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Ostrzeżenie: Prawo federalne USA ogranicza sprzedaż tego urządzenia do sprzedaży przez lub na zlecenie 

licencjonowanego lekarza. 

 

 
 Urządzenie jest zgodne z rozporządzeniem UE 2017/745 

 

 Urządzenie medyczne 

 

 Spencer Italia s.r.l. 

 

 

Gwarancja systemu jakości produkcji i kontroli końcowej produktów certyfikowana przez 

jednostkę notyfikującą TÜV SÜD Product Service GmbH. 
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Dziękujemy za wybór produktu Spencer 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1.1 Cel i treść 

Celem niniejszej instrukcji jest dostarczenie wszystkich informacji niezbędnych do tego, aby klient 
nie tylko osiągnął odpowiedni poziom wykorzystania urządzenia, ale także był w stanie korzystać z 

niego w sposób jak najbardziej autonomiczny i bezpieczny. Obejmuje to informacje dotyczące 
aspektów technicznych, funkcjonowania, konserwacji, części zamiennych i bezpieczeństwa. 

 
1.2 Zachowanie instrukcji obsługi 

Instrukcja obsługi i konserwacji musi być przechowywana razem z produktem, przez cały okres 
użytkowania urządzenia, w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku, a przede wszystkim z dala 

od wszelkich substancji i płynów, które mogłyby pogorszyć doskonałą czytelność. 
 

1.3 Użyte symbole 

 
 

 Urządzenie zgodne z rozporządzeniem UE 
2017/745 

 

 Urządzenie medyczne 

 

 Producent 

 

 
Data produkcji 

UDI Unikalna identyfikacja urządzenia 
 

 
Ostrzeżenie 

 

 Przeczytaj instrukcję obsługi 
 

 
 

Numer seryjny 

 

 Kod produktu 

 

1.4 Wniosek o serwisowanie 

W celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących użytkowania, konserwacji i instalacji należy 
skontaktować się z serwisem pomocy technicznej firmy Spencer pod numerem tel. 0039 0521 

541111, fax 0039 0521 541222, e-mail info@spencer.it lub napisać do Spencer Italia S.r.l. - Via 
Provinciale, 12 - 43038 Sala Baganza (Parma) - ITALY. Aby ułatwić usługę pomocy, należy zawsze 

podawać lub przekazywać numer seryjny (SN) podany na etykiecie umieszczonej na pudełku lub na 

urządzeniu. 
 

1.5 Rozbiórka 

Gdy urządzenia nie nadają się już do użytku, jeśli nie zostały skