ACHEEVA

BRUKSANVISNING

Denne håndboken gjelder Graduate-modeller med serienummer GRAD19003 og oppover, og
Student-modeller med serienummer STU19004 og oppover.
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1. Garanti
ACHEEVA® Learning Station-garantien inkluderer polstring og madrass, mot defekte materialer og mangelfull
utførelse i en periode på tolv måneder fra kjøpsdatoen.
Denne garantien er kun gyldig for slitasje og ikke gyldig i tilfeller av misbruk eller annen bruk enn de som er
spesifisert i denne bruksanvisningen. Vi garanterer ikke tekstiler mot krymping, så vær nøye med rengjøringsinstruksjonene på side XXXXXXXX.
Hvis du trenger å bestille reservetrekk til madrassen eller barnesengene etter den opprinnelige bestillingen, kan
vi ikke garantere en eksakt fargetilpasning da fargestyrken varierer. Vi forbeholder oss retten til å velge
mønstre eller farger fra sortimentet, men vil alltid prøve å finne den nærmeste matchen som er tilgjengelig.
Visse bevegelsesmønstre og bruk kan påvirke tekstilslitasje, dette kan ikke dekkes av garanti. Selv om elektriske
komponenter er nøye valgt for det tiltenkte miljøet (tørr/innendørs), kan vi ikke garantere komponentene mot
skade fra inntrengning av væske.
Det anbefales en månedlig inspeksjon av ACHEEVA®, samt en full årlig service for å sikre at den fungerer som
den skal.
For mer informasjon, kontakt oss gjerne på: 66 81 60 70

2. Introduksjon
ACHEEVA® læringsstasjoner
ACHEEVA® læringsstasjoner har vist seg å være svært inkluderende, slik at elever og studenter som må tilbringe
tid i liggende stilling kan delta i alle klasseromsaktiviteter - noe som gir trygghet og støttet liggestilling.
ACHEEVA® Student er den mindre versjonen for brukere opp til 155 cm høye og 120 kg, ACHEEVA® Graduate er
den større modellen og har 208 cm sengelengde og 120 kg løftekapasitet, noe som gjør at den passer for høyere
mennesker.
3-veisfunksjonen (høyde, tilt og bakvinkel) gjør det enkelt å finne en komfortabel posisjon. Kombinert med
Symmetrisleep-tilbehør for avslapning, balanse og forbedret funksjon liggende eller sittende. ACHEEVA kan
heves til 50º for langtidssitting eller senkes med 10°for liggende stilling. Ved liggende stilling er det bare å bruke
Tilt in Space for den mest balanserte posisjonen.
Med ACHEEVA® Student og Graduate kan eleven/studenten komme opp i riktig høyde for å samhandle med
klassekameratene og klassemiljøet. Plattformens høydeområde er 60 cm - 100 cm på begge modeller, og delte
sideskinner gir tilgang til det valgfrie bordet for bruk i sideleie. Alternativt kan bordet monteres på hodeenden for
utsatte brukere.

ACHEEVA® Student og Graduate har flere nyttige funksjoner:
Student & Graduate
•
•
•
•
•
•

Anti-kollisjonsbeskyttelse
Horisontal auto-utjevning
Kick bar-bremser
Symmetrisleep® tilbehørspose
Fotbrett
Batteribeskyttelse og hørbar indikasjon ved lavt batteri

Kun Graduate
•

Femte hjul for rettere styring
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3. Sikkerhet
Sikker bruk av din ACHEEVA® læringsstasjon
Bruk av ACHEEVA® under transport anbefales IKKE og vil ugyldiggjøre garantien.
Ved utvelgelse av utstyr er det terapeutens ansvar å utføre en risikoanalyse av bruken. Dette er spesielt relevant
for ikke-ambulante brukere som kan kreve assistert overføring.
Krav til posisjonering kan endres. Brukeren bør vurderes regelmessig for å sikre at stasjonen justeres riktig. Feil
justering kan forårsake ubehag og varige problemer.
Det anbefales at terapeuter og omsorgs- og helsepersonell fyller ut følgende sjekkliste når de vurderer riktig bruk
av produktet:
•
•
•
•
•
•

