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Vážený zákazníku,
výrobek, který se chystáte používat (GEMINI TWIN S, M, L - anatomická opěrka
zad) je zdravotnický prostředek a měl by primárně sloužit k účelům, ke kterým byl
vyroben a následně schválen pro použití příslušnými institucemi.
GEMINI TWIN S, M, L - anatomická
opěrka zad (dále jen „opěrka GEMINI
TWIN“) je určena k instalaci do invalidního vozíku nebo jiného zdravotnického
prostředku, který souvisí s podporou
dlouhodobého sezení a který její instalaci umožňuje. Opěrka je primárně
indikována především pro osoby dlouhodobě sedící, kterým umožňuje stabilní, anatomicky komfortní a bezpečný
posez. Opěrka GEMINI TWIN pomáhá
zajistit posturální stabilitu, vzpřímený
a symetrický sed s maximálním rozložením tlaku na celou opěrnou část se
zachováním fyziologického zakřivení

páteře, udržení optimální tělesné teploty
a odvod tělesné vlhkosti. Zároveň opěrka umožňuje částečnou korekci polohy
sedu např. při vychýlení páteře. Opěrka
GEMINI TWIN je dodávána v širokém
spektru rozměrů a je vhodná také pro
instalaci do dětských vozíků.
Opěrka GEMINI TWIN není vhodná
pro osoby s velkou deformitou páteře,
osoby s velmi nestabilní a neklidnou
polohou sedu. Opěrka GEMINI TWIN
nenahrazuje trupovou ortézu nebo jiné
korekční či zádržné systémy sezení.
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OBR 1

Vyobrazení bez textilního potahu
Zadní pohled
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A/ Opěrka GEMINI TWIN je již instalována na vozík dodavatelem
V případě instalace provedené dodavatelem je opěrka umístěna na vozík
dle parametrů, které byly předmětem
objednávky výrobku. Je však možné,
že bude nutné polohu opěrky upravit
(doladit) tak, aby dokonale vyhovovala
uživateli a splňovala účel, ke kterému je
určena, a to především ze zdravotního
hlediska. Dbejte proto prosím zvýšenou
pozornost správnému nastavení opěrky

i v případě, že je dodána s vozíkem.
Nastavení opěrky GEMINI TWIN je popsáno v kapitole IV. Pro snadnější prvotní nastavení opěrky na vozíku můžou
být šroubované spoje dodávány v uvolněném stavu!
Pro dokončení nastavení opěrky a před
prvním použitím je nutné všechny spoje zkontrolovat a dotáhnout!
B/ Instalace svépomocí
Pokud opěrku budete instalovat svépomocí, dodržujte prosím základní
pravidla a postup instalace v kapitole III.
tohoto návodu, a to včetně doporučení
pro nastavení od vašeho lékaře či ergo/
fyzio terapeuta.
Samotná instalace opěrky GEMINI TWIN
na vozík není složitá a měl by ji zvládnout běžně zručný uživatel.
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Pohled shora
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DODÁNÍ VÝROBKU
Opěrku GEMINI TWIN můžete získat
buď jako dodavatelem instalovanou
součást invalidního vozíku nebo jako
samostatný výrobek, jehož instalaci
na vozík provedete svépomocí. Výrobce
přesto doporučuje svěřit instalaci odbornému servisu nebo dodavateli.
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ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
1. deska zádové opěrky
2. bederní opěrka
3. objímky
4. nosné čepy
5. pouzdro
6. aretační páčky
7. L-držáky
8. zádové trubky vozíku
9. příložky L-držáků
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SPOJOVACÍ PRVKY
S2 - š rouby pro nastavení polohy bederní opěrky
S3 - jistící šrouby na objímce P+L
S4 - š rouby pro nastavení sklonu opěrky
(nosného čepu) P+L
S7 - jistící matice L-držáků P+L
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I. OBSAH BALENÍ
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II. POPIS A ZÁKLADNÍ FUNKCE VÝROBKU
Opěrky GEMINI TWIN jsou vyráběny
ve třech výškách a v různých šířkách při
zachování proporční konturace (viz tabulka na poslední straně tohoto návodu).
Nosná konstrukce hlavní opěrky i bederní opěrky je tvořena vysokopevnostní
hliníkovou deskou s kvalitní povrchovou
úpravou.
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Bederní opěrka
U opěrek velikosti (typu) „S“ a „M“ je
hlavní opěrná část dodávána s tzv. bederní opěrkou (OBR 1), která pomáhá
ergonomickému postavení bederní a pánevní oblasti páteře a zároveň vyplňuje
prostor mezi hlavní opěrkou a sedacím
polštářem (sedačkou). Bederní opěrka
je nezávisle nastavitelná výškově, v horizontální rovině i v náklonu. V případě
potřeby ji lze odmontovat a používat
opěrku GEMINI TWIN bez této bederní
opěry.

