ROHO DRY FLOATATION® podložky do invalidních vozíků
na principu tzv. suchého plování
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Provozní příručka
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Dodavatel: Příručku musí obdržet uživatel tohoto výrobku.
Obsluha (fyzická osoba nebo pečovatel): Před použitím tohoto výrobku si přečtěte pokyny a příručku si uložte pro budoucí použití.
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Provozní příručka pro ROHO DRY FLOATATION podložky do invalidních vozíků na principu suchého plování

Určené užití
Každý výrobek ROHO® DRY FLOATATION® v této příručce je nastavitelný, plněný vzduchem,
má design buněk, které tvoří opěrnou plochu povrchu invalidního vozíku. Poduška nemá žádný
váhový limit, přesto musí mít správou velikost pro danou osobu.
Společnost ROHO, Inc. doporučuje, aby klinický pracovník, který má zkušenosti s usazováním,
polohováním a mobilitou, provedl hodnocení: 1) určil, zda je podložka vhodná pro danou
osobu; a 2) určil, zda se doporučuje pevná základna sedáku, pokud se používá podložka
na sedák invalidního vozíku s popruhem.
Každý z následujících výrobků využívá technologii DRY FLOATATION®– tzv. suché plování
– a měl by se přizpůsobit tvaru sezení osoby, aby zajistil ochranu kůže/měkkých tkání,
polohování a prostředí, které usnadní hojení ran.
–– Dvoukomorová podložka ROHO® LOW PROFILE® (dvoukomorová podložka LOW PROFILE)
–– Dvoukomorová podložka ROHO® MID PROFILE“ (dvoukomorová podložka MID PROFILE)
–– Dvoukomorová podložka ROHO® HIGH PROFILE® (dvoukomorová podložka HIGH PROFILE)
–– Podložka ROHO® QUADTRO SELECT® LOW PROFILE® (QUADTRO SELECT LOW PROFILE)
–– Podložka ROHO® QUADTRO SELECT MID PROFILETM (QUADTRO SELECT LOW PROFILE)
–– Podložka ROHO® QUADTRO SELECT HIGH PROFILE® (QUADTRO SELECT HIGH PROFILE)
–– Poduška ROHO® CONTOUR SELECT® (CONTOUR SELECT)
–– Poduška ROHO® ENHANCER® (ENHANCER)
Každý z následujících výrobků využívá technologii DRY FLOATATION® – tzv. suché plování
– a měl by se přizpůsobit tvaru sezení osoby, aby zajistil ochranu kůže/měkkých tkání
a prostředí, které usnadní hojení ran.
–– Jednokomorová podložka ROHO® LOW PROFILE® (jednokomorová podložka LOW PROFILE)
–– Jednokomorová podložka ROHO® MID PROFILETM (jednokomorová podložka MID PROFILE)
–– Jednokomorová podložka ROHO® HIGH PROFILE® (jednokomorová podložka HIGH PROFILE)
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Důležité bezpečnostní informace
Zdravotnické výrobky ROHO jsou určeny k tomu, aby byly součástí celkového režimu
péče. Společnost ROHO, Inc. doporučuje, aby výrobek doporučil klinický lékař na základě
vyhodnocení zdravotních a terapeutických potřeb a celkového stavu jednotlivce.
Varování
• Může dojít k rozpadu kůže/měkkých tkání v důsledku řady faktorů, které se liší
u jednotlivých osob. Často kontrolujte kůži, nejméně jednou denně. Zarudnutí,
modřiny nebo tmavší plochy (při porovnání s normální pokožkou) mohou být
známkou počínajícího rozpadu měkkých tkání a možná bude nutné to řešit.
Pokud dojde k nějaké změně barvy kůže/měkkých tkání, okamžitě výrobek
PŘESTAŇTE POUŽÍVAT. Pokud změna zbarvení nezmizí během 30 minut po
přerušení používání výrobku, okamžitě se obraťte na lékaře.
• Podložka a povlak MUSÍ být slučitelné velikosti a MUSÍ být používány podle
pokynů uvedených v této příručce. POKUD NEJSOU: 1) Přínos, který podložka
poskytuje, se může snížit nebo eliminovat, čímž se zvyšuje riziko pro kůži nebo
jiné měkké tkáně a 2) osoba může být nestabilní a náchylná k pádu.
• NEPOUŽÍVEJTE svou podložku položenou na nebo ve spojení s nějakými jinými
výrobky nebo materiály, s výjimkou případů uvedených v této příručce. Mohlo by
to zapřičinit to, že příslušná osoba bude nestabilní a náchylná k pádu.
• NEPOUŽÍVEJTE podložku jako plovací pomůcku ve vodě (např. záchranný pás).
Ve vodě vám nezajistí podporu.
• Pokud nejste schopni plnit veškeré úkoly popsané v této příručce, vyhledejte
pomoc.
Upozornění
•

