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Představení křesla Omega
Co je Omega?
Omega je robustní, odolné křeslo, které vydrží náročné a ostré pohyby a přitom poskytuje
bezpečné, pohodlné sezení s podporou držení těla a antidekubitními vlastnostmi.
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Proč je potřeba takové křeslo?

Informace o výrobku Omega

Omega je navržena speciálně pro
osoby trpící Huntingtonovou chorobou a
dalšími neurologickými obtížemi. Svou
velikostí a poskytovaným pohodlím má
mnohostranné využití.
Schopnost sedící osoby naplno
fungovat a vykonávat různé činnosti závisí na
možnosti udržení správného postavení těla.
Všechny aktivity jsou ovlivněny držením těla.
Jestliže se člověk nemůže hýbat nebo má
problémy s udržením trupu, bývá nezbytné,
aby sedadlo suplovalo z vnějšku tato jeho
omezení.
Omega má být robustní, odolné
křeslo, které vydrží náročné a ostré pohyby a
přitom poskytuje bezpečné, pohodlné sezení.
Omega je křeslo vhodné k odpočinku i
k dalším činnostem, např. ke stravování.
Poskytuje bezpečné sezení v robustním,
odolném sedadle, které vydrží náročné a ostré
pohyby. Zvláštní spojení opěradla zad a
sedáku umožňuje měnit úhel sedu sklopením
zad, aby byla stále zachována správná pozice
těla.

Druh výrobku
•

Křeslo Omega

Volitelné součásti
•

PU sedadlo

Příslušenství
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potah pod hlavu
Sada vyměnitelných potahů (na
opěradlo zad, sedák, područky,
podnožku)
Vyměnitelný potah na opěradlo zad
Vyměnitelný potah na sedák
Vyměnitelné potahy na područky
Vyměnitelný potah na podnožku
2“ černý bezpečnostní pás včetně
dlouhých popruhů s karabinou
Bezpečnostní pás
Pás k zafixování pánve
Fleecový pás k zafixování pánve

Postup při nákupu a následném
používání křesla

Pro koho je křeslo Omega vhodné?

Pokud uvažujete o nákupu křesla
Omega, doporučujeme vám dodržet
následující zásady vedoucí ke správnému
postupu při nakupování a následnému
účinnému využití křesla:
1. V rámci předepisování křesla
vyhledejte rady kvalifikovaného
terapeuta/profesionála nebo zástupce
či distributora společnosti Kirton.
2. Jestliže si nejste jisti při objednávání
křesla a jakéhokoli příslušenství,
kontaktujte vašeho terapeuta nebo
zástupce či distributora společnosti
Kirton nebo náš tým služeb
zákazníkům na informační lince
zdarma 0800 212709 nebo
+44 (0) 1440 705352 ze zemí mimo
Velké Británie.
3. Po nákupu křesla se doporučuje, aby
všichni zaměstnanci, kteří budou
dohlížet na jeho uživatele, byli
zaškoleni z hlediska bezpečného a
správného nastavení křesla k zajištění
maximálního užitku pro pacienty.
4. Mělo by být pravidelně kontrolováno,
zda osoby sedící v křesle Omega jsou
ve správné pozici.

Křeslo Omega je vhodné pro osoby
trpící Huntingtonovou chorobou a dalšími
neurologickými obtížemi i pro obecné použití
v rámci ošetřovatelské péče. Má široké využití
v domácnostech, nemocnicích, hospicech a
ústavech sociální péče.
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Uživatelské instrukce

Nastavení výšky zad

Účelem následujících uživatelských
instrukcí je poskytnout návod, jak užívat,
nastavovat a udržovat křeslo Omega.
Tyto instrukce by si měli přečíst
všichni, kteří budou dohlížet na uživatele
křesla, nebo budou o křeslo pečovat.
Křeslo Omega musí být nastaveno
individuálně pro každého uživatele, co se týče
výšky zádové opěrky a úhlu sedu, aby bylo
zajištěno bezpečné a pohodlné sezení.
Uložte, prosím, tento návod k použití
spolu s kartou záznamů o péči a údržbě.