1. GEMINI TWIN S, M, L - anatomická opěrka zad
(pro velikost S a M v kompletu s bederní opěrkou)
2. návod k použití
3. 1 ks stranový klíč č. 10
4. 1 ks klíč
5. 1 ks kontrolní jednotka Sunfibre
(pro verzi Be Seen Line)
6. 1 ks nabíjecí kabel micro USB
(pro verzi Be Seen Line)
7. 2 ks hrudní peloty (jsou-li součástí dodávky)
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Na nosnou desku je pomocí zdrhovadel
a popruhů se zdrhovadly připevněno
čalounění tvořené kvalitním kontaktním
potahem (více v části V. Textilní potah).
Opěrka GEMINI TWIN je uchycena k vozíku tzv. dvoubodově pomocí aretačního mechanizmu.

Hrudní (boční) peloty
(doplňková výbava)
Opěrku GEMINI TWIN lze vybavit doplňkovým příslušenstvím - hrudními pelotami. Peloty (pravá a levá strana) slouží
pro další fixaci vzpřímené pozice sedu
v oblasti hrudního koše. Jejich instalace
je určena především pro osoby s rozšířenou indikací pro jejich použití. Peloty
jsou montovány přímo na zádový plech
opěrky. Jejich pozici lze výškově upravit podle potřeby, stranově nezávisle
na sobě. Polstrování lze sejmout a prát
v pračce běžným způsobem (viz dále
v oddílu Textilní potah). Po opětovném
nasazení zajistěte čalounění páskem se
suchým zipem proti posunu či sklouznutí.
Uchycení
Součástí opěrky GEMINI TWIN je dvoubodový upevňovací mechanizmus
(opěrka je zavěšena na vozíku na 2 místech) OBR 1. Ten je tvořený objímkami
s pouzdry a aretačním mechanizmem
(3), upevněnými na zádových trubkách
vozíku (8) a nastavitelnými L-držáky (7)
s nosnými čepy (4), upevněnými na samotné opěrce.

Důležité: Základním předpokladem
snadné manipulace s opěrkou (vyjmutí
a nasazení) je správné umístění objímek (3) na vozíku (OBR 3, 4, 5)!
Pokud objímky nejsou na zádových trubkách ve stejné výšce a správně vycentrovány, dojde ke křížení při zasouvání
závěsných čepů a opěrku nelze zaaretovat (viz OBR 7)! Toto je nepřípustný stav
a je nutné v takovém případě upravit
a srovnat polohu objímek (viz odd. III
INSTALACE). Samotná opěrka (resp.
nosné čepy (4)) musí do pouzder na objímkách (5) lehce zapadnout bez další
pomoci (zatlačení apod.).
Aretace
Během používání musí být zádová opěrka správně umístěna v držácích a aretována jistícími páčkami (6) (páčky se
aretují směrem dovnitř - poloha LOCK).
Nepoužívejte nikdy zádovou opěrku
bez aretace!
Pokud není aretace možná, závěsné
čepy nezapadly korektně do své polohy.
Zkontrolujte výškové umístění objímek
(3) na zádových trubkách (stejná výška
V3), zkontrolujte pouzdro (5) zda neobsahuje cizí předmět, zkontrolujte výškové umístění držáků s čepy (4) na opěrce
(viz oddíl III INSTALACE) pravá vs. levá
strana, popř. kontakujte servisní středisko.
Pro vyjmutí opěrky odjistěte páčky
směrem ven (poloha OPEN). Opěrku lze
poté z držáků lehce vyjmout směrem
nahoru - za držátko v horní části opěrky. Pokud nezvládnete opěrku vyjmout 1
rukou, pomožte si druhou rukou zespodu nadzvednutím celého kompletu.
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Špatná instalace či nevhodné umístění opěrky GEMINI TWIN na invalidní
vozík může být zdrojem následných zdravotních komplikací! Výrobce
v takovém případě nenese odpovědnost za tuto skutečnost pokud nastane.

III. INSTALACE
Obecné informace
Správná výška zádové části opěrky je zásadní parametr pro kvalitní oporu trupu,
stejně jako výška umístění horní hrany
opěrky vůči zádům uživatele V1. Při měření
výšky i umístění zádové opěrky je důležité
vzít v úvahu - jestli, a na jakém (antidekubitním) sedáku či sedací podložce bude
uživatel sedět (především výška sedáku).
Pro příliš nízko instalovanou opěrku je
typická ztráta stability uživatele, snaha se-

souvat pánev na vozíku dopředu a ohýbat
tak páteř vpřed (tzv. kafotizace).
Při vysoko instalované opěrce uživatel
nedokáže napřímit trup, protáhnout
vrchní partie, je omezen pohyb přes lopatky včetně rukou (pohon vozíku), hrozí větší náchylnost na otlaky a odřeniny.
Věnujte zvýšenou pozornost správnému
výběru typu opěrky, popř. konzultujte výběr
vhodného typu tohoto zdravotního prostředku s odborníkem (ergoterapeutem).

Před instalací:
• Opěrku GEMINI TWIN instalujte a nastavujte vždy na neobsazeném vozíku!
• Zkontrolujte správnou šířku opěrky vs. šířka vozíku (viz. tabulka rozměrů na
zadní straně návodu).
• Pro snadnější prvotní instalaci opěrky na vozík jsou šroubované spoje dodávány v uvolněném stavu! Po dokončení instalace je nutné všechny spoje
zkontrolovat a dotáhnout!
OBR 2

horní hrana opěrky

V2
boční (hrudní) peloty

zádové trubky vozíku
bederní opěrka
sedačka

antidekubitní sedák

V1
V3
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Základní instalace
1. Před vyjmutím opěrky z přepravního obalu uvolněte z opěrky objímky
s aretačním mechanizmem (3) (páčky
do polohy OPEN).
POZN: Objímky jsou optimalizovány
pro nejčastější průměr zádových trubek 22 mm.
2. P
 omocí přiloženého klíče uvolněte
na objímkách šrouby (S3) a nasaďte
objímky na zádové trubky vozíku
ve stejné výšce V3 a lehce dotáhněte
tak, aby objímky na trubkách udržely
zasunutou zádovou opěrku, ale bylo
možné s nimi otáčet.
Správnou výšku umístění horní hrany
objímek V3 na obou stranách vozíku
od sedačky odečtete tímto způsobem
(OBR 2 + OBR 3):
- odečtěte vzdálenost V2 od požadované výšky horní hrany opěrky V1
včetně textilního potahu
- vzdálenost V2 je z výroby nastavena na 20 cm po textil - tj. 17 cm
po horní hranu plechu, a umístění
L-držáků (7) je v prostřední poloze
v otvorech na plechu zádové části
(B7)
- vzdálenost V2 může být později
upravena výškovým posouváním
L-držáků (7) v otvorech v nosném
plechu opěrky (B7)
	POZOR! V3 vpravo = V3 vlevo !
Kontrolu můžete provést např.
i vodováhou (OBR 4), pokud je vozík
na rovině.
3. D
 o pouzder aretačního mechanizmu
(5) zasuňte opatrně zádovou opěrku
takto (OBR 5):
- nejprve srovnejte úhel objímek
(3) jejich pootočením na trubkách
vozíku (8) vůči sobě tak, aby bylo
možné lehce zasunout oba čepy,
tj. vzdálenost středů pouzder R5

V1

V2

8
V3

V2 = 20 cm (po textil),
nastaveno z výroby
5

7
B7

Pohled zezadu

OBR 4

OBR 3

✔

musí odpovídat vzdálenosti čepů
R4, při dodržení osové (středové)
souměrnosti
-n
 yní opatrně zasuňte opěrku (čepy)
do pouzder
-p
 okud nelze opěrku zasunout lehce - doupravte vzdálenost R5 nebo
srovnejte výšku V3 vpravo i vlevo
	
POZOR! Nezatlačujte čepy násilím
do pouzder! Mohlo by dojít ke vzpříčení.
5. Pokud čepy volně zapadly a lze je
páčkou (6) - OBR 6 aretovat (poloha
LOCK), je instalace opěrky na vozík
správná.
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OBR 5

Opěrka GEMINI TWIN - pohled shora
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90°