NEPOUŽÍVEJTE pumpičku, povlak ani soupravu na opravu jinou než ty, které dodává
společnost ROHO, Inc. Mohlo by to vést ke ztrátě záruky na výrobek.

•

NEUPRAVUJTE podložku ani žádné její součásti. Mohlo by to vést k poškození výrobku
a ke ztrátě záruky.

•

Snažte se, aby vaše podložka NEPŘIŠLA do styku s pleťovými roztoky na bázi oleje nebo
lanolínu. Mohou degradovat materiál.

•

Dlouhodobé vystavení ozónu může degradovat materiály použité v podložce, mít vliv
na výkon podložky a na ztrátu záruky na výrobek.

•

Změny nadmořské výšky mohou vyžadovat úpravu podložky.

•

Uchovávejte podložku mimo dosah ostrých předmětů.

•

NEVYSTAVUJTE podložku působení vysokých teplot, otevřeného ohně nebo horkého
popela.

•

V případě, že podložka byla v teplotách nižších než 32° F (0° C) a vykazuje neobvyklou
tuhost, nechte podložku ohřát na teplotu místnosti.

•

NEPOUŽÍVEJTE nafukovací ventil jako držadlo pro přenášení nebo tahání podložky
na principu suchého plování. Při přenášení podložku uchopte za základnu nebo ucho
na povlaku.
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Detaily dílů
Obsah balení
Podložka

Vzduchové buňky

Provozní příručka

Registrační
karty výrobku

Nafukovací ventil
Ovladač paměti ISOFLO®
(pouze u podložek SELECT)

Žlutá šňůrka®
Ruční pumpička

Standardní povlak

Souprava
na opravy

Povlak pro velké zatížení

Zadní strana

Zadní strana

Přední strana

Přední strana
Zip
Zip

Úchyt pro přenášení

Nafukovací ventil

Nafukovací ventil
Záhyb na zip

Pro objednání náhradních dílů kontaktujte poskytovatele svého výrobku nebo spol. ROHO, Inc.
nebo navštivte stránky therohostore.com.

Specifikace výrobku
Podložka: neoprenový kaučuk; bez latexu
Nafukovací ventil: poniklovaná mosaz
Standardní povlak: oboustranný strečový materiál na svrchní straně, po stranách látkové
rozpěrné části, zip se nachází v zadní části povlaku; neklouzavá spodní část se suchými zipy,
které pomohou zajistit povlak na křesle. Obsah materiálu viz visačka na povlaku.
Povlak pro velké zatížení: oboustranný strečový materiál, vrchní strana i boky odolné vůči
kapalinám, zip se nachází v přední části povlaku; neklouzavá spodní část se suchými zipy,
které pomohou zajistit povlak na křesle. Obsah materiálu viz visačka na povlaku.
4
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Specifikace výrobku - pokračování
STANDARNÍ ROZMĚRY A HMOTNOST PODLOŽEK:
Podložka

Výška

Průměrná hmotnost*

Jednokomorová podložka LOW PROFILE

2¼ palců (5,5 cm)

2,5 lb. (1,1 kg)

Dvoukomorová podložka LOW PROFILE

2¼ palců (5,5 cm)

2,5 lb. (1,1 kg)

QUADTRO SELECT LOW PROFILE

2¼ palců (5,5 cm)

2,5 lb. (1,1 kg)

Jednokomorová podložka MID PROFILE

3¼ palců (8,5 cm)

3,0 lb. (1,4 kg)

Dvoukomorová podložka MID PROFILE

3¼ palců (8,5 cm)

3,0 lb. (1,4 kg)

