt szerepel, vagy
 OEP igazolás, hogy a javítást kérőnek ki lett szolgálva az adott eszköz a kiszolgálás
dátumával.
˗ Szervizkönyv megléte, benne az eddigi javításokkal és azok költségével.
˗ Az eszköz legyen azonosítható (típustábla, gyári szám megléte magán az eszközön).
˗
˗
˗

JAVÍTÁSI VÉNY
Ki írhat fel javítási vényt?
A 14/2007.(III./14.) EüM rendeletének 12. paragrafus 2. bekezdése szerint:
“A társadalombiztosítási támogatással rendelt gyógyászati segédeszköz javítását a
kezelőorvosnak vagy a háziorvosnak vényen kell rendelnie az eszköz pontos megnevezésének és a
hiba jellegének feltüntetésével.”

Mit kell tartalmaznia a vénynek?

Eszköz pontos megnevezése, Gyártási száma (A)
Hiba jellege (B)
(A) Megnevezés a társadalombiztosítással rendelhető gyógyászati segédeszközök jegyzékében (tb.
lista) szereplő módon és az eszköz gyártási száma (címkén SN xxxxxxx).
(B) Hiba jellege az OEP által meghatározottak szerint:



Vázjavítás
Kerék javítás, csere




Fék jav., csere, beállítás
Gumi csere



Karfa, kárpit csere

Amennyiben több hiba is javítást igényel, azokat egy vényre kell felíratni.
Javasoljuk, hogy a vény felíratás előtt a vegye fel a kapcsolatot a Meyra-Ortopedia Kft. szervizével
és kérjen segítséget a hiba jellegének meghatározásához.
Példák:
„Service Standard 3.600 önhajtós kerekesszék
Gy.sz.: TRZ16209187
Vázjavítás ”

„Service Standard 3.600 önhajtós kerekesszék
Gy.sz.: KLA15005616
Fék jav., csere, beállítás”

HOL ÉS HOGYAN VÁLTHATÓ BE A JAVÍTÁSI VÉNY
A felírt vény birtokában kell jelentkezni a Meyra-Ortopedia Kft. ügyfélszolgálatánál vagy
szervizénél (e-mail: info@meyra.hu; szerviz@meyra.hu; telefon: 06-1-230-0593; 06-30-962-7624).
A vényt nem kell postázni, azt a javítás során veszik át a munka elvégzésekor.

