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1. МОДЕЛИ 
 
Стандартът, следващ моделите, може да се променя, ревизира и прилага без 
предизвестие. 

• 4BELL - TRANSPORT CHAIR 4BELL AVIO 

• 4BELL - TRANSPORT CHAIR 4BELL AIR 

• 4BELL - TRANSPORT CHAIR 4BELL SILVER 

• 4BELL - TRANSPORT CHAIR 4BELL CLASS 

• 4BELL - TRANSPORT CHAIR 4BELL COMFORT 

• 4BELL - TRANSPORT CHAIR 4BELL STAIR 
 
2. ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Транспортният стол 4BELL е изделие за транспортиране на пациенти в седнало 
положение от мястото на спасяване до линейка или до друго средство, предназначено 
за транспортиране. Поради това той не може да се използва като изделие за 
транспортиране на пациента вътре в линейката. 

Изделието е снабдено с колела, които позволяват лесно придвижване по плоски 
повърхности. Ако придвижването на колела е трудно или се смята за опасно, изделието 
може да се вдигне с помощта на предните и задните дръжки. 

Медицинското превозно средство трябва да е оборудвано със специална система за 
закрепване на Spencer, която позволява съхранението на изделието в затворено 
положение, гарантираща максимална безопасност. 

Пациентът не трябва да се намесва при използване на изделието. 
 
3.      РЕФЕРЕНТНИ СТАНДАРТИ 

Като дистрибутор или краен потребител на продукти, произвеждани и/или  
продавани от Spencer Italia S.r.l., от вас се изисква задължително да познавате 
всички законови изисквания, приложими за изделието, които действат в 
държавата – крайна дестинация, приложими по отношение на доставените 
изделия (включително закони и норми по отношение на техническите 
спецификации и/или изискванията за безопасност) и поради това също така 
задължително се изисква да имате необходимите познания, за да се  гарантира във 
всяко отношение пълното съответствие на изделията с нормативните изисквания 
на територията на съответната държава. 

 
СТАНДАРТ ЗАГЛАВИЕ НА ДОКУМЕНТА 

UNI EN 1865-1 (не се прилага за 
модела Stair) 

Оборудване за работа с пациенти, използвано в линейки 
- Част 1:    Спецификация за общи системи за носилки и 
оборудване за работа с пациенти 

UNI EN 1865-4 (Само за модел Stair) Оборудване за работа с пациенти, използвано в линейки 
- Част 4:   Сгъваем стол за придвижване на пациенти 

UNI EN 1789 § 4.5.9 - § 5.4.2 - § 5.4.5 Медицински автомобили и тяхното оборудване – 
линейки 

 
 
4. ВЪВЕДЕНИЕ 
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4.1 ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО 
  
Това ръководство е предназначено да предостави на оператора на здравни услуги 
съответната информация за безопасното използване на изделието, както и за неговата 
поддръжка. 
 
Забележка: Ръководството представлява неразделна част от изделието. 
Ръководството трябва да се съхранява през целия срок на експлоатация на изделието 
в случай на промяна на собствеността или местоназначението. Ако при получаване на 
изделията не сте получили ръководство за тяхната експлоатация, трябва незабавно 
да се свържете с производителя, преди да ги използвате. 
 
Ръководствата за експлоатация на изделията на  Spencer може да се свалят от уебсайта 
или да се поискат от  http://support.spencer.it, или чрез контакт с производителя. 
Изключенията са въпроси, чиято важност за разумно и предвидимо използване е такава, 
че е  излишно изготвянето на инструкции в допълнение към следните предупреждения 
и указания върху етикета. 
Независимо от нивото на опита, придобит в миналото с подобни изделия, препоръчваме 
внимателно да прочетете това ръководство, преди да инсталирате, експлоатирате или 
използвате изделието, или да извършвате техническо обслужване. 
 
4.2 ЕТИКЕТИРАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗДЕЛИЕТО 
 
Всяко изделие има идентификационен етикет, поставен върху самото изделие и/или 
върху неговата кутия, който включва идентификационни данни за производителя, 
изделието, знака CE, серийния номер (SN) или номера на партидата (LOT). Той никога 
не бива да се маха или покрива. 
 
В случай на повреда или унищожаване поискайте дубликат от производителя. В 
противен случай ще се прекъсне валидността на гаранцията, тъй като изделието вече не 
може да бъде проследено. 
 
Директива 93/42/ЕИО изисква производителите и дистрибуторите на медицински 
изделия да следят местонахождението на изделията. Ако изделието се намира на 
място, различно от адреса, на който е било изпратено или закъдето е било 
продадено, дарено, изгубено, откраднато, изнесено или унищожено, окончателно 
снето от експлоатация или ако изделието не е доставено директно от Spencer Italia 
S.r.l., регистрирайте вашето изделие на http://service.spencer.it или информирайте 
клиента (вж. § 4.4). 
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4.3 СИМВОЛИ 
 
Символ  Значение 

 

Общи или конкретни предупреждения 

 

Смажете 

 
Внимание: Федерален закон на САЩ ограничава продажбата на това изделие, то 
може да се продава от лекар или по предписание на лекар. 

 
Проверете в Ръководството 

 

Код на изделието 

 
Сериен номер 

 
Изделието съответства на спецификациите на Директива 93/42/ЕИО 

 
4.4 ГАРАНЦИЯ И ПОДКРЕПА 
 

Spencer Italia S.r.l. гарантира, че изделията са без дефекти за период от една година от 
датата на покупката. 

За информация относно правилното тълкуване на Ръководството за експлоатация, 
използването, поддръжката, монтажа и ремонта на изделието се свържете се със 
службата за обслужване на клиенти на Spencer на тел. +39.0521.541111, факс 
+39.0521.541222, e-mail service@spencer.it, или посетете http://it.spencer.it/contatti, за да 
намерите най-близкия сервизен център за помощ. 

За улесняване на сервизната помощ винаги посочвайте или съобщавайте номера на 
партидата (LOT) или серийния номер (SN), показан на етикета, поставен върху кутията 
или изделието. 

Условията на гаранцията и помощта могат да се видят на http://support.spencer.it. 

Забележка: Запишете и запазете това Ръководство, номера на партидата (LOT) или 
серийния номер (SN), ако има такъв, датата и мястото на покупката, датата на 
първо използване, датата на техническото обслужване, имената на потребителя и 
забележките. 
 
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Предупрежденията, бележките и друга важна информация за безопасността са 
посочени в този раздел и са ясно видими в цялото Ръководство. 

 Най-малко веднъж на всеки 6 месеца е важно да проверите дали разполагате с 
актуализираните Ръководства за потребителя или има някаква промяна, включваща 
вашето изделие. Тази информация е достъпна безплатно на уебсайта 
http://support.spencer.it в разделите „Ръководства за потребителя“ и „Актуализации на 
продукти“. 
 
Обучение на потребителя 
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Забележка: Лабораторните изследвания, изпитанията след производството, 
ръководствата за потребителя не винаги могат да опишат всички възможни 
сценарии за използване. 
Това означава, че в някои случаи експлоатационните характеристики на изделието 
могат да се различават значително от резултатите на получените данни. 
 
Инструкциите се  актуализират непрекъснато и са под строг надзор от 
квалифициран персонал с подходяща техническа подготовка. 
 