Er brukerens stilling/holdning akseptabel i ACHEEVA®?
Er det bekymringer om press, og blir de adressert?
Anses brukeren for å være trygg i ACHEEVA®, eller vil det være nødvendig å sikre brukeren? Et sikkerhetsbelte
anbefales til enhver tid.
Har brukeren eller andre rundt brukeren oppførsel som kan gjøre produktet usikkert?
Er ACHEEVA® egnet for det foreslåtte miljøet?
Når man bruker ACHEEVA® for å gi forskjellige stillinger, skal brukerens respiurasjonsevne alltid kontrolleres.

Sikkerhetsrestriksjoner
Fokus på sikkerhet og komfort er tatt med i utformingen og designet av ACHEEVA®, for å sikre at det er i samsvar
med sikkerhetslovgivning. ACHEEVA® læringsstasjon er i samsvar med BS7177. Sørg for at alle ansatte er kjent
med følgende restriksjoner. Det anbefales at denne bruksanvisningen alltid oppbevares sammen med ACHEEVA®
læringsstasjon.

VIKTIG!
•
•
•
•
•
•
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Aldri la barn leke med ACHEEVA®.
Ikke tillat kjæledyr i nærheten ACHEEVA® mens den brukes.
Barn skal overvåkes i nærheten av ACHEEVA®.
Slå av enheten når den ikke er i bruk.
Varsle besøkende med barn for den potensielle risikoen.
Ikke sitt på verken front- eller fotenden på ACHEEVA® da det kan forårsake ustabilitet
og skade.

Feil bruk at dette produktet kan forårsake ulykker
•
•
•
•
•

Ikke tillat noen å sitte, stå eller legge for mye vekt på endene av sengen eller skyvehåndtakene på ACHEEVA®.
Brukeren må alltid være plassert innenfor hjulbasen til ACHEEVA®, og et sikkerhetsbelte kan være nødvendig
for å oppnå dette til enhver tid.
Ikke bruk ACHEEVA® i våte omgivelser - den er beregnet for bruk i tørre og innendørsforhold.
Vær oppmerksom når du hever, senker eller tilter ACHEEVA®, at det ikke er noen hindringer i veien.
Det anbefales at begge bremsene aktiveres hvis enheten er i en tilfredsstillende, stasjonær posisjon.

4. Batterisystem
Stell og bruk av batterisystemet
Batteripakken er fulladet før levering og vil vare i over 100 operasjoner. Når batteriet når minimumsnivået og krever
lading, vil man høre en advarsel hver gang en knapp trykkes på. Vi anbefaler at batteriet lades minst en gang i
uken, og at man ikke venter på at minimumsnivået oppnås.

Å lade batteriet
Koble ladekabelen fra krokene og koble laderen til
en passende strømforsyning. En full ladning tar ca. 8
timer. Hvis batteriet når en minimumsladingsnivå, slås
systemet av for å forhindre skade. Laderen kan være
koblet til stømnettet, men det anbefales å oppbevare
den på enheten når batteriet er fulladet.

ADVARSEL!

Unngå å utsette kablene for mekaniske
belastninger. Dersom noen kabler blir
skadet, må de byttes ut for å forhindre farer.
ACHEEVA® skal ikke brukes konstant i mer enn ett minutt under belastning etterfulgt av
en hviletid på 19 minutter.
Lagringstemperatur: -100C / +400C
Driftstemperatur: +50C / +300C
Atmosfærisk trykk: 700 til 1060 hPa
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Vinkelmåler
Vinkelmålere er festet til både hode- og benseksjonene på Graduate® og Student®, som hjelper til med å kalibrere
enheten hvis klienten har spesifikke posisjoneringskrav.

ADVARSEL!

Når brukeren på ACHEEVA® flyttes fra en liggende til en mer oppreist stilling, er det
viktig at dette gjøres sakte og forsiktig. Selv om ACHEEVA® er designet for å unngå det,
kan friksjon mellom brukerens rygg og hodeseksjon føre til at brukerens ryggrad blir
komprimert nedover. For å unngå dette, flytt nakkestøtten noen få grader av gangen og
frigjør friksjonen ved å forsiktig trekke brukerens skuldre fremover.