QUADTRO SELECT MID PROFILE

3¼ palců (8,5 cm)

3,0 lb. (1,4 kg)

Jednokomorová podložka HIGH PROFILE

4¼ palců (10,5 cm)

3,25 lb. (1,5 kg)

Dvoukomorová podložka HIGH PROFILE

4¼ palců (10,5 cm)

3,25 lb. (1,5 kg)

4¼ palců (10,5 cm)

3,25 lb. (1,5 kg)

QUADTRO SELECT HIGH PROFILE
CONTOUR SELECT

2¼ až 4¼ palců (5,5–10,5 cm)

3,5 lb. (1,6 kg)

ENHANCER

2¼ až 4¼ palců (5,5–10,5 cm)

3,5 lb. (1,6 kg)

*Poznámka: Průměrné hmotnosti se zakládají na podložkách s buňkami o velikosti 9 x 9 (16½ x 16½ palců, 42,0 cm x 42,0 cm).

Podložka

Nejmenší šířka
počet
buněk

in.

Jednokomorová podložka
LOW PROFILE

6

Dvoukomorová podložka
LOW PROFILE
QUADTRO SELECT LOW
PROFILE

Nejmenší hloubka

cm

počet
buněk

in.

11½

29,0

6

6

11½

29,0

5

11

Jednokomorová podložka
MID PROFILE

Největší šířka

cm

počet
buněk

in.

11½

29,0

13

6

11½

29,0

28,0

6

11¾

13¼

33,5

7

Největší hloubka

cm

počet
buněk

in.

cm

23½

59,5

11

20

50,5

11

20

50,5

11

20

50,5

30,0

13

24½

62,5

12

22

56,0

13¼

33,5

11

20

50,5

11

20

50,5

Dvoukomorová podložka
MID PROFILE

8

14¾

37,5

9

16½

42,0

8

14¾

37,5

9

16½

42,0

QUADTRO SELECT MID PROFILE

8

16

41,0

8

15¼

38,5

10

19½

49,5

10

18½

47,0

Jednokomorová podložka HIGH
PROFILE

6

11½

29,0

6

11½

29,0

15

26¾

68,0

14

23½

59,5

Dvoukomorová podložka
HIGH PROFILE

6

11½

29,0

6

11½

29,0

11

20

50,5

12

21¾

55,0

QUADTRO SELECT HIGH
PROFILE

6

12¾

32,5

6

11¾

30,0

14

26¼

67,0

14

23¾

60,0

CONTOUR SELECT

7

14½

36,5

8

15¼

38,5

13

24½

62,5

12

22

56,0

ENHANCER

8

14¾

37,5

8

14¾

37,5

11

20

50,5

11

20

50,5

Poznámka: Pro konkrétní velikosti podložek se obraťte na oddělení Péče o zákazníky.
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Úprava podložky
Důležité bezpečnostní informace:

• Naplnění vzduchem kontrolujte často, nejméně jednou denně!
• NEPOUŽÍVEJTE podhuštěnou ani nadměrně nahuštěnou podložku, protože
přínos výrobku bude snížený nebo eliminovaný, což může vést ke zvýšenému
riziku pro kůži a jiné měkké tkáně. V případě, že se zdá, že podložka nedrží
vzduch, nebo pokud se vám nedaří podložku naplnit vzduchem nebo vzduch
vypustit, viz ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ. Pokud problém přetrvává, kontaktujte
ihned svého klinického poskytovatele péče, distributora nebo spol. ROHO, Inc.
• Když to bude možné, pomocí suchých zipů připevněte podložku k povrchu
sedáku.