OBR 7A
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Přesto, že získáte opěrku GEMINI TWIN
již namontovanou s vozíkem, může se
stát, že nastavení opěrky vám nebude
vyhovovat. Stejný případ může nastat
i po delší době užívání, kdy se např.
změní váš zdravotní stav, nebo nastavení vozíku, těžiště, či výška sedacího polštáře. V takovém případě lze jednoduše
upravit nastavení:

Pravá objímka

levá strana + pravá strana

správná instalace

IV. NASTAVENÍ

6

Levá objímka

odjistit
(OPEN)

6. Opěrku zaaretujte pomocí páček (6)
na obou stranách a dotáhněte všechny šrouby na objímkách (S3). Šrouby
dotahujte střídavě na obou stranách
trubek! Pozor na únosnou mez deformity zádových trubek vozíku!
7. O
 pěrku odaretujte (poloha OPEN)
a zkuste vyjmout a zpět nasadit.

OBR 5B
srovnat

3

5

6

OBR 6
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Přesvědčte se, že tento úkon lze provést opakovaně lehce spolu s bezpečnostní aretací LOCK-OPEN (6). Pokud
nelze hladce nasazovat opěrku, vraťte
se k bodu 3.
8. Opěrka je tímto na vozík nainstalována v základní poloze.

S7

7

OBR 5B
srovnat

9

zajistit
(LOCK)

✔

POZOR! Pokud nelze opěrku zasunout do čepů volně až na doraz,
opěrku nelze aretovat! (OBR 7)
Délka závěsných čepů sice neumožňuje samovolné vypadnutí
opěrky z objímek v základní poloze, ale výrobek nemůže plnit
svou funkci a proto opěrku nelze
v takovém případě používat.

špatná instalace

90°

OBR 7B

✗

Vertikální posun
Výška V1:
- vyjměte opěrku z vozíku
- uvolněte šrouby (S3) na objímkách
na zádových trubkách vozíku (3)
- pro nastavení požadované výšky V1
postupujte podle odd. III, bod 2 a 3
tohoto návodu
Výška V2:
- vyjměte opěrku z vozíku
- sejměte čalounění - uvolněte vertikální textilní popruhy na zadní straně
opěrky, uvolněte provlečené čalounění
v držátku na horní straně opěrky a celé čalounění „odtrhněte“ ze suchých
zipů na vnitřní zádové části plechu
opěrky.
- na zadní straně opěrky vyšroubujte
matice (S7) a uvolněte příložky (9)

na vnitřní straně opěrky
-p
 osuňte příložky (9) do požadované
polohy v otvorech (B7) - POZOR souměrně na obou stranách opěrky!
-n
 asaďte L-držáky (7) zpět na šrouby
na zadní straně opěrky a utáhněte matice (S7)
-n
 asaďte čalounění zpět na opěrku
- nasaďte potah na opěrku a přitlačte čalounění na suchý zip na vnitřní
kontuře plechu opěrky odpovídajícími
protikusy, a zajistěte vertikální textilní popruhy na zadní straně opěrky,
do horního držátka provlékněte textilní
čalounění a přitlačte ho na suchý zip.
Horizontální posun
Horizontální posun slouží k upravení
polohy (vzdálenosti) opěrky vzhledem
k zádovým trubkám vozíku (OBR 8A).
- vyjměte opěrku z vozíku
-u
 volněte šrouby (S4) a uvolněte Ldržáky z čepů
-p
 osuňte L-držáky vpřed nebo vzad
do požadované pozice a pomocí šroubů (S4) opět přišroubujte k čepům
(ve spodní části L-držáku volte otvory
v horní řadě)
- stejný postup zopakujte na druhé straně úchytového systému opěrky
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OBR 8A

horizontální posun

4

OBR 8B

nastavení sklonu
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OBR 9

pohled shora
korekční natočení opěrky VLEVO

7

4
S4

posun vpravo
nebo vlevo

S4

7

7

8
3

upravit úhel
otočením objímek (3)

- Nosný čep (4) musí být zajištěn VŽDY
oběma šrouby!
Sklon / záklon
Úprava sklonu slouží k naklopení opěrné
části opěrky vzhledem k horizontální
rovině (sedu). Upravením úhlu sklonu
zároveň měníme úhel sedu (pokud nevyhovuje úhel 90°). Je to potřeba v případě korekce sedu uživatele nebo např.
při montáži opěrky na zádové trubky,
které jsou na vozíku již v určitém úhlu
zalomení apod. (OBR 8B)

- zaaretujte opěrku na vozíku
- uvolněte vrchní i spodní šroub (S4)
pro uvolnění L-držáků (7) z čepů (4)
-n
 astavte nový požadovaný sklon L-držáku
(7) vůči nosnému čepu (4) a zajistěte
polohu v příslušném otvoru na L-držáku
pomocí šroubů (S4) - volte odpovídající
spodní řadu otvorů pro požadované nastavení sklonu zádové části (!)
- stejný postup zopakujte na druhé straně úchytového systému opěrky
- Nosný čep (4) musí být zajištěn VŽDY
oběma šrouby!
OBR 9B

OBR 9A

S2

sklon
opěrky

S2
horizontální posun
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Bederní opěrka
Bederní opěrku lze nastavit dle potřeby v horizontální rovině (OBR 9A+9B).
Po uvolnění šroubů (S2) na držácích
bederní opěrky nastavte požadovanou
pozici (dopředu, dozadu, neutrální nebo
změňte sklon bederní opěrky). Šrouby
poté pevně dotáhněte.
Bederní opěrku lze z hlavní zádové části
odmontovat:
- vyjměte opěrku z vozíku
- sejměte čalounění (viz odst. vertikální
posun)
- uvolněte 4 matice na držáku bederní
opěrky a opěrku sejměte
- nasaďte čalounění (viz odst. vertikální
posun)
Opačným postupem bederní pěrku namontujte zpět.
Korekční nastavení
Opěrka GEMINI TWIN umožňuje díky
své konstrukci nastavení pro částečnou
korekci sedu. Jde především o vychýlení středové osy zádové části (OBR 9),
úpravu vertikálního sklonu, horizontální

S7

8
3

upravit úhel
otočením objímek (3)

posun nebo posun bederní části páteře dopředu (typ S, M). Tuto vlastnost
lze podpořit instalací hrudních pelot
(příplatková výbava) pro další podporu
vzpřímeného sedu.
- vyjměte opěrku z vozíku
- s ejměte čalounění (viz odst. vertikální
posun)
-u
 volněte matice (S7) a uvolněte Ldržáky (7) z příložek (9)
-p
 osuňte L-držáky do nové pozice
(OBR 9): doleva nebo doprava a to
na obou stranách stejným směrem (!)
-p
 řišroubujte maticemi (S7) L-držáky v
nové pozici zpět k příložkám (9)
-n
 asaďte čalounění (viz odst. vertikální
posun)
-u
 volněte šrouby (S3) na objímkách (3)
na zádových trubkách vozíku (8)
- r ukou upravte pootočením (vyosením)
úhel objímek (3) (viz OBR 9) požadovaným směrem, tak, aby i v nové
pozici rozteč pouzder (R5) odpovídala
rozteči nosných čepů (R4) (R5 = R4),
aby opěrka šla zasunout do objímek
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Potah opěrky je obecně dobře odolný
proti otěru či nepřízni počasí.
POZOR! Vrchní a boční 3D tkanina potahu je však velmi náchylná na otřepání
při styku se zdrhovadly (suchý zip).
Vyvarujte se proto přímému kontaktu
zdrhovadel s vrchní a boční částí potahu opěrky.
Kompletní čalounění je k opěrce uchyceno pomocí suchých zipů (zdrhovadel).
Je tedy jednoduše možné celý potah
z opěrky sejmout (viz. také oddíl IV.).
Na spodní straně čalounění se nachází

bez omezení (zohledněte možnosti
pro toto nastavení, aby nedošlo ke kolizi s konstrukcí vozíku apod.)
- zasuňte opěrku lehce do pouzder
- pokud nelze opěrku zasunout lehce,
upravte rozteč R5 a zkontrolujte výšku V3
- po ověření snadného nasazení a zaaretování opěrky pomocí páček (6)
na obou stranách a dotáhněte všechny
šrouby na objímkách (S3). Šrouby dotahujte střídavě na obou stranách trubek! Pozor na únosnou mez deformity
zádových trubek vozíku!

zip a vnitřní latexovou výplň tak lze
vyjmout a samotný vrchní potah vyprat
(viz oddíl Údržba a čištění).
Důležité: Při vyjímání vnitřní výplně
z potahu dbejte zvýšené opatrnosti,
aby nedošlo k poškození celistvosti výplně! Netahejte za výplň silou!
Potah bederní pěrky je na nosném plechu nasazen do bočních kapes. Je možné ho sejmout a stejně jako u hlavní zádové části pomocí zipu na spodní straně
vyjmout vnitřní výplň a potah vyprat.