• Независимо от нивото на опита, придобит в миналото с подобни изделия, 
 препоръчваме внимателно да прочетете това ръководство, преди да  инсталирате, 
 експлоатирате или използвате изделието, или да извършвате техническо 
 обслужване. При съмнение се свържете със Spencer Italia S.r.l., за да получите 
 необходимите разяснения. 
• Продуктът трябва да се използва само от обучен персонал, който е преминал 
 специално обучение за това изделие, а не за подобни продукти. 
• Пригодността на потребителя за използване на продукта може да бъде 
 удостоверена с протоколите от обучението, където са посочени имената на 
 обучаемите, обучаващите, датите и мястото. Тези протоколи, които 
 удостоверяват правото на операторите да използват изделието на Spencer, 
 трябва да се съхраняват в продължение на 10 години след унищожаване на 
 самото изделие. Тези протоколи трябва да се представят, при поискване, на 
 компетентните органи и/или производителя. При липса на такава 
 документация ще се прилагат санкции. 
• Не позволявайте на необучени хора да помагат по време на използването на 

 изделието, тъй като те могат да причинят нараняване или увреждане  на пациента 
или на себе си. 

• Продуктът трябва да се използва само от персонал, обучен за неговата употреба, 
 а не на други подобни. 
 
Забележка: Spencer Italia S.r.l. винаги е на ваше разположение за организиране на 
обучение за изделието. 
 
Обучение на монтажниците 
Монтирането на изделието трябва да се извършва само от квалифициран и обучен 
персонал, упълномощен от Spencer Italia S.r.l. Датите и процедурите за участие в 
курсове за обучение ще бъдат определени между клиента и нашите търговски 
офиси. 
 
Функционалност на изделието 
 
Използването на изделието по начин, различен от описания в настоящото 
Ръководство, е забранено. 
• Преди всяко използване трябва да се проверява грижливо дали то е в отлично 
 работно състояние,  както е описано в Ръководството за експлоатация. Ако се 
 открият повреди или отклонения, които по някакъв начин биха могли да повлияят 
 върху правилното функциониране и безопасността на изделието, на пациента или 
 на потребителя, изделието трябва незабавно да извади от експлоатация и да се 
 свържете с  производителя. 
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• Ако се открие повреда или неправилно функциониране на изделието, то  трябва 
 незабавно да бъде заменено с подобно, така че процедурите за спасяване да  бъдат 
 гарантирани без прекъсване. 
• Уредът не трябва по никакъв начин да се манипулира (модификация, настройка, 
 допълване, подмяна). В такива случаи ще бъде отхвърлена всякаква отговорност  
 за неизправности или наранявания, причинени от  самия уред; освен това 
 сертификатът СЕ и гаранцията на изделието ще се смятат за  невалидни. 
• Тези, които променят или са променили, подготвят или са подготвили 
 медицински уреди по такъв начин, че те вече не отговарят на целта, за която са 
 предназначени, или вече не предоставят услугата, за която са предназначени, 
 трябва да отговарят на действащите условия за пускане на пазара, 
• По време на използване поставете и настройте изделието така, че да не пречи на 
 спасителите и/или на друго спасително оборудване. 
• Уверете се, че са взети всички необходими предпазни мерки за избягване на 
 опасностите, които могат да възникнат в резултат на контакт с кръв или телесни 
 течности, когато е приложимо. 
• За изделията, предназначени за транспортиране на пациенти, винаги  спазвайте 
 максималния капацитет на натоварване, който е посочен в Ръководството за 
 потребителя. Максимално допустимото натоварване  означава общото тегло, 
 разпределено според човешката анатомия. При определянето на натоварването от 
 общото тегло върху изделието операторът трябва да вземе предвид теглото на 
 пациента, на оборудването и на принадлежностите. Освен това операторът трябва 
 да прецени дали общите размери на пациента не намаляват функционалността на 
 изделието. 
• За изделията, предназначени за транспортиране на пациенти, се уверете преди 

 вдигането дали операторите са в подходящо физическо състояние, както е посочено 
в Ръководството. 

• Максималната тежест, която поема всеки спасител, трябва да отговаря на 
 изискванията, предвидени в законодателството на държавата относно 
 здравословните и безопасни условия на  труд. 
• Гаранционните пломби, ако са поставени, не трябва да се махат; в противен 

 случай производителят вече няма да признава гаранцията на изделието и няма да 
 поеме отговорност в случай на  неправилна работа с него или щети, причинени от 
самото изделие. 

• Избягвайте контакт с остри  предмети. 
• Монтажът на изделието трябва да се извърши само от квалифициран и обучен 
 персонал, упълномощен от Spencer Italia S.r.l. Времето и  процедурите за 
 провеждане на курсове за обучение ще бъдат съгласувани между клиента и 
 нашите търговски офиси. 
• Експлоатационна температура: от -10°C до +50°C 
 
Съхранение 
 
• Изделието не трябва да се излага или да се опира до източници на горене или 
 запалителни вещества. Да се съхранява на хладно, сухо и тъмно място и да не се 
 излага на пряка слънчева светлина. 
• Не съхранявайте изделието под тежки предмети, които биха могли да причинят 

повреди на конструкцията. 
• Съхранявайте и транспортирайте изделието в оригиналната му опаковка. 
 Неспазването на това може да доведе до анулиране на гаранцията. 
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• Температура на съхранение: от -20°C до +60°C 
 
Поддръжка/почистване 
 
Spencer Italia S.r.l. отказва всякаква отговорност за каквито и да било щети, преки 
или косвени, които са в резултат от неправилно използване на продукта и 
резервните части и/или по друг начин на ремонтите, извършени от друга 
организация, освен от упълномощените от Spencer сервизни центрове; освен това 
ще направи гаранцията невалидна. 
 
• Операторът винаги трябва да носи подходящи лични предпазни средства, като 
 ръкавици, маска и т.н. по време на всички проверки и процедури по техническото 
 обслужване и почистването. 
• Създайте програма за поддръжката и периодични изпитания и назначете  служител, 
 който да отговаря за изпълнението ѝ. Лицето, на което ще бъде възложена 
 обичайната поддръжка на изделието, трябва да отговаря на основните 
 изисквания, предвидени от производителя в Ръководството за потребителя. 
• Честотата на проверките се определя от фактори, като например правни 
 изисквания, вида на употреба, честота на използване,  условията на околната 
 среда по време на използване и съхранение. 
• Spencer Italia S.r.l. отказва всякаква отговорност за каквито и да било щети, преки 
 или косвени, които са резултат от неправилен ремонт или използване на изделията, 
 произведени от Spencer Italia S.r.l. Ремонтите задължително трябва да се извършват 
 от оторизиран сервизен център на Spencer Italia, който при използване на 
 оригинални резервни части ще осигури качествено ремонтно обслужване в строго 
 съответствие с техническите спецификации, дадени от производителя Spencer Italia 
 S.r.l. отказва всякаква отговорност за  каквито и да било щети, преки или косвени, 
 които са резултат от ремонти,  извършени от друга организация, освен от 
 упълномощените от Spencer сервизни центрове да ремонтират или да извършват 
 замени на това  изделие и части и/или по друг начин извършени ремонти от 
 организация, освен от упълномощените от Spencer сервизни центрове за 
 извършване на  това; освен това ще бъде прекратена гаранцията. 
• Използвайте само оригинални компоненти, резервни части и  принадлежности, 
 одобрени от Spencer Italia S.r.l., за извършване на каквито и да е операции, без да 
 причинявате никакви промени или модификации на изделието. 
• Трябва да подчертаем, че за дейностите, които не се извършват директно от 
 производителя, а от оторизиран център, трябва да се поиска отчет за всички 
 извършени операции. Това ще позволи на производителя Spencer Italia S.r.l. и на 
 крайния потребител да водят дневник за операциите, извършени  на изделието. 
• Цялата поддръжка и ревизии трябва да се записват и документират със 
 съответния доклад за техническа помощ; документацията трябва да се съхранява 
 най-малко 10 години след изтичане на срока на експлоатация и трябва да бъде 
 предоставена на компетентните органи и/или  производителя при поискване. 
• Програмата за почистване на продуктите за многократна употреба трябва да се 
 извършва в съответствие с инструкциите, дадени от производителя в  Ръководството 
 за потребителя, за да се избегне рискът от кръстосана инфекция поради наличие на 
 секрети и/или остатъци. 
• Изделието и всички негови компоненти трябва да се оставят да изсъхнат  напълно 
след измиване, преди да се приберат за съхранение. 
• Ако е необходимо, смазването трябва да се извършва след почистване и пълно 
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 изсъхване. 
 