1. Podložku nafoukněte:

a. Položte podložku na
invalidní vozík vzduchovými
buňkami směrem nahoru
a neklouzavým povrchem
Povlak podložky
povlaku směrem dolů.
O alternativních umístěních
nafukovacích ventilů se
poraďte se svým lékařem,
Nafukovací
který vám podložku
ventil
předepsal.
b. Pro podložky SELECT: Před nafouknutím musíte
otevřít ovládač paměti ISOFLO, aby se mohly
nafouknout všechny vzduchové buňky. Zatlačte
Odemčeno
zelený otočný knoflík ISOFLO do polohy odemčeno.
c. Zasuňte gumovou trysku ruční pumpičky
na nafukovací ventil. Trysku stlačte,
otočte, aby se otevřel nafukovací ventil,
a nafoukněte vzduchové buňky.
d. Když budou všechny vzduchové
buňky nafouknuté a podložka se
začne lehce zvedat do oblouku, stáhněte gumovou trysku z ruční pumpičky
a otočte, aby se nafukovací ventil zcela uzavřel.
e. Sejměte ruční pumpičku.
Otevřít
Zavřít
f. Opakujte nafukování podložky
pro všechny ventily.
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Úprava podložky, pokračování
2. Upravte podložku:
Poznámka pro dvoukomorové podložky: U osob se šikmým postavením pánve
nejdříve nastavte stranu s nejhlubším kostním výčnělkem. Pro polohování zepředu
dozadu nastavte nejdříve zadní část. Vždy znovu překontrolujte nastavení u každé
části.
a. Osoba by měla sedět ve vozíku ve své obvyklé

pozici. Podložka by měla být pod osobou
vycentrovaná.
Sedící postava
b. Vsuňte svou ruku mezi podložku a osobu.
znázorňuje
Lehce zvedněte nohu a nahmatejte nejnižší
orientaci
kostní výčnělek a pak nohu spusťte do sedící
výrobku.
polohy.
c. Otevřete ventil, aby se vypustil
Správné nastavení pro nafouknutí podložky
vzduch, a svou ruku držte pod
A) poklesněte do podložky a B) „plavejte“
nad základnou podložky.
nejnižším kostním výčnělkem
osoby.
d. Vypouštějte vzduch, dokud budete
A
schopni sotva pohybovat prsty.
e. Uzavřete ventil.
f. Opakujte úpravu podložky
B
pro všechny ventily.
= ½” – 1” (1,5 cm – 2,5 cm)
doporučená vzdálenost mezi osobou
a povrchem pro sezení.

g. Úprava podložky QUADTRO SELECT nebo podložky CONTOUR SELECT,
aby vyhovovala pevnému šikmému postavení pánve nebo pevnému
zadnímu naklopení pánve:
Osoba by měla sedět ve své normální pozici,
zatímco se bude vzduch přivádět přes ovladač
Zamčeno
paměti ISOFLO. Když bude přívod vzduchu ukončen,
stiskněte červený otočný knoflík směrem k poloze zamčeno.
Zkontrolujte každou komoru podložky, abyste se ujistili o správném
nastavení pro nafouknutí podložky.
Poznámka: Na další stránce najdete pokyny k úpravě podložky QUADTRO SELECT,
aby došlo k napravení flexibilního šikmého postavení pánve nebo flexibilního zadního
naklopení pánve.
7
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Úprava podložky, pokračování
h. Pro úpravu podložky QUADTRO SELECT, aby došlo k napravení
flexibilního šikmého postavení pánve nebo flexibilního zadního
naklopení pánve:
–– Dodržujte všechny pokyny uvedené v oddíle Úpravy podložky v této
příručce, abyste se ujistili, že podložka je upravena podle Správného
nastavení pro nafouknutí podložky.
–– Ujistěte se, že ovladač paměti ISOFLO je v poloze
odemčeno.
–– Postupujte podle níže uvedených pokynů.
Odemčeno
Flexibilní šikmé postavení pánve:
1) Ručně nastavte do požadované polohy pánve. (Např. v případě, že levá
strana pánve je níže než pravá strana, buď nechte osobu nakloněnou
doprava nebo vyviňte tlak směrem dolů na pravý bok, dokud se
nedosáhne požadované polohy.)
2) Zatlačte červený otočný knoflík do polohy
zamčeno.
Zamčeno
3) Znovu zkontrolujte každou komoru podložky,
abyste se ujistili o správném nastavení pro nafouknutí podložky.
Flexibilní zadní naklonění pánve:
1) Ujistěte se, že mezi kostním výčnělkem osoby a povrchem na sezení
je prostor přibližně 1 palce (2,5 cm). V případě potřeby přidejte více
vzduchu.
2) Zvedněte obě kolena osoby, aby se vyvinul větší tlak na pánev
a vtlačujte vzduch do přední části podložky. Tím se vytvoří „prohlubeň“
(nižší, vyklenutá plocha) pro pánev a pomůže to zabránit pánvi, aby
sklouzávala dopředu.
3) Zatlačte červený otočný knoflík do polohy zamčeno.
4) Znovu zkontrolujte každou komoru podložky, abyste se ujistili
o správném nastavení pro nafouknutí podložky.
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Sejmutí a výměna povlaku
Zkontrolujte, zda není povlak poškozený, a v případě potřeby ho vyměňte.
Uchování povlaku na podložce pomůže ochránit součásti podložky. Povlak také pomůže udržet vzduchové
buňky pohromadě, což může pomoci při přesunování kluzné desky.
Sejmutí povlaku: Rozepněte zip a sejměte povlak z podložky.
Výměna povlaku:
1. Otočte povlak i podložku do obrácené polohy: Neklouzavý
materiál by měl směřovat nahoru a zip by měl být otočen
směrem k vám. Vzduchové buňky by měly směřovat dolů.
2. Vložte podložku do povlaku a postupujte přitom podle
následujících pokynů.