OBR 10

Hrudní peloty
Pokud je zádová opěrka vybavena hrudními pelotami, jsou již přimontovány při
dodání opěrky. Jejich správnou pozici
(výšku) zkontrolujte nebo nastavte tak,
jak vám indikuje váš odborný lékař či
ergoterapeut. Výškové nastavení proveďte povolením matic na zadní straně
opěrky (OBR 10) v místě uchycení pelot

a posuňte pelotu do požadované pozice. Šrouby opět utáhněte.
Peloty lze z opěrky odmontovat nebo
zpět nasadit kdykoliv to situace vyžaduje.
Čalounění bočních pelot je uchyceno
proti posunutí pomocí pásku se suchým
zipem, provlečeným v nosném plechu
peloty. Čalounění lze sejmout a vyprat.

V. TEXTILNÍ POTAH
Čalounění opěrky GEMINI TWIN je tvořeno v zádové (opěrné) části kvalitním
potahem z 3D distančního úpletu (100%
PES textilie) se speciální vnitřní funkční
textilní vrstvou OUTLAST® (akrylát potažený vrstvou s PCM kapsulemi). Tato
hi-tech technologie poskytuje textilním
materiálům „inteligentní“ schopnost
proaktivní regulace tělesné teploty (absorpce nebo výdej tepla).
Zadní část potahu tvoří odolná, perforovaná PVC tkanina.
Vnitřní výplň čalounění je 100% přírodní
latex s horizontální perforací umožňující provětrávání opěrné části. Jedná se
o vysoce ekologický produkt: hygienicky

3D textilie
Outlast®

100% latex

vnitřní latexovou
výplň lze vyjmout

nezávadný, netoxický, nekarcinogenní,
hypoalergenní a bezprašný.

VI. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Stejně jako exponované části všech
výrobků, také zádová opěrka GEMINI
TWIN postupem času podléhá opotřebení a zašpinění, závislých na intenzitě
používání.
Základní čištění textilu
Potah opěrky pravidelně zbavujte prachu a usazených nečistot (vyklepáním
nebo vysavačem). Při menším ušpinění
očistěte potah vlhkým hadrem, jemnou
houbičkou nebo velmi jemným kartáčem za použití teplé vody, popř. běžného mycího prostředku. Nepoužívejte
tvrdé kartáče nebo drátěnky, agresivní
a silné dezinfekční přípravky nebo páru!
(Před použitím čistícího prostředku si
přečtěte pozorně návod konkrétního
čistícího přípravku!)
Větší znečištění textilu
Potah opěrky i bederní opěrky je možné
sejmout (viz. také oddíl IV a V) a následně prát. Perte maximálně na 40 °C
a nepoužívejte aviváž! Potahy nežehlete! Nechte volně proschnout.

Kovové části
Kovové části opěrky nevyžadují zvláštní
údržbu. Opěrka neobsahuje součásti,
které podléhají korozi apod. Kovové
části však pravidelně zbavujte prachu
a nečistot a v případě většího znečištění
můžete použít standardní prostředky
na čištění a údržbu kovových částí.
Zvýšenou pozornost však věnujte čistotě závěsných čepů (4) a vnitřní části
pouzdra (5). Pouzdra obsahují teflonovou vložku a proto není nutné čepy
nijak promazávat.
Pravidelně kontrolujte dotažení všech
důležitých spojů a šroubů, abyste předešli jejich uvolnění i přesto, že jsou
matice samojistící. Předejdete tak riziku
úrazu.
Be Seen Line
V případě, že máte produkt vybaven
zařízením Be Seen Line (svítící lemovka/

GEMINI TWIN S, M, L - anatomická opěrka zad

paspule), řiďte se pokyny v samostatném návodu, který jste obdrželi s ovládací jednotkou zařízení. Údržba světelné
lemovky nepodléhá zvláštní péči. Pouze
dbejte na to, aby lemovka, ač velmi
dobře ohebná a pružná, nebyla skřípnuta, zbytečně ohýbána v ostrém úhlu či
jinak mechanicky přerušována či po-
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škozena. Zařízení, jímž protéká světelný
paprsek by se tak stalo nefunkční.
Textilní potah s lemovkou Be Seen Line
lze prát a udržovat stejně jako zbytek
textilního potahu.
Více informací naleznete na stránkách
dovatalete technologie: www.scilif.com.