Регулаторни изисквания 
 
Като дистрибутор или краен потребител на продукти, произвеждани и/или  
продавани от Spencer Italia S.r.l., от вас се изисква задължително да познавате 
всички законови изисквания, приложими за изделието, които действат в 
държавата - крайна дестинация, приложими по отношение на доставените изделия 
(включително закони и норми по отношение на техническите спецификации 
и/или изискванията за безопасност) и поради това също така задължително се 
изисква да имате необходимите познания, за да се  гарантира във всяко 
отношение пълното съответствие на изделията с нормативните изисквания на   
територията на съответната държава.  
 
• Незабавно уведомете Spencer Italia S.r.l. (още по време на първото проучване на 
 продукта), когато поискате подробности относно ревизиите,  които трябва да бъдат 
 направени от производителя, за да се гарантира съответствието на продуктите с 
 правните спецификации на територията  (включително тези, произтичащи от 
 правила и/или норми от друг вид). 
• Действайте с цялата дължима грижа и отговорност и допринасяйте за 
 гарантиране на съответствието с общите изисквания за безопасност на всички 
 изделия на пазара на съответната територията чрез  предоставяне на крайните 
 потребители на цялата необходима информация за извършване на периодични 
 проверки на техните изделия, точно както е посочено в съответното Ръководство 
 за  потребителя. 
• Активно  извършвайте периодични проверки за безопасност на продадените 
 изделия, като съобщавате всяка подходяща информация с анализ на риска както на 
 производителя, така и на всички компетентни органи, така че бързо да се 
 предприемат необходимите  мерки. 
• Дистрибуторът и крайният потребител трябва да знаят, че в случай на неспазване 
 на горепосочените изисквания ще носят цялата отговорност за всички щети, които 
 биха могли да възникнат. Ето защо Spencer Italia S.r.l  изрично отказва да носи 
 каквато и да било отговорност и/или задължения за неспазване от ваша страна на 
 настоящите регулаторни разпоредби. 
 
Общи предупреждения за медицински изделия 
 
Потребителят трябва внимателно да прочете не само тези общи предупреждения, 
но също така описаните по-долу. 
 
• Не се предвижда употребата на изделието да се удължава след времето за 
 спасителни операции, описано в употребата по предназначение и в това  
 ръководство. 
• Когато изделието се използва, трябва да се осигури помощта на квалифициран 
 персонал и трябва да присъстват най-малко двама оператори. 
• Следвайте процедурите и протоколите, одобрени от вътрешната  организация. 
• Дейностите по дезинфекция и стерилизация следва да се извършват в 
 съответствие с параметрите, дадени в утвърдения цикъл, както е посочено в 
 техническите стандарти. 
• Във връзка със Законодателен декрет от 24 февруари 1997, № 46, поправена със 
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Законодателен декрет 25.01.2010 г. № 37 – потвърждаване на Директива 93/42/ЕИО и 
Директива  2007/47/CE относно медицинските изделия, напомняме както на 
обществените, така и на частните  оператори, че ако при упражняване на своята 
дейност открият инцидент, включващо медицински продукт, те трябва да уведомят 
Министерството на здравеопазването в сроковете и по начина, определен в съответните 
министерски постановления, както и от производителя. Доставчиците на здравни 
услуги, независимо дали са обществени или частни, са длъжни да съобщават на 
производителя каквито и да е други неудобства, които ще позволят приемането на 
мерки за осигуряване на защитата и здравето на пациентите и потребителите. 
 
6. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
За използване на Транспортен стол 4BELL  потребителят трябва да е прочел, разбрал и 
да следва стриктно указанията, описани в настоящото Ръководство. 
 
• Следвайте процедурите, одобрени от Спешната медицинска служба за 
 обездвижване и транспортиране на пациентите. 
• Следвайте процедурите, одобрени от Спешната медицинска служба за поставяне 
 и транспортиране на пациентите. 
• Не използвайте, ако изделието или части от него са пробити, разкъсани или 
 прекалено износени. 
• Изделието може да се използва с пациент само ако коланите са непокътнати и са 

правилно закопчани. 
• Работата с изделието върху колела е разрешена само ако и четирите колела опират в 

пода. Не е разрешено столът да се движи наклонен или да се опира само на две 
колела. 

• Когато изделието се премества с пациент върху него, важно е да имате здраво 
 захващане на дръжките според вида на транспортиране. 
• Изделието може да се вдигне с помощта на предните и задните дръжки. Преди да 

вдигнете се уверете, че предните дръжки са напълно изтеглени и заключени. 
• Преди използване се уверете, че всички оператори са захванали здраво изделието.  
• Избягвайте тегленето на изделието по неравни повърхности. 
• Не вдигайте с кран или други подемни машини. 
• Не използвайте машини за сушене. 
• Не използвайте изделието в комбинация с друго оборудване, което не е изрично 

одобрено от производителя. 
• Изделието е предназначено за транспортиране на пациент, както е посочено в 
 Глава „Предназначение“ и не може да се използва като  изделие за паркиране 
 или за транспортиране на пациент вътре в линейката. 
• Упражнявайте се с празен стол и със симулиран товар, за да се запознаете с 
 маневрите. 
• За начините за поставяне на особено тежки пациенти, за спасителни  операции на 
 неравни терени или специални или необичайни обстоятелства се препоръчва 
 наличието на повече оператори (не само двамата,  необходими при стандартни 
 условия). 
• Преди всяко използване проверете целостта на коланите и техните куки,  както е 
 посочено в Ръководството за потребителя. В случай на неизправност или повреди, 
 които могат да застрашат използването и безопасността на изделието, на 
 пациента или на оператора, трябва да  смените коланите. 
• Уверете се, че коланите са правилно закрепени към изделието. 
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• Уверете се, че лентите, използвани за закрепване на тъканта на седалката, са 
 правилно закрепени 
• Винаги обездвижвайте пациента, като използвате коланите; без обездвижване може 
 да възникнат сериозни наранявания. Производителят  не носи отговорност за щети, 
 причинени от неподходящи или неправилно поставени колани. 
• Не използвайте изделието, ако теглото не е разпределено правилно. 
• Преди да премествате пациента с изделието, информирайте го за маневрите,  които 

