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Wstęp
Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyrób spełniał pokładane 
w nim oczekiwania. Prosimy o  uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej „instrukcją ob-
sługi”. Zastosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu funkcjonalności produktu przy 
zachowaniu jego walorów estetycznych. Zaznaczamy, iż w wyniku ciągłego rozwoju naszego wyrobu może dojść 
do nieznacznych zmian, które nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać o tym, że instrukcja jest inte-
gralną częścią wyrobu, co oznacza, że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją do produktu.

Oznaczenia piktogramowe zawarte w instrukcji

  Oznaczenie zgodności

  Uwaga!  Uwaga!

  Maksymalne obciążenie (waga użytkownika)

Opis produktu
Elektromechaniczny podnośnik sterowany przy pomocy przewodowego pilota wykonany z wysokiej jakości stali 
malowanej proszkowo, wyposażony w nosidło z wytrzymałego materiału. Wbudowany akumulator umożliwia trans-
portowanie pacjenta w dowolne miejsce w pomieszczeniu bez konieczności stałego podłączenia do prądu. Niewiel-
kie rozmiary urządzenia pozwalają na manewrowanie nawet w bardzo ograniczonej przestrzeni (140 cm x 140 cm), 
a niskie zawieszenie daje możliwość wjechania pod łóżko o niewielkim prześwicie (6 cm od podłoża).

Zastosowanie
Podnośnik jest przeznaczony dla pacjentów trwale lub tymczasowo niepełnosprawnych bądź o ograniczonej mo-
bilności. Służy do łatwego i w miarę bezwysiłkowego przenoszenia pacjenta na niewielkie odległości np. z łóżka, 
fotela, wózka, wanny, toalety i z powrotem. Znajduje zastosowanie w szpitalach, sanatoriach, domach opieki, a także 
w warunkach domowych. Urządzenie znacznie usprawnia opiekę, zwiększa komfort oraz bezpieczeństwo opiekuna 
i pacjenta, a ponadto chroni ich przed przeciążeniem i urazami.

Dane techniczne
• Rozszerzana podstawa umożliwiająca płynną regulację rozstawu.
• Regulacja elektryczna podnoszenia i opuszczania za pomocą przewodowego pilota.
• Czteropunktowy wieszak do mocowania nosidła lub kosza transportowego z możliwością regulacji.
• Pojemny akumulator pozwalający na wykonanie kilkudziesięciu cykli podnoszenia i opuszczania bez konieczności 

ładowania.
• Klucz operacyjny dołączony do zestawu umożliwiający ręczne sterowanie podnośnikiem w razie awarii 

zasilania.
• Cztery cichobieżne ogumowane koła, w tym dwa z blokadą zapewniającą stabilizację pozycji.

Model Ulisse EL

Długość 112 cm

Szerokość 63–112,5 cm

Promień skrętu 140 cm

Koła 4, w tym 2 z blokadą

Zakres podnoszenia 100–200 cm

Maksymalny udźwig 180 kg
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Budowa podnośnika

  1. Rozszerzana podstawa jezdna

  2. Przednie koło

  3. Tylne koło z blokadą

  4. Kolumna nośna

  5. Ramię dźwigni

  6. Czteropunktowy wieszak

  7. Rączka regulująca rozstaw podstawy

  8. Tłok podnośnika hydraulicznego

10. Siłownik elektryczny

11. Akumulator

12. Przycisk alarmowy

13. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

14. Przewodowy pilot sterowania elektrycznego

(14.1. podnoszenie; 14.2. opuszczanie)

15. Ładowarka

16. Klucz operacyjny na wypadek awarii

17. Klucz sześciokątny

18. Nosidło

19. Klucz bezpieczeństwa (urządzenie działa tylko

z wsuniętym kluczem)
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Wyposażenie
• Nosidło transportowe z zagłówkiem wykonane z szybkoschnącego materiału przepuszczającego wodę.

Opis montażu
Instrukcja montażu stanowi osobny dokument w postaci prostych i przejrzystych rysunków dołączany do każdego 
egzemplarza produktu. Montaż powinien być przeprowadzany przez wykwalifi kowany personel techniczny.

Użytkowanie

  Uwaga! 
Urządzenie wymaga obsługi przez osobę poinstruowaną (np. opiekuna pacjenta). Pacjent nie może obsługiwać 
podnośnika samodzielnie.

Przy użytkowaniu urządzenia należy 
zastosować się do poniższej instrukcji.
• Przed użyciem podnośnika, 

upewnij się, czy klucz 
bezpieczeństwa znajduje się na 
miejscu.

• Skontroluj stan naładowania 
akumulatora.

• Rozciągnij materiał nosidła 
pod pacjentem w taki sposób, 
żeby paski mocujące (głowę, 
boki oraz nogi) znalazły się we 
właściwych miejscach. Przełóż 
pasy spod nóg od wewnątrz na 
zewnątrz.

• Ustaw ramię dźwigni nad 
pacjentem (u pacjentów 
leżących wieszak powinien 
znaleźć się mniej więcej nad 
środkiem tułowia) i zablokuj 
tylne koła podnośnika.

• Opuść ramię podnośnika 
i zawieś na wieszaku pasy
nóg (1) oraz boków (2). 
Sprawdź naprężenie pasów. 
Następnie zawieś pasy 
mocujące głowę. 



5

• Powoli podnieś pacjenta, 
naciskając stosowny przycisk na 
pilocie. Przez cały czas monitoruj 
jego zachowanie i pozycję. 
W razie potrzeby zapewnij sobie 
pomoc drugiej osoby.