VII. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Opěrka GEMINI TWIN je vyrobena
z bezpečných a schválených materiálů.
Opěrka by svými rozměry měla odpovídat proporcím uživatele, proto nepoužívejte opěrky, které vám rozměrově
nevyhovují, nebo nebyly doporučeny
vaším ergoterapeutem. Pročtěte si návod k použití a v případě jakýchkoliv
nejasností kontaktujte svého dodavatele.
Správná funkce opěrky GEMINI TWIN je
zaručena při použití v teplotním rozmezí
-10 až +40 °C. Opěrku však nenechávejte dlouhodobě uskladněnou na mrazu
nebo přímém slunci.
Nepoužívejte jakkoliv poškozenou
opěrku - kontrolujte textilní potah a pohmatem také vnitřní část. Kontrolujte
pravidelně pevnost uchycení k vozíku
a dotažení šroubů a matic.

15
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SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST
Pokud opěrku GEMINI TWIN skladujete
mimo invalidní vozík v době, kdy není
používána, učiňte tak nejlépe v horizontální poloze na suchém a stinném místě
(+5 až +40 °C) a nezatěžujte ji jiným
předmětem.

Výrobek po uplynutí jeho životnosti zlikvidujte podle platných předpisů nakládání s odpady.

SERVIS A OPRAVY
Vyvarujte se používání otevřeného
ohně v blízkosti opěrky! Dbejte zvýšené opatrnosti např. při kouření! Žhavý
popel či velký žár může poškodit textilní potah opěrky a ohrozit vaši bezpečnost!
V případě, že zjistíte jakákoliv poškození
a výrobek nemůže plnit svou funkci,
opěrku nepoužívejte a kontaktujte dodavatele nebo servisní středisko.

V případě poškození nebo vyskytnutí
závady na opěrce, kontaktujte svého
dodavatele. Nepoužívejte poškozenou

nebo jinak nefunkční zádovou opěrku,
nepokoušejte se opěrku opravit!

ZÁRUKA
Výrobce poskytuje standardní záruku
po dobu 24 měsíců ode dne převzetí
zdravotního prostředku.
Výrobce nenese odpovědnost za škody
vzniklé použitím tohoto výrobku v rozporu s návodem k použití nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených
v tomto návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:
• na poškození vzniklá vlivem nesprávné
instalace
• na poškození vzniklá nesprávným použitím a nesprávnou manipulací
• na opotřebení, způsobená obvyklým
užíváním v souladu s návodem k použití
• na vady a poškození způsobené neodborným zásahem do konstrukce

IDENTIFIKACE VÝROBKU A DALŠÍ INFORMACE
Důležité:
Nikdy nezvedejte vozík za úchop opěrky GEMINI TWIN!
Úchop opěrky neslouží k tlačení vozíku ani k jiné manipulaci s vozíkem.

Identifikační štítek výrobku najdete pod
textilním potahem v horní části vnitřní
strany desky opěrky GEMINI TWIN.
Štítek údržby textilu najdete všitý dole
ve vnitřní části textilního potahu.

Pro další informace o výrobku navštivte
stránky výrobce: www.geminisystem.cz
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ZÁKLADNÍ PŘEHLED A PARAMETRY

Výška opěrky (včetně potahu)
Výška plechu

nízká S / 27 cm

střední M / 35 cm

vysoká L / 43 cm

24 cm

32 cm

40 cm

Konturace

Pro šířku
vozíku:

(vnější rozteč
zádových trubek
vozíku)

7 cm
26 - 32 cm
30 - 34 cm
34 - 38 cm
38 - 42 cm
42 - 47 cm
46 - 50 cm

28 cm
32 cm
36 cm
40 cm
44 cm
48 cm

Bederní opěrka stavitelná

✔

Boční peloty (příslušenství)

-

Be Seen Line (příslušenství)
Hydrografika (příslušenství)

Šířka opěrky (včetně potahu)
28 cm
32 cm
36 cm
40 cm
44 cm
48 cm

32 cm
36 cm
40 cm
44 cm
48 cm

-

¡

✔
¡
¡

¡
¡

¡

¡

¡

✔ standardní výbava
¡

příplatkové příslušenství

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s používáním
tohoto zdravotnického prostředku, by měla být nahlášena výrobci a příslušnému
orgánu členského státu, v němž je uživatel usazen.
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