Křeslo Omega má dvě polohy
nastavení výšky zádové opěrky, je ji možno
nastavit buď na výšku 800 mm, nebo do nižší
pozice na 740 mm.
•
•

Dotazy a problémy

•

Pokud po nákupu křesla Omega či při
jeho následném nastavování a používání
narazíte na nějaké problémy nebo nejasnosti,
kontaktujte zástupce či distributora
společnosti Kirton nebo náš tým služeb
zákazníkům na informační lince zdarma 0800
212709 nebo +44 (0) 1440 705352 ze zemí
mimo Velké Británie a oni vám s radostí
poradí.

Při snižování nebo zvyšování výšky
zádové opěrky se ujistěte, že na křesle
nikdo nesedí.
V zadní část zádové opěrky najděte
upevňovací šrouby. Horní dva šrouby
by měly být úplně vyšroubovány,
zatímco dolní dva stačí povolit tak, aby
bylo možné pohybovat zádovou
opěrkou nahoru a dolů, ale aby zcela
od křesla neodpadla.
Pohněte zádovou opěrkou do
požadované výšky a ujistěte se, že
jsou všechny šrouby bezpečně
dotaženy.

Než se uživatel znovu posadí do křesla, vždy
zkontrolujte, zda není zádová opěrka volná.

Používání křesla Omega
Doporučujeme nastavit křeslo, aby
vyhovovalo specifickým požadavkům každého
uživatele, co se týče výšky opěradla zad a úhlu
sedu.
Zatímco nastavení úhlu sedu lze
jednoduše provést, i když uživatel sedí
v křesle, při úpravě výšky zad musí být křeslo
prázdné.
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Nastavení úhlu sedu
Úhel sedu může být měněn s použitím
pístového nastavovacího mechanismu. Tento
mechanismus se nachází na pravém řídítku.

Souběžné nastavování zádové opěrky
a sedáku umožňuje zvětšit úhel sedu
nastavením úhlu opěrky zad pro dosažení
optimální pozice sedící osoby.
•

Pro změnu úhlu sedu stiskněte páčku
pístového mechanismu směrem
k řídítku a tlačte ji dolů, dokud není
dosažena požadovaná pozice.

•

Pro návrat zpět do vzpřímenější pozice
stiskněte páčku pístového
mechanismu směrem k řídítku a lehce
zatlačte opěrku zad do požadované
polohy.

Napnutí kabelu pístového
mechanismu

Nezapomeňte pravidelně kontrolovat pozici
sedící osoby, aby bylo zachováno správné
sezení.

Po častém používání může být pístový
mechanismus méně účinný a páčka při
stisknutí volná, což indikuje, že je uvolněný
přívodní kabel.
•
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K napnutí kabelu povolte malý
šroubek na vrchu páčky, protáhněte
viditelnou část kabelu opatrně
kleštěmi skrz páčku a šroubek znovu
utáhněte.

•

Montáž sedáku
Potřebné náčiní:
Křížový šroubovák
Sedák křesla Omega je bezpečně
upevněn. Je ho možné ale odmontovat
z důvodu čištění nebo výměny sedáku.
•

•

K odmontování sedáku otočte křeslo
na bok, abyste měli dobrý přístup
k jeho spodní části. Při zvedání a
otáčení křesla dejte pozor, abyste si
nepohmoždili prsty nebo nepoškodili
křeslo. Tuto činnost by měly
vykonávat alespoň dvě osoby.

Při výměně sedáku umístěte nový tak,
aby se otvory pro šrouby v něm
shodovaly s otvory v kovové
konstrukci a zajistěte bezpečné
utažení šroubů. Před tím, než se
někdo do křesla znovu posadí, vždy
dvakrát překontrolujte, že jsou šrouby
bezpečné a že se sedák nehýbe.

Kolečka
Křesla Omega, včetně podnožky, jsou
vybavena 100mm velkými kolečky. Zadní dvě
kolečka mají brzdu.