5. Håndkontroll
Hvordan bruke håndkontrollen
De tre hovedmekanismene betjenes av håndkontrollen som
er vist til høyre. Følg guiden på neste side for hvordan man
justerer hodet, tilt og høyde ved å bruke kontrollen.
Hvis ACHEEVA® senkes og tiltingen er aktiv, kan et potensielt
sammenstøt skje. Hvis dette skjer, vil den justere seg selv før
man fortsetter å senke.

Håndkontroll isolasjon
Håndkontrollen kan isoleres via en bryter for å stanse uautorisert bruk av
fjernkontrollen. Denne bryteren er plassert på venstre side av enden av
sengen under kromhåndtakene.
For å isolere håndkontrollen trykker man på knappen ”O” ned. Hvis man
trykker på en hvilken som helst knapp på håndkontrollen, høres et pip som
indikerer at håndkontrollen er isolert. For å gjenopprette bruken av håndkontrollen, trykk ”I” ned. Når håndkontrollen først brukes, vil man høre et pip
i et sekund. Hold knappen inne for å initialisere håndkontrollen. Batteriet
kan lades med bryteren i begge posisjoner.
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Hodet

For å heve eller senke hodet på ACHEEVA®,
bruk de to øverste knappene som vises på
fjernkontrollen.

Tilt

For å tilte ACHEEVA®, bruk de to midterste
knappene på fjernkontrollen.

For å senke eller heve ACHEEVA®, bruk de to
nederste knappene på fjernkontrollen.

Hev/senk
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6. Justeringer
Reposisjonering - femte hjul (kun Graduate)
Det femte hjulet er plassert i Graduate baseramme og kobles inn/ut av et sett med pedaler på hver side av
ACHEEVA®. Det ekstra hjulet øker manøvreringsevnen og reduserer innsatsen som kreves for å flytte enheten
rundt.

Hjulet kobles inn ved å trykke ned på pedalen, slik
at hjulet kommer i kontakt med gulvet.

Merk at fargen på pedalene er utsatt for endring.
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Hjulet kobles ut ved å trykke på den andre pedalen
og hjulet vil løftes opp. Den holdes magnetisk på
plass, er fjærbelastet og krever kun minimalt trykk
for å fungere.

Slå ned eller sette på plass sidestøttene
Dette gjør at det komplette sidestøtten kan senkes ned, slik at overføringen kan oppnås eller en slynge kan settes
på plass. I standardposisjon er sidestøttene vertikale og er låst med en dreietapp.
For å ”låse opp”, dra sidestøtten opp, og roter deretter nedover/utover slik at den henger fritt. For å sette
sidestøttene tilbake til vertikal stilling, settes sidestøtten tilbake igjen og skyve den forsiktig ned for å sikre at den
låser seg på dreietappen.

Stasjonær stilling

For å låse ACHEEVA® slik at den ikke beveger seg, er det mulig å låse begge hjulene.

For å låse hjulene, trykk helt ned med den
ene foten på bremsestangen, til du hører
et ”klikk”.

For å løsne, løft bremsestangen opp med
den ene foten, slik at den løsner.
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Bord for mageliggende
ACHEEVA® har mulighet for å feste et bord i hodeenden når man er i mageliggende stilling.

For å feste bordet, sett inn både venstre og høyre arm inn i festeåpningene. Den røde utløserknappen skal gi et
”klikk” når bordet er festet på plass. For å løsne bordet, trykk de røde knappene inn og trekk bordet forsiktig ut.

Bord for sideliggende

Sidebordet kan plasseres i hvilken som helst side på ACHEEVA® når sidestøttene er senket.