Podložku s povlakem
nasměrujte správně
podle štítku na spodní
straně podložky
a obrázku na povlaku.

Pokyny pro standardní povlak

Pokyny pro povlak pro velké zatížení

Zadní strana podložky by měla směřovat k zipu.

Přední strana podložky (nafukovací ventil) by měla
směřovat k zipu.
Zastrčte nafukovací ventil a žlutou šňůrku dovnitř
povlaku.

Ujistěte se, že všechny čtyři rohy podložky procházejí rohovými otvory v povlaku. Opatrně vytáhněte
nafukovací ventil a žlutou šňůrku skrz otvory.

Zip úplně uzavřete. Otočte podložku tak, aby vzduchové buňky směřovaly nahoru. Podložka by měla
ležet uvnitř povlaku s protiskluzným materiálem naspodu a všechny vzduchové buňky by měly být
zakryté povlakem.

Odstraňování problémů

Pro další pomoc se obraťte na svého klinického pečovatele, distributora nebo spol. ROHO, Inc.
Podložku nafoukněte. Zkontrolujte, zda není poškozen nafukovací ventil(y)
Uchází vzduch
a hadička(y). Přesvědčte se, že nafukovací ventil je zcela zavřený. Podívejte se,
zda v podložce nejsou díry. Pokud jsou viditelné velmi malé dírky nebo žádné,
postupujte podle pokynů v Soupravě na opravy dodané s tímto výrobkem.
V případech poškozeného nafukovacího ventilu nebo hadičky nebo velkých děr
nebo ucházení vzduchu v podložce viz dodatek Omezená záruka spol. ROHO
nebo se obraťte na oddělení Péče o zákazníky.
Podložka nejde
Ověřte, zda je nafukovací ventil otevřený. Zkontrolujte, zda není poškozen
nafouknout nebo
nafukovací ventil(y) a hadička(y). Když nafukujete podložky SELECT: Ověřte, že
vyfouknout
zelený otočný knoflík ovladače paměti ISOFLO paměti je zatlačený do středu
ISOFLO v poloze ODEMČENO, aby se daly nafouknout všechny komory.
Nepohodlná nebo
Ověřte, že:
nestabilní
–– podložka není příliš nafouknutá (viz Úprava podložky)
–– buňky podložky a horní strana povlaku směřují nahoru.
–– podložka je pod osobou vycentrovaná.
–– podložka má správnou velikost pro osobu i invalidní vozík.
Dejte osobě alespoň jednu hodinu, aby si podložku přizpůsobila.
Podložka na
Ujistěte se, že neklouzavá spodní strana povlaku podložky je odvrácená od
invalidním vozíku
osoby. Pro nasměrování podložky použijte štítky s instrukcemi na podložce a na
klouzá
povlaku. Pomocí suchých zipů připevněte podložku k invalidnímu vozíku.
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Čištění a dezinfekce
Čištění a dezinfekce jsou oddělené procesy. Čištěn í musí předcházet dezinfekci. Před použitím výrobku
jinou osobou: výrobek vyčistěte, dezinfikujte a zkontrolujte, zda správně funguje.
Péče o povlak: Před čištěním a dezinfekcí odstraňte ze spodní strany povlaku suché zipy. Perte jako
barevné prádlo.
Čištění povlaku: Povlak sejměte. Perte v pračce ve studené vodě (30°C) s jemným
čisticím prostředkem, v cyklu pro jemné prádlo nebo ho otřete neutrálním čistícím
prostředkem přidaným do teplé vody. V sušičce sušte při nízké teplotě.