• Odblokuj koła i podjedź 
podnośnikiem do wózka, wanny 
bądź innego miejsca, w które 
chcesz przenieść pacjenta. Jeśli 
to konieczne, rozszerz podstawę 
podnośnika (przesuwając rączkę 
regulującą rozstaw w prawo, jak 
pokazuje strzałka).

• Kiedy podnośnik zostanie ustawiony w odpowiedniej pozycji, zablokuj 
tylne koła. Opuść ramię stosownymi przyciskami na pilocie i umieść 
pacjenta na wózku, w wannie lub w innym pożądanym miejscu. Sprawdź, 
czy jego pozycja jest stabilna i bezpieczna, a następnie zdejmij pasy 
z wieszaka.

Jeżeli planujesz przeniesienie pacjenta z powrotem, nie wyciągaj nosidła – to przyspieszy i usprawni przebieg całej 
czynności.
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Ładowanie akumulatora
• Akumulator można ładować 

wyłącznie przy pomocy ładowarki 
i przewodów zawartych 
w zestawie.

• W celu ładowania akumulatora 
konieczne jest jego wyjęcie 
z urządzenia.

• Aby naładować akumulator, 
należy podłączyć złącze (B) 
do ładowarki, a wtyczkę 
ładowarki (A) do gniazdka.

• Pełne naładowanie rozładowanego 
akumulatora trwa około ośmiu 
godzin.

  Uwaga! 
Akumulator musi zostać naładowany 
nie później niż sześć miesięcy 
od daty produkcji lub momentu 
jego zmagazynowania. 
Jeżeli urządzenie nie jest
wykorzystywane przez dłuższy czas,
akumulator trzeba ładować 
przynajmniej raz w miesiącu.

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Stan naładowania akumulatora można śledzić na wskaźniku znajdującym się na podnośniku.

Akumulator naładowany

Akumulator pracuje na rezerwie

Akumulator wymaga ładowania

Akumulator bliski rozładowania

Akumulator wymaga ładowania

Sygnalizator niewłaściwego
działania urządzenia

Awaryjne opuszczanie podnośnika
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Środki bezpieczeństwa
• Podnośnik służy do podnoszenia osób i zabrania się wykorzystywania go do przenoszenia przedmiotów lub 

innych celów.
• Urządzenia nie należy stosować do transportu pacjentów na duże odległości, np. z pomieszczenia do pomiesz-

czenia.
• Przed każdym użytkowaniem należy wykonać przegląd wizualny produktu w celu wychwycenia ewentualnych 

uszkodzeń wyrobu.  
• Zabrania się użytkowania w przypadku wystąpienia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń, 

gdyż grozi to wypadkiem.
• Zabrania się wykonywania napraw na własną rękę. Wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifi kowanemu 

personelowi wytwórcy.
• Obciążenie podnośnika nie może przekraczać 180 kg.
• W przypadku pozostawienia sprzętu w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych istnieje ryzyko 

nagrzania jego elementów.
• Podnośnik należy stawiać na stabilnej i płaskiej powierzchni. Nie jest przystosowany do powierzchni nierównych, 

śliskich, sprężystych ani błotnistych.
• Podnośnik powinien być obsługiwany przez osobę przeszkoloną, a w przypadku jego użytkowania na zewnątrz 

pomieszczeń zaleca się szczególną ostrożność oraz pomoc dodatkowej osoby.
• Przy użytkowaniu urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcją.
• Pilota należy chronić przed zmoczeniem.
• Urządzenie wymaga zasilania 230 V/50 Hz, gniazdko zasilające musi być uziemione.
• Przed użyciem urządzenia należy zawsze sprawdzić stan naładowania akumulatora.

  

Przeciwwskazania
• Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby o bardzo wątłej budowie.
• Nie należy stosować podnośnika w przypadku pacjentów o znacznych obrażeniach ciała lub w takim stanie, dla 

których przenoszenie mogłoby stanowić zagrożenie zdrowia lub życia. W razie wątpliwości należy skonsultować 
się z lekarzem.

Konserwacja i dezynfekcja
Większe zanieczyszczenia, takie jak włosy czy kurz, można usuwać przy pomocy odkurzacza. Podnośnik należy prze-
cierać wilgotną (nie mokrą) szmatką za pomocą delikatnych detergentów i dezynfekować atestowanym środkiem 
dezynfekcyjnym. Do czyszczenia należy używać roztworu łagodnego detergentu, odpowiedniego do materiału, 
z jakiego wykonano daną część (metalu, plastiku, gumy). Miejsca bardziej zabrudzone pocierać gąbką. Po wyczysz-
czeniu przetrzeć powierzchnię miękką szmatką nasączoną wodą w celu usunięcia pozostałości detergentu. Następ-
nie przy użyciu miękkiej szmatki wytrzeć do sucha. Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane na bieżąco, 
zwłaszcza z kół oraz innych elementów, których pracę mogłyby zakłócić. Zaleca się przeprowadzanie systematycz-
nych kontroli urządzenia i jego części oraz regularne smarowanie lub oliwienie wymagających tego elementów.

Środki czystości
Zakazuje się stosowania past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących 
zawierających rozpuszczalniki.
Podnośnik należy dezynfekować powszechnie używanym środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadają-
cym atest Państwowego Zakładu Higieny.

Utylizacja
Kiedy produkt lub jego części nadadzą się do wyrzucenia, należy zutylizować je zgodnie z aktualnymi regulacjami 
prawnymi dotyczącymi utylizacji. W razie problemów i pytań dotyczących utylizacji prosimy o kontakt.   