ще извършите. 
• Използвайте само дръжките или копчетата за вдигане на стола, а не на други 
 негови части. 
• Дръжте стола напълно неподвижен, когато на него има пациент. 
• Спирачките за обездвижване са помощни средства за оператора, те по 
 никакъв начин не заместват неговия надзор. 
• Обръщайте сериозно внимание на възможните препятствия (вода, лед, развалини 
 и др.) по пътя на носилката/стола, тъй като те могат да причинят  загуба на  
 равновесие от оператора и да попречат на правилното функциониране на 
 изделието. Ако не можете да минете по път без препятствия, изберете 
 алтернативен път 
• За избягване на нараняване, преди да вдигнете стола, винаги проверявайте дали 
 ръкохватките за вдигане са здраво заключени и напълно изтеглени. 
• По-добре е да не използвате стола в случай на съмнение за травми на маточната 
 шийка, гръбначни травми или фрактури. 
• За избягване на всякакъв риск за безопасността на пациента и спасителя, при 
 транспортиране по стълби е необходимо да има поне двама оператори 
• Наличието на конденз, вода, лед и натрупването на прах могат да повлияят на 
 правилната работа на изделието, което да го направи непредсказуемо и да 
 причини внезапна промяна на теглото, което операторите трябва да носят. 
• При препятствия по-високи от 10 mm изделието трябва да се вдига с  използване на 

дръжките. Ударите в препятствия над тази височина може да  компрометират 
целостта и безопасността на изделието. 
•  Не променяйте и не модифицирайте изделието произволно: модификацията може 
да доведе до непредвидимо функциониране и увреждане на пациента или 
 операторите. Във всеки случай гаранцията ще стане невалидна, а производителят – 
 освободен от отговорност. 

• При затваряне на изделието се уверете, че нищо не пречи на системите за 
 използването му. Небрежността по време на тази операция може да стане причина 
 за нараняване от притискане. 
• Уверете се, че плъзгачите, ако има такива, са правилно заключени, преди  да 
 премествате изделието по стълбище. 
• Транспортният стол 4BELL отговаря на изискванията на стандарта EN 1789,  ако се 
 използва със система за закрепване Spencer, съответстваща на стандарта. Поради 
 това не се разрешава използването на системи за закрепване, ако не са одобрени от 
 производителя. Системи за закрепване, които не са одобрени, могат да променят 
 конструктивните и функционалните характеристики на изделието. 
• Не използвайте изделието в близост до машини за ЯМР 
 
 
 
6.1       ФИЗИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПЕРАТОРИТЕ 
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Транспортният стол 4BELL е изделие, предназначено само за професионално 
използване. Всеки оператор трябва да бъде обучен за безопасно и ефикасно 
транспортиране на пациентите. Не позволявайте на необучени лица да помагат на 
операторите по време на използване на изделието, тъй като това може да причини 
нараняване на тях или на други хора.  

Операторите, които използват изделието, трябва да имат физическа способност да го 
използват и добра координация на мускулите, както и да имат силен гръб, ръце и крака, 
за да вдигат и да могат да държат изделието здраво с двете си ръце. 

Операторите трябва да могат да оказват необходимата помощ на пациента. 

Потребителите трябва да могат да вдигат и да действат безопасно с теглото на 
стола и пациента, както и с всяко друго оборудване, използвано с изделието. 

При процедури за натоварване на изключително тежки пациенти, операции в 
неравен терен или особени ситуации може да са необходими повече оператори (не 
само двама, които се изискват при нормални условия).  

Възможностите на всички оператори трябва да се обсъдят, преди да се определи 
ролята им при наемането за работа със стола. 
 
7.     ОСТАТЪЧЕН РИСК 
 
Остатъчните рискове, изброени по-долу, са определени единствено във връзка с 
използването на изделието по предназначение. 
• Използването от необучен персонал може да доведе до нараняване на пациента, 
 спасителя, или други хора. 
• Неправилните процедури за дезинфекция могат да доведат до опасност от 
 кръстосани инфекции. 
• Ако пациентът не е обездвижен върху изделието или ако обездвижването е 
 извършено чрез използване на непълни системи от колани или неправилно 
 закрепени към стола, това може да доведе до сериозно нараняване на пациента. 
• Непълното изваждане на предните дръжки може да доведе до внезапното им 

 прибиране при вдигане на изделието. Преди да вдигате се уверете, че дръжките  са 
напълно изтеглени и заключени. 

• Намесата на пациента в изделието и в неговите механизми за затваряне и спиране 
 може да доведе до отключване на изделието от отворено положение или 
 неочаквани движения с последващи рискове за пациента. Уверете се, че пациентът 
 няма да се намеси в нито един елемент на изделието. 
• Ако дръжките не са прибрани, когато не е необходимо да са изтеглени, може да 
 попречат по време на работа с изделието Уверете се, че дръжките са прибрани 
 при движение на изделието на колела. 
• Частичното отваряне на стола може да доведе до неочакваното му затваряне при 
 вдигане с последващите рискове за пациента. Винаги проверявайте правилното 
 поставяне на заключващата система. 
• Една повреда на блокировката на плъзгачите при моделите, оборудвани с тях, може 
 да доведе до внезапното им прибиране по време на транспортирането по стълбище 
 със сериозни последици за пациента Винаги проверявайте дали всички блокиращи 
 механизми са правилно включени. 
• Използването на ключалки, които не са одобрени от производителя, може да доведе 
 до нестабилност на изделието вътре в линейката, което води до риск от силен 
 удар на изделието върху хора и/или предмети. 
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• Неспазването на предупрежденията, дадени на операторите, може да доведе до 
 опасност от притискане от механизмите на изделието. 
• Неспазването на установения от производителя срок на експлоатация и 
 периодичните проверки, описани в това ръководство, могат да доведат до сериозни 
 наранявания на пациента и операторите при използването на изделие, което не 
 отговаря на изискванията за безопасност, установени от производителя 
• Ако инструкциите за 4BELL не са прочетени и разбрани, това може да има 
 последствия за пациента и операторите. 
 
8.     ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И КОМПОНЕНТИ 
 
Забележка: Spencer Italia S.r.l. си запазва правото да извършва промени в 
спецификациите без предварително уведомяване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всички столове 4BELL са изпълнени с алуминиева рама. Подлакътниците, облегалката 
за глава, задните спирачки и плъзгачите са оборудване за конкретни модели и може да 

N° Описание Материал 
1 Транспортна дръжка Алуминий 
2 Облегалка PVC/PE exp 
3 Подлакътници (ако има) Al/Гума 
4 Лост за разблокиране на системата за затваряне  Al 
5 Телескопични дръжки Al/Гума 
6 Опора за крака Стомана 
7 Предни колела Гума/PP/PA 
8 Задни колела PU 
9 Спирачка на задните колела (ако има) Найлон 

10 Напречен лост за отключване на системата за затваряне Стомана 

11 Плъзгачи (ако има) Al/Стомана/Найлон 
12 Седалка PVC/Найлон 
13 Задни дръжки Al/Гума 
14 Ключалка на облегалката за глава Найлон 
15 Облегалка за глава Al/PVC/PE exp 
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липсват на вашето изделие. Изделието се доставя с два колана, прикрепени към 
седалката и към облегалката. 
 