Pokud máte přístup ke spodní části
křesla, najděte dva křížové šrouby
vespod sedáku a povolte je. Sedák se
postupně uvolní a až šrouby úplně
vyjmete, lze sedák zcela vyndat.
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•

Pro zabrzdění stiskněte směrem dolů
přední hranu rýhované západky na
kolečku. Křeslo by mělo být zabržděno
při každém transportu.

•

K odbrždění stlačte horní hranu brzdy
dolů, dokud nebude ve stejné úrovni
s kolečkem.

•

Před tím, než budete s křeslem
pohybovat, se vždy ujistěte, že kolečka
nejsou zabržděná.

•

Podnožka
Podnožka se skládá z pěny na dřevěné
konstrukci a kovového základu, ke kterému
jsou připojena kolečka. Do podnožky byla
vsazena i zadní kolečka, aby bylo křeslo
mobilnější a lépe ovladatelné.
Podnožka je připevněna ke křeslu
silnými gumovými západkami, které
zabezpečují pevné spojení s křeslem i při
extrémním náporu.

Pokud chcete odejmout podnožku od
křesla, otevřete sponu tak, že ji
zvednete a vyskočí pružná svorka,
která podnožku uvolní. Toto je třeba
provést na obou stranách křesla.

Podnožka pevně nedrží u křesla
Po určité době používání se může stát,
že se pěna uvnitř podnožky opotřebí a
podnožka bude vzhledem ke křeslu volná.
•

Při přidělávání podnožky ke křeslu
zaklapněte plastovou sponu podnožky
do západky umístěné na křesle.

•

•

•
•

•

Spona musí zapadnout do západky,
poté ji zatlačte směrem dopředu, až
zacvakne ke křeslu. To by mělo zajistit
bezpečné spojení podnožky s křeslem.
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Těsné dosednutí podnožky ke křeslu
zajistíte posunutím západky do druhé
sady otvorů, čímž se zvýší napětí
spony na podnožce.
Pěna se časem zmáčkne a podnožka se
vzhledem ke křeslu uvolní; posunutí
spony pomůže utáhnout spojení
podnožky s křeslem.
Ujistěte se, že spojení je bezpečně
utažené a že se nemůže uvolnit.
Toto proveďte na obou stranách
křesla, aby napětí spon bylo stejné a
účinné.

Snímatelné potahy (příslušenství)

Bezpečnostní pás (příslušenství)

Křeslo Omega lze vybavit
snímatelnými potahy zádové opěrky, sedáku,
područek a podnožky, které je možno prát.
Všechna křesla Omega, včetně
podnožek, mají z výroby na spodní straně
přidělaný suchý zip pro případné připevnění
potahů.
Všechny potahy na křeslo dobře
padnou a je třeba je pevně napnout na
jednotlivé části křesla a zespod je připevnit
suchým zipem. Levou a pravou područku lze
rozlišit dle otvorů pro uchycení podnožky, a
proto se potah vždy hodí jen na jednu stranu.

Tento bezpečnostní pás je alternativou
k předchozímu popruhu a rovněž se používá
k udržení sedící osoby u opěradla křesla.
Ideální je zabudovat upevnění obou pásů do
křesla při výrobě, ale je možné, aby to udělal
posléze školený zástupce.
•

•
•

Potah pod hlavu (příslušenství)
Potah pod hlavu je ochranný povlak,
který se nasadí na vrch křesla, aby zakryl
hlavovou oblast a uchránil polstrování proti
nadměrnému opotřebení a roztrhnutí. Potah
je třeba plně natáhnout přes vrch křesla, aby
nedošlo k jeho sklouznutí.

Bezpečnostní popruh a upevňovací
kroužky (příslušenství)
Bezpečnostní popruh se používá
k udržení pánve sedící osoby u opěradla
křesla.
•

•

•
•

Popruh se připevní ke křeslu
zacvaknutím spon na koncích do
kroužků, které se nachází na obou
stranách sedáku.
Před posazením uživatele uvolněte
přezku uprostřed popruhu a oba jeho
konce dejte buď přes područky, nebo
ke stranám sedáku.
Když je uživatel usazený, zapněte
popruh na přezku.
Nastavte délku popruhu tak, aby
pevně držel, ale neomezoval pohyb
sedící osoby.
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Abyste využili pás co nejlépe, před
posazením uživatele uvolněte
stisknutím přezku uprostřed a oba
konce pásu dejte buď přes područky,
nebo ke stranám sedáku.
Když je uživatel usazený, zapněte pás
na přezku.
Zatažením za plastové očko nastavte
délku pásu tak, aby pevně držel, ale
neomezoval pohyb sedící osoby.

Péče a údržba

Možná rizika, upozornění a
varování

Doporučená péče, čištění a údržba je
také popsána v zásadách péče a údržby, které
jsou přiloženy ke křeslu, a na cedulce
připevněné na vašem křeslu.
•
•
•

•

Konstrukci otřete měkkým hadříkem
s mýdlovou vodou.
Pravidelně kontrolujte kolečka, aby
v nich nebyly nahromaděny chomáčky
prachu nebo částečky nečistot.
Nedoporučuje se čistit hrubými
mycími houbami.

•

•
•

Podpora

•

Pokud budete mít nějaké potíže, ať už
před či po koupi křesla, kontaktujte náš tým
služeb zákazníkům na informační lince zdarma
0800 212709 nebo ze zemí mimo Velké
Británie +44 (0) 1440 705352 a oni s vámi vše
prodiskutují. Jestliže jste zakoupili vaše křeslo
u distributora firmy Kirton, obraťte se prosím
nejdříve na něho.
Jestliže budete telefonovat kvůli
určitému výrobku k sezení nebo části nábytku,
připravte si nejdříve číslo vaší objednávky. To
se většinou nachází na spodní části křesla a
pomůže nám zjistit podrobnosti o vaší
objednávce a efektivně vyřešit váš dotaz.

•

•

•

23 Rookwood Way
Haverhill
Suffolk
CB9 8PB
England
Telefon: +44 (0) 1440 705352
Fax: +44 (0) 1440 706351
Linka zdarma: 0800 212709
Email: info@kirtonhealthcare.co.uk
www.kirton-healthcare.co.uk
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Uživatel je ohrožen, jestliže křeslo
Omega není přesně určeno a
nastaveno tak, aby vyhovovalo jeho
konkrétním požadavkům.
Nepoužívejte podnožku jako sedátko
a neposunujte za ni celé křeslo. Může
tak dojít ke zranění nebo poškození
křesla.
Nepohybujte s křeslem, aniž jste se
ujistili, že jsou odbrzděná kolečka.
Nesedejte na područky, protože by se
mohl poškodit potah a křeslo je také
pak nestabilní.
Osoba sedící v křesle by měla být
pravidelně kontrolována a mělo by se
dohlížet na to, aby se neposunula
nebo nesklouzla do nevhodné polohy.
Uživatelé a osoby pečující o křeslo by
si měli dát pozor, aby se při
posazování a vstávání z křesla
neporanili o spony k připojení
podnožky, které vyčnívají, pokud
podnožka není připevněna ke křeslu.
Nicméně spony jsou vyrobeny z gumy
a jsou ohybatelné.
Uživatelé a osoby pečující o křeslo by
si rovněž měli dát pozor, aby si
nezachytli prsty buď mezi sedák a
područku nebo mezi sedák a opěrku
zad. Podobně je třeba být opatrný při
zajišťování podnožky ke křeslu, aby
nedošlo k přiskřípnutí rukou mezi
podnožku a křeslo.
Při používání jakéhokoli příslušenství,
jako je pás k zafixování pánve nebo
bezpečnostní pásy, by měla být sedící
osoba pravidelně kontrolována a mělo
by se dohlížet na to, aby seděla stále
ve správné poloze.