Når du kobler til sidebordet, sett begge armene inn i festeåpningen og sørg for at bordet er låst på plass. Den
røde utløserknappen vil ”klikke” når den er satt inn riktig. For å løsne bordet, trykk de røde knappene inn og trekk
sidebordet forsiktig ut.
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Bordhøyde og vinkel
Når man bruker bord i mageliggende eller sideliggende stilling, kan bordets høyde justeres for å tilpasses brukeren. For å justere høyden, løsne de to klemmehåndtakene på sidene av den vertikale rammen og skyv bordet opp
eller ned for å plassere det i ønsket posisjon. Forsikre deg om at bordet er i vater og at det er låst på plass ved å
trekke i de to klemmehåndtakene.
Bordet kan også vinkles ved å trykke på de svarte knappene på hver side
av brettet og slippe dem når den er i ønsket posisjon/vinkel.

7. Posisjoneringspakke
Basert på Symmetrisleep®-systemet
sørger ACHEEVA® posisjoneringspakker
for støtte i rygg-, side- eller mageliggende stilling.
Systemet består av en pute, en sideliggende
benstøtte, rull i str. medium og et antall posisjonsbraketter.
Madrassen har et Velcro®-vennlig trekk som sørger
for fast og sikker plassering, og flytting av
brakettene. Brakettene kan festes til madrassen og
enkelt trekkes av og byttes om nødvendig.
Den sideliggende benstøtten er festet til madrassen
på samme måte som brakettene og alt av tilbehøret
kan oppbevares i nettingposen under ACHEEVA®.

ACHEEVA® posisjoneringspakke

Kontakt gjerne fysioterapeut hvis du er i tvil om
hvilke tilbehør som er riktig.
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8. Montering og rengjøring
Rengjøring av den ”pustende” madrassen

Tørk av med en myk klut fuktet med vann og et nøytralt vaskemiddel. IKKE bruk blekemiddel eller sterke rengjøringsmidler. Kan maskinvaskes opptil 400C (NB: Noe krymping kan forekomme, men dette har ingen negativ innvirking på stof fets kvalitet). Husk å fjerne skuminnsatser fra madrassen før vask. For tørking: henges opp eller
trommeltørkes (på kaldtørk).

Avtakbart Velcrolaken med glidelås
•
•
•
•
•

Vaskes på 400C (1040F)
Skal IKKE tørkes i tørketrommel
Bruk IKKE blekemiddel
Skal IKKE strykes
Skal IKKE vaskes med andre farger

Metallrammer, plast og sidebord

Om nødvendig bør disse tørkes av med mildt vaskemiddel og tørkes grundig.

9. ACHEEVA® reset
Etter en service kan det hende av ACHEEVA®-kontrollene må kalibreres på nytt. Følg instruksjonene for å tilbakestille ved å bruke fjernkontrollen.

Bruk følgende trinn for å tilbakestille:
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- Hold

(opp+ ned- pilene) sammen i omtrent 5 sekunder.

- Hold

(opp pilen) til maksimum høyde.

- Hold

(ned pilen) til fotenden er på lavest mulig tilt.

10. Teknisk data Acheeva
Mål: Student og Graduate
Beskrivelse
A- Total lengde
B- Lengde madrass
C- Bredde madrass
D- Totalbredde
E- Totalhøyde
F- Totalhøyde kun Acheeva
G- Bakkeklaring
H- Tilting
I- Ryggtilt
Maks. belastning
Produktvekt

Cm
165
155
60
70
76-116
60-100
4

Student

Inches
64,96
61,02
23,62
27,56
29,9-45,7
23,6-39,4
1,57

+/- 200
+500,-100
120 kg/264 lbs
75 kg/165,35 lbs

Graduate
Cm
Inches
218
85.82
208
81,89
60
23,62
70
27,56
76-116
29,9-45,7
60-100
23,6-39,4
4
1,57
+/- 200
+500,-100
120 kg/264 lbs
75 kg/165,35 lbs

Merk:
Minimum korridorbredde som kreves for å svinge i hjørner er 130 cm for Graduate og 110 cm for Student
(når hodeseksjonen er helt hevet.)

A

Mål

D

C

B

H

F

E
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Tlf: 01531 635388
www.symmetrikit.com
sales@symmetrikit.com

The helping Hand Company
Bromyard Road, Ledbury
Herefordshire HR8 1NS
Tlf: 01531 635678
sales@helpinghand.co.uk

Hjelpemiddelspesialisten AS
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo
Tlf: 66 81 60 70
firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no