Техническите спецификации на основните модели са, както следва: 
 
Характеристика Avio/Air Silver/Class Comfort Stair 
Дължина - отворен с 
прибрани подлакътници 

750 ± 5 mm 750 ± 5 mm 750 ± 5 mm 750 ± 5 mm 

Дължина - отворен със 
спуснати подлакътници 

1170 ± 5 mm 1170 ± 5 mm 1170 ± 5 mm 1170 ± 5 mm 

Ширина 440 ± 5 mm 485 ± 5 mm 510 ± 5 mm 510 ± 5 mm 
Височина, отворен  910 ± 5 mm 910 ± 5 mm 910 ± 5 mm 910 ± 5 mm 
Височина с прибрана 
облегалка за глава 

/ / 1360 ± 5 mm 1360 ± 5 mm 

Размери в сгънато 
положение 

310x440x915 ± 
5 mm 

310x485x915 ± 5 
mm 

930x510x310 ± 5 
mm 

930x510x310 ± 5 
mm 

Задни колела ø150 mm ø150 mm ø150 mm ø150 mm 
Предни колела ø100 mm ø100 mm ø100 mm ø100 mm 
Тегло 9,3 ± 0,2 kg 9,4 ± 0,2 kg 12 ± 0,2 kg 14,5 ± 0,2 kg 
Натоварване1 180 kg 180 kg 180 kg 180 kg 

1 Максималното натоварване означава общото тегло, разпределено според човешката анатомия. При 
определянето на общото натоварване върху изделието операторът трябва да вземе предвид теглото на 
пациента, на оборудването и на принадлежностите. 
 

9. МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
Преди първото използване проверете: 
• Дали опаковката не е повредена и дали е защитила изделието по време на 
 транспортирането 
• Дали са налице всички компоненти от приложения списък. 
• Функционалността на изделието съгласно Ръководството за потребителя. 
•    Дали линейката е оборудвана със специалната система за закрепване на Spencer и 
 дали нейното монтиране не пречи на достъпа до другите изделия. 
• Чаршафите и коланите са закрепени правилно. Важно е да се уверите, че 
 катарамите под седалката са поставени правилно и лентите на коланите напълно 
 прилепват един към друг. 
• Дали горните колани са закрепени правилно на облегалката за глава. 
 
В никакъв случай не модифицирайте части или компоненти на стола, тъй като това 
може да доведе до нараняване на пациента и/или спасителите. 
 

Ако посочените по-горе условия не са изпълнени, изделието не може да се 
смята за надеждно, безопасното използване е компрометирано и това е възможна 
причина за нараняване на пациента и операторите и за повреждане на изделието. 
 
Упражнявайте се с празен стол, преди да започнете редовната експлоатация. 
За указания за употреба след започване на експлоатацията следвайте операциите, 
описани в параграф 12. 
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Ако горните условия са изпълнени, изделието може да се счита за готово за употреба; в 
противен случай трябва незабавно да извадите изделието от експлоатация и да се 
свържете с производителя. 
Не променяйте и не модифицирайте изделието по никакъв начин; всяка такава промяна 
може да доведе до неправилна работа или нараняване на пациента и/или спасителя. 
Освен това производителят вече няма да признае гаранцията за изделието и няма да 
поеме отговорност. 
 
10. ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
 
Елемент Описание Функция 
A Транспортна дръжка Използва се за безопасно бутане на стола 
B Облегалка Покритие от PVC, може да се сваля и да се пере, 

повишава комфорта на пациента по време на 
транспортиране, като осигурява допълнителна опора за 
гърба на пациента. 

C Подлакътници Инсталирани само на модела COMFORT или по избор 
могат да се инсталират и на други модели, те подобряват 
страничното задържане на пациента и осигуряват покой 
на ръцете 

D Лост за разблокиране на 
системата за затваряне 

Вдигате го с едната ръка към рамата на седалката, той 
отключва заключващата система на стола. 

E Телескопични дръжки Могат да се използва за вдигане на стола с пациента.  Те 
са оборудвани са с автоматична заключваща система и 
ръчен механизъм за отключване, който се задейства чрез 
натискане надолу 

F Опора за крака Сгъваема опора за краката на пациента 



 16

G Предни колела Позволяват лесно боравене със стола При моделите 
AIR/AVIO/SILVER/CLASS те са снабдени със спирачки 
за въртене и ос, което намалява усилията на спасителя по 
време на кратки спирания и може да са необходими по 
време на спасителните операции. 

H Задни колела Характеризират се с по-голям диаметър, позволяват 
оптимално управление върху най-често срещаните 
повърхности. При моделите COMFORT и STAIR на всяко 
колело има независима стационарна спирачка. 

I Плъзгачи Инсталирани са само на модела Stair и позволяват 
придвижване на стола надолу по стълбища, постоянно 
под стриктния контрол на операторите. 

L Седалка Най-важната опора за пациента, оборудвана е с вградени 
свалящи се колани, закрепени от долната страна с ленти. 

M Задни дръжки Те могат да се използват от оператора, намиращ се от 
задната страна на стола, за да го повдигне. Операторът от 
предната страна едновременно повдига предната част на 
стола с помощта на телескопичните дръжки. 

N Облегалка за глава Инсталирана е само на моделите  COMFORT/STAIR, 
осигурява по-добра опора за пациента. Особено полезна е 
за по-високи пациенти и е  необходима по време на 
транспортиране по стълбище,  оборудвана с колан за 
закрепване на главата и може да се сгъва, което позволява 
да се поддържат същите габарити на столовете, които не 
са снабдени с такава принадлежност. Опората за глава 
може да се заключи в отворено положение благодарение 
на специалната ръкохватка,  поставена на транспортната 
дръжка. 

 
11.   ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
 
Преди прехвърляне, вдигане или транспортиране на пациента трябва да се извършат 
първични медицински оценки. След като диагнозата е потвърдена, препоръчва се (ако е 
възможно) да се предложи на пациента активно да сътрудничи по време на 
прехвърлянето на стола, след като се уверите, че пациентът е напълно запознат с 
всички рискове. Преди да качите пациента, поставете изделието близо до него, винаги 
дръжте предпазните колани закопчани по време на маневрите. 
 
11.1 Изисквания към медицинското превозно средство 
 
Когато се поставя в линейката, столът 4BELL трябва да се закрепи правилно, за да се 
ограничат рисковете за пътниците на превозното средство, свързани с резките 
движения в резултат на бързо ускоряване или забавяне на превозното средство. За тази 
цел е от съществено значение да се използва специалното изделие за закрепване. За 
монтирането му е необходимо медицинското превозно средство да разполага с 
подходящи места, на които да се закрепи безопасно възелът, състоящ се от закрепващо 
изделие и стола. Ръководството за потребителя на закрепващото изделие съдържа 
повече подробности относно изискванията за опорните повърхности и монтажа. 
 



 17

 Ако не се използва специалното закрепващо изделие или то не е монтирано 
правилно, това може сериозно да повлияе върху безопасността на пациента и 
оператора. 
 
11.2 Отваряне на стола 
 
Транспортният стол 4BELL се поддържа в затворено 
положение благодарение на коланите на облегалката 
(т. 11.8). Преди да отворите стола, освободете 
ключалката за бързо освобождаване на горните 
колани.  
Хванете здраво транспортната дръжка, натиснете 
рамата на седалката, както е показано със стрелката, 
докато всички колела опрат в пода. Натиснете силно 
рамата на седалката, докато се задейства 
заключващата система. 
Проверете визуално дали крайната част на напречния 
лост е достигнала края на отвора, който се намира на 
плъзгащия профил на телескопичните дръжки. 
 