30C

Dezinfekce povlaku: Perte v ruce ve studené
vodě (30° C) za použití 1 dílu bělicího prostředku
nebo
+
30C
pro domácnost na 9 dílů vody. Výrobek ponechte
1:9
10 minut namočený v roztoku bělícího prostředku, poté důkladně vymáchejte. Nebo perte v pračce v horké
vodě (60°C). V sušičce sušte při nízké teplotě.
Dodržujte bezpečnostní pokyny na obalu bělicího prostředku.
Buďte opatrní při péči o podložku: Ventil(y) musí být zavřený. NEDOVOLTE, aby se voda nebo čisticí
roztok dostaly do podložky. Podložku NEPERTE v pračce ani ji nedezinfikujte,nesušte v sušičce. Při použití
následujících prostředků může dojít k poškození podušky: abraziva (ocelová vlna, drátěnka); leptavé čistící
prostředky do myčky na nádobí; čisticí prostředky, které obsahují ropná či organická rozpouštědla včetně
acetonu, toluenu, methylethylketonu (MEK); nafta, tekutina pro suché čištění, odstraňovač lepidla; pleťová
voda na bázi oleje, lanolin nebo dezinfekční prostředky na bázi fenolu, ozon; metoda čištění ultrafialovým
světlem.
Čištění podložky: Sejměte povlak, zavřete ventil(y) a vložte do velkého dřezu. Perte v ruce s použitím
jemného tekutého mýdla na ruce, čistícího prostředku na ruční mytí nádobí, pracího prostředku pro ruční
praní nebo víceúčelového čisticího prostředku (dodržujte pokyny na štítku výrobku.) Jemně vydrhněte
všechny plochy podložky pomocí měkkého plastového kartáčku, houbičky nebo hadru. Vymáchejte v čisté
vodě. Nechte vyschnout na vzduchu. NEVYSTAVUJTE přímému slunečnímu svitu.
Dezinfekce podložky: Opakujte pokyny pro čištění za použití 1 dílu bělicího prostředku pro domácnost
na 9 dílů vody. Výrobek ponechte 10 minut namočený v roztoku bělícího prostředku. Vymáchejte řádně
v čisté vodě. Nechte vyschnout na vzduchu.
Poznámka: Většina dezinfekčních prostředků jsou bezpečné, pokud se používají podle pokynů výrobce pro
ředění.
Dodržujte bezpečnostní pokyny na obalu bělicího prostředku.
Poznámka o sterilizaci: Vysoké teploty urychlují stárnutí a dojde k poškození sestavy produktu.
Výrobky ROHO nejsou baleny ve sterilním stavu, ani nejsou určeny a ani nemusí být před použitím
sterilizovány. Pokud protokol instituce vyžaduje sterilizaci: Nejprve proveďte čištění a dezinfekci podle
pokynů; pak otevřete nafukovacího ventil a použijte nejnižší možnou teplotu sterilizace, která nesmí
přesáhnout 60°C (158°F) na nejkratší možnou dobu. NESTERILIZUJTE v autoklávu.

Likvidace

Součásti výrobků v této příručce nejsou spojeny se žádnými známými ekologickými riziky, pokud se
správně používají a pokud se likvidují v souladu se všemi místními/regionálními předpisy. Spálení musí
provádět zařízení kvalifikované a licencované pro nakládání s odpady.

Omezená záruka
Omezená záruční lhůta ode dne, kdy byl výrobek původně zakoupen: Podložky SELECT: 36 měsíců;
Všechny další výrobky řady DRY FLOATATION: 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na proražení, roztržení,
propálení nebo nesprávné užití, a nevztahuje se ani na odnímatelný povlak. Viz také dodatek spol. ROHO
k Omezené záruce dodaný s výrobkem, nebo se obraťte na oddělení Péče o zákazníky.
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