 
 
 

 
 

 
 
11.3 Отваряне на задните дръжки, подлакътниците (ако има такива) и опората 
  за краката 
 
Задните дръжки и подлакътниците (ако ги има) могат 
да се отворят със  
завъртането им, както е показано със стрелките. 
Когато повече не са необходими или когато столът 
повече няма да се използва, те може да се приберат 
чрез завъртането им в обратна посока. 
По подобен начин се отваря опората за краката чрез 
завъртане навън, докато се   
отвори напълно. 
След използването приберете опората за крака чрез 
завъртането ѝ в обратна посока, докато се прибере 
напълно. 
 

 
 

 

 
11.4 Изваждане и прибиране на телескопичните дръжки 
 
Телескопичните дръжки са направени за улесняване 
на вдигането на стола.   Те се държат на мястото им 
с механизъм, който се вкарва автоматично, докато 
достигне крайното положение както при отваряне, 
така и при затваряне. 
За да разблокирате механизма, позволяващ 
движението на дръжката, натиснете надолу и 
едновременно преместете. 

 Издърпайте дръжките, докато те се отворят 
напълно. Важно е да се провери дали заключващата 
система е вкарана правилно. 
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За целта опитайте няколко пъти да плъзнете 
дръжките, без да ги натискате надолу. Те не трябва 
да се движат. 
НЕ ВДИГАЙТЕ СТОЛА, АКО ДРЪЖКИТЕ НЕ СА 
НАПЪЛНО ИЗТЕГЛЕНИ И ЗАКЛЮЧЕНИ. 
По същия начин е възможно да се приберат, като се 
провери дали телескопичните ръкохватки са 
заключени в прибрано положение. 
 

 
 
11.5 Отваряне на облегалката за глава (ако има такава) 
 
За да отворите облегалката за глава, хванете я за края и я завъртете, докато опре 
горната дръжка на стола. Задръжте я притисната върху транспортната дръжка и 
завъртете червената блокираща ръкохватка по посока на часовниковата стрелка или 
обратно на часовниковата стрелка, докато тя застане във вертикално положение. За да 
приберете облегалката за глава, върнете червената ръкохватка в хоризонтално 
положение и съпровождайте облегалката за глава, докато тя се прибере напълно. 

 
 
 
11.6         Предни спирачки за паркиране 
 

Столовете 4BELL AIR,AVIO, SILVER и CLASS са 
снабдени със спирачки на предните колела, които 
блокират както въртенето им, така и завъртането 
около вертикалната ос. Спирачката може да се 
задейства чрез натискане с един крак лоста в горната 
част на колелото. 

Винаги задействайте и двете спирачки 
Вдигнете лостчетата, за да освободите спирачките. 

При работа със стола или работа с пациент на 
стола операторът трябва да държи здраво изделието, 
независимо от това дали спирачките са задействани 
или не. 

 

11.7 Задни спирачки за паркиране 
 

Столовете модел COMFORT и STAIR са снабдени със 
спирачки за паркиране, които блокират задните колела. 
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За да блокирате задните колела, натиснете спирачките 
от страната на оператора (показано е също и с червен 
стикер, поставен на всяка спирачка). 

За да разблокирате задните колела, натиснете 
спирачките от страната на оператора (показано е също 
и със зелен стикер, поставен на всяка спирачка). 
 

 Винаги задействайте и двете спирачки 
 

 При работа със стола или работа с пациент на 
стола операторът трябва да държи здраво изделието, 
независимо от това дали спирачките са задействани или 
не. 
 

 
 

 

 
11.8 Сгъване на стола 
 

Поставете всички дръжки, облегалката  за глава  и 
плъзгачи в прибрано положение. 

С едната ръка повдигнете в посоката, показана със 
стрелката, докато частта А на рамата почти опре в 
частта В на рамата на седалката. Това преместване 
отключва блокиращата система  

на стола. 

После вдигнете седалката, докато опре в облегалката. 

Предните колела ще застанат на мястото си 
автоматично.  

 

 
 

 

Преди да поставите стола върху закрепващата система, 
препоръчва се да го закрепите в затворено положение, 
като използвате вградените колани, закопчани към 
облегалката на седалката. 

Коланите трябва да минават през свободното място 
между дръжките и рамата на облегалката и те трябва да 
бъдат прикрепени на нивото на ръкохватките на 
телескопичните дръжки. 

 
 
 
 
11.9 Движение на стола по земята 
 
Всички столове 4Bell могат лесно да се движат по земята благодарение на колелата, 
поставени на всеки модел. 
Използвайте транспортната дръжка, за да премествате стола и когато сте на мястото за 
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спасяване, с или без пациент на него, винаги задействайте спирачките за паркиране. 
При движението по земята на всички модели е необходимо да се затворят задните и 
предните телескопични дръжки, тъй като те ще пречат на работата с изделието, 
защото те не се използват по време на този вид транспорт. По време на 
транспортирането на пациента е важно да закопчеете всички колани, а за моделите, 
оборудвани с облегалка за глава, тя трябва да бъде поставена във вдигнато положение. 
За моделите, оборудвани с плъзгачи, ги дръжте прибрани, докато стигнете до стълбище 
защото те излишно ще пречат на движението на операторите. Ако не носите пациент на 
стола, препоръчва се да държите стола в затворено положение за намаляване на общите 
размери и за по-практично боравене. 
 
11.10 Вдигане на стола 
 
За да носене на стола по стълбище или по повърхности, където 
използването на колела може да е затруднено, можете да 
вдигнете изделието с телескопичните и задните дръжки. За 
този метод на транспортиране се изисква присъствието на 
повече оператори, поне един от предната страна и един от 
задната страна на стола. 

 Преди вдигане е важно да проверите дали 
телескопичните дръжки са напълно изтеглени и 
заключени, както е описано в т. 11.4. Ако не проверите това, 
може да се причини сериозно нараняване на пациента и 
операторите поради внезапно затваряне на телескопичните 
дръжки. 

Веднага след достигане на повърхност, позволяваща 
транспортиране на колела, се препоръчва да се постави стола 
на земята  за избягване на излишното  натоварване на 
операторите. 

 

 

 

 
 
11.11 Движение със стола по стълбища 
 
Столът може да се премества по стълбища с вдигане, както е описано в предходния 
параграф, или с помощта на плъзгачите, които са монтирани на модела Stair. 
 
За придвижване със стола по стълбища с модел Stair, действайте по следния начин: 
 
• Вдигнете облегалката за глава и я блокирайте в отворено положение. 
• Вдигнете ухото за освобождаване на плъзгача, които се намира отстрани на самия 
 плъзгач. 
• Издърпайте плъзгача към себе си, докато достигне напълно отворено положение 
 

Уверете се, че ъгълът между рамата, който ограничава движението на 
плъзгача и самия плъзгач, е по-малък от 90°. Ако това условие не е изпълнено, 
може да се стигне до внезапно затваряне на плъзгача, когато столът се движи по 
стълбище. 
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• Поставете пациента върху изделието и го закрепете с всички колани. 
• За да преместите стола надолу по стълбище, приближете се към първото стъпало, 
 наклонете стола, като държите облегалката за глава и поддържайте равновесието, 
 съпровождайки го по време на спускането, докато плъзгачите се опират най-малко 
 на две стъпала. Операторът от задната страна на стола трябва винаги да държи 
 здраво облегалката за глава, придружавайки изделието и регулирайки скоростта  на 
спускане. Вторият оператор никога не трябва да застава пред изделието, а  трябва да 
стои отстрани и на няколко стъпала по-надолу, като насочва оптимално  спускането и 
има готовност да се намеси в случай на нужда, без да прави  компромиси със своята 
безопасност. 
• След достигане на равния под върнете стола обратно във вертикално положение, 
 така че предните колела да опрат в земята и продължете транспортирането със 
 стандартните процедури действие. 
 

 
 

  

 Препоръчва се да се затворят плъзгачите, когато вече не са необходими 
• За носене на стола нагоре по стълбище не използвайте плъзгачите, а вдигнете стола, 
 както е описано в точка 11.10. 
• Когато вдигнете стола и се изкачвате нагоре по стълбище, първият оператор трябва 
 да стои  зад изделието и да хване задните дръжки, обърнат с гръб към пациента. 
 Вторият оператор трябва да застане пред стола пред пациента и да хване 
 телескопичните дръжки, след като се увери, че те са правилно заключени в 
 отворено положение. 
• Като използва правилната техника за носене, операторите трябва да вдигнат 
 едновременно изделието и да започнат транспортирането. 
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За този тип транспортиране се препоръчва да има поддържащ оператор, който 
 да насочва оптимално маневрите на другите оператори. 
 
12. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
 
12.1 ПОЧИСТВАНЕ 
 

При неспазване на правилата за почистване може да увеличи риска от кръстосана 
инфекция поради наличието на телесни течности и/или утайки. Операторът винаги 
трябва да носи подходящи лични предпазни средства, като ръкавици, маска и т.н. по 
време на всички проверки и процедури по техническото обслужване и почистването.  

Откритите метални части обикновено са обработени и/или боядисани, за да се повиши 
тяхната устойчивост към външни вещества. Почиствайте откритите части с вода и мек 
сапун; никога не използвайте разтворители или средства за отстраняване на 
петна.. 

Изплакнете обилно с топла вода и се уверете, че сте отстранили всички следи от 
препарата, който може да влоши или да компрометира целостта и трайността на 
изделието. Използването на вода под високо налягане трябва да се избягва, тъй 
като водата прониква в сглобките, отстранявайки смазващото вещество и създавайки 
риск от корозия на компонентите. Оставете изделието да изсъхне напълно, преди да го 
приберете за съхранение. Сушенето след измиване или след употреба във влажна среда 
трябва да е естествено и да не е принудително, не използвайте огън или други 
източници на директна топлина. 

Ако изделието трябва да се дезинфекцира, използвайте продукти, които нямат 
корозивно или разтварящо действие върху материалите, от които е направено 
изделието. Уверете се, че сте взели всички предпазни мерки, за да сте сигурни, че няма 
риск от кръстосана инфекция или замърсяване за пациентите и/или операторите. 

За поддържане на лъскавия външен вид на частите на рамата, препоръчваме 
използването на почистващ препарат Spencer STX 99 или като алтернатива крем или 
восък, които обикновено се използват за полиране на каросерията на автомобили. 
 
12.2 ПРОФИЛАКТИЧНА ПОДДРЪЖКА 
 

Създайте програма за поддръжка и периодични изпитвания и назначете служител, 
който да отговаря нея. Лицето, на което ще бъде възложена обичайната поддръжка на 
изделието, трябва да гарантира, че основните изисквания, предвидени от производителя 
в долните точки на Ръководството за потребителя, се изпълняват. 

Всички дейности по поддръжката и периодичното обслужване трябва да се регистрират 
и да се съхраняват заедно с отчетите за обслужването. Тези документи трябва да се 
пазят в продължение на 10 години след унищожаване на самото изделие. Този регистър 
трябва да се представя при поискване от компетентните органи и/или производителя. 

Рутинната поддръжка на изделието трябва да се извършва от оператори, притежаващи 
специфични квалификации, обучени и опитни в използването и поддръжката на 
изделието. Това обучение трябва да бъде регистрирано и да се пази най-малко 10 
години след края експлоатацията на изделието и при поискване да бъде предоставено 
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на компетентните органи и / или на производителя. 

Операторът винаги трябва да носи подходящи лични предпазни средства, като 
ръкавици, маска и т.н. по време на всички проверки и процедури по техническото 
обслужване и почистването.  

Проверките трябва да се извършват преди и след всяко използване и най-малко на 
всеки 3 месеца както следва: 

 
• Обща функционалност на изделието; 
• Чистота на изделието (не забравяйте, че неспазването на инструкциите за 
 почистване може да доведе до опасност от кръстосани  инфекции) 
• Правилно закрепване на всички гайки, болтове и винтове 
• Липса на срязвания, дупки, разкъсвания върху конструкцията, включително по 
 ремъците 
• На никоя тръба или металните листове не трябва да има изкривявания или 
 пукнатини 
• Седалката и облегалката нямат конструктивни повреди или пукнатини 
• Коланите, чаршафите, движещите се части, колелата и дръжките не са повредени и 
 работят нормално. 
• Смазване на движещите се части. 
• Износване на колелата и спирачната система 
• Износване на плъзгачите и правилното им заключване в отворено положение. 
 Проверете нормалното функциониране на заключващата пружина. 
• Повърхността на плъзгачите има добри плъзгащи качества 
• Колелата са закрепени правилно, стабилни са и се въртят нормално. 
• По колелата няма боклуци. 
• Изделието се отваря и заключва нормално. 
• Изделието се отключва и затваря  нормално. 
• Функциониране на пружините 
• Коланите за обездвижване на пациента са налице и са здрави и работят. 
• Телескопичните дръжки могат нормално да се изваждат, прибират и заключват във 
 всички положения, както е описано в това Ръководство. 
• Облегалката за глава (ако има такава) работи и се заключва нормално. 
• Проверете функционалността на системата, която блокира стола в отворено 
 положение. Ако се опитате да затворите стола, без да задействате системата за 
 отключване, столът не трябва да се затваря. 
• Аварийното превозно средство е снабдено със система за закрепване Spencer, 
 предназначена за стола. 
• Свързването на двете изделия винаги е правилно поставено и безопасно 
 
Честотата на проверките се определя от фактори, като например законови 
изисквания, вида на употреба, честота на използване, условията на околната среда  
по време на използване и съхранение. 
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Единствената част, която трябва да се смазва и това да 
става поне веднъж месечно, са направляващите на 
заключващата система на стола. 

За другите части и компоненти не е необходимо 
смазване. 

Преди смазване на дадена част тя трябва да се 
почисти от прах и кал. 

Имайте предвид, че трябва да извършвате 
почистването така, както е описано в това 
Ръководство и да проверявате функционалността 
преди и след всяка употреба. Spencer Italia S.r.l. 
отхвърля всякаква отговорност за неправилно 
функциониране или нараняване, причинени на 
пациента или потребителя чрез използване на 
устройства, които не са предмет на рутинна гаранция 
за поддръжка и с анулирано съответствие с Директива 
93/42 / ЕИО за медицинските изделия.  

 

 

 

 

 
 

На всеки 2 години покритието от PVC на седалката 
и облегалката и коланите за пациента трябва да се 
сменят. 

 

12.2.1     Смяна на коланите и покритието от РVС 

Коланът на седалката е закрепен към облицовката с 
помощта на ремъци. 

Откъснете колана от седалката. 

Отворете закопчалката от велкро от страната на 
предпазната облицовка, която покрива катарамите за 
бързо освобождаване от долната страна на седалката. 

Откопчете катарамите за бързо освобождаване 

Издърпайте облицовката от предната част на стола. 

Монтирайте новата облицовка и коланите, като 
следвате горните стъпки в обратен ред. Обърнете 
внимание всички катарами да са добре закопчани и 
всички ленти да са залепени нормално. 

 

 

 
12.2.2 Смяна на облегалката 
 
Облицовката на облегалката е закрепена с ленти с велкро. Отделете края на 
облицовката от задната страна на облегалката и я заменете с новата. 
 
12.2.3 Смяна на горните колани 
 
Тази операция изисква използването на 8 mm гаечен ключ и 4 mm шестограмен 
(имбусен) ключ. 
Развийте гайката и винта, както е показано на фигурата. 
Сглобете новите колани, като обърнете внимание на положението на пластмасовия 
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компонент, в който се намира гайката.  Този компонент трябва да се вкара в металната 
петлица на колана и в опората на задната дръжка. 
 

 
 

Използвайте само принадлежности/ оригинални резервни части, одобрени от Spencer 
Italia S.r.l.. В противен случай няма да поемаме отговорност за неправилното 
функциониране и/или повреди, причинени от използването на изделие, което не е било 
ремонтирано или сертифицирано от производителя след изтичане срока на годност, или 
от някой от упълномощените от производителя сервизни центрове. Гаранционните 
условия ще се смятат за невалидни в съответствие с Директива 93/42/ЕИО относно 
медицинските изделия. 
 
12.3 ПЕРИОДИЧНА ПОДДРЪЖКА 
 
На изделието трябва да се извършва сервизно обслужване от производителя или 
от оторизиран център всяка година. 
 

Ако не е извършена необходимата проверка,  изделието ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВАДИ ОТ 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ, защото маркировката CE няма да се смята повече за валидна и 
следователно то вече не отговаря на стандартите за безопасност, обявени от 
производителя в момента на покупката. 

Spencer Italia S.r.l. няма да носи отговорност за неправилно функциониране или щети, 
причинени от изделието, което не е преминало през редовна проверка. 

Трябва да подчертаем, че за дейностите, които не се извършват директно от 
производителя, а от оторизиран център, трябва да се поиска отчет за всички извършени 
дейности. Това ще позволи на Spencer Italia S.r.l. и на крайния потребител да водят 
дневник за дейностите, извършени на изделието. 

Коланите и облицовките на седалката и облегалката трябва задължително да се сменят 
на всеки 2 години. 
 
12.4 СПЕЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ 
 
Само производителят или центрове с писмено разрешение имат право да 
извършват  операциите по специалното обслужване. 
 
Трябва да подчертаем, че за дейностите, които не се извършват директно от 
производителя, а от оторизиран център, трябва да се поиска отчет за всички извършени 
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дейности. Това ще позволи на производителя Spencer Italia S.r.l. и на крайния 
потребител да водят дневник за дейностите, извършени на изделието. 
Крайният потребител има право да заменя само резервните части, посочени в точка 15. 
 
12.5 СРОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 
Изделието, ако се използва както е посочено в Ръководството за потребителя, има 
експлоатационен живот средно 5 години от датата на покупката. 
Облицовките от PVC, коланите на седалките и облегалката трябва да се сменят на 
всеки 2 години от датата на покупката. 
 

Експлоатационният срок на изделието е 5 години от датата на покупката и може да 
бъде удължен до още 5 години след ежегодната проверка. 

Основните проверки трябва да се извършват от производителя или от одобрен от 
производителя център. Ако такива годишни ревизии не са извършени, изделието 
ТРЯБВА ДА СЕ УНИЩОЖИ СЪГЛАСНО ПРОЦЕДУРИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В 
ТОЧКА 16 И ЗА ТОВА СЪБИТИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УВЕДОМЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
 
Spencer Italia S.r.l. не поема отговорност за неправилното функциониране и/или 
повредите, причинени от използването на изделието, което не е обслужено от 
производителя или упълномощен център, или на друго изделие, чийто срок на годност 
е изтекъл. 
 
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 
 

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 
 
Седалката не поема теглото на 
пациента 
 
 

Катарамите за бързо 
освобождаване не са 
закопчани правилно 

Проверете правилното 
закопчаване на катарамите, 
поставени на долната страна на 
облицовката 

Износена тъкан Заменете облицовката, както е 
описано в Ръководството 

 
Телескопичните дръжки не се 
заключват в затворено или 
отворено положение 
 
 

Телескопичните дръжки 
не са напълно изтеглени 
или прибрани. 

Издърпайте или вкарайте 
телескопичните дръжки до 
достигане на крайно положение  

Заключващата система е 
повредена 

Спрете веднага стола от 
експлоатация  и се свържете със 
сервизния център 

Облегалката не се заключва в 
отворено положение. 

Заключващата система не 
е вкарана правилно. 

Проверете дали заключващата 
ръкохватка завъртяна правилно. 
Проверете също така дали някой 
елемент на блокиращия лост не е 
повреден. Ако има аномалии, 
незабавно спрете изделието от 
експлоатация  и се свържете със 
сервизния център 
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Предните колела не се 
позиционират автоматично. 

Пружината за 
самопозициониране е 
загубена или повредена 

Свържете се със сервизния център. 
Проблемът не налага спиране на 
изделието от експлоатация 

Спирачките не работят Износени колела или 
повреден механизъм 

Спрете веднага стола от 
експлоатация  и се свържете със 
сервизния център 

Задните дръжки са нестабилни 
или се деформират при 
натоварване 

Възелът на дръжките е 
повреден 

Спрете веднага стола от 
експлоатация  и се свържете със 
сервизния център 

Изделието се движи трудно на 
колела или не е стабилно. 

Едно или повече колела са 
повредени.  

Спрете веднага стола от 
експлоатация  и се свържете със 
сервизния център 

 
Когато е поставен на 
закрепващото изделие, столът 
не е стабилен или не се 
заключва  
 
 

Връзката между стола и 
закрепващото изделие не е 
изпълнена правилно. 

Консултирайте се с Ръководството 
за закрепващото изделие  

Използваната закрепваща 
система не е подходяща за 
стола. 

Спрете изделието от експлоатация 
и заменете закрепващата система с 
подходяща 

Резервните облицовки не са 
достатъчно опънати или не 
могат да се поставят, защото 
са прекалено тесни  

Закупените облицовки са 
за по-тесни или по-
широки модели 

Свържете се с дилъра, за да 
получите правилната част 

Плъзгачите не се заключват 
нормално 
 
 

Плъзгачите не са 
изтеглени докрай 

Проверете дали плъзгачите да 
напълно изтеглени, както е 
описано в това Ръководство  

Плъзгачите или техните 
заключващи системи са 
повредени 

Спрете веднага стола от 
експлоатация  и се свържете със 
сервизния център 

 
14. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
14.1 Стандартно оборудване 
 
ST10432B     СИСТЕМА ЗА ОБЕЗДВИЖВАНЕ 4BELL ИЗПИТАНА НА МАКС. 10G 
 
15.   РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
 

RIST006A      РЕЗЕРВНА ОБЛИЦОВКА ЗА СЕДАЛКАТА ЗА 4BELL 

RIST035А      РЕЗЕРВНА ОБЛИЦОВКА ЗА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА 4BELL 

RIST007A      РЕЗЕРВНИ КОЛАНИ ЗА СТОЛ 4BELL 

 
16.   УНИЩОЖАВАНЕ 
 
Когато изделието вече не е подходящо за използване, ако не е замърсено с определени 
вещества, то може да се унищожи като обикновен твърд отпадък.  В противен случай 
следвайте действащите разпоредби за унищожаване. 
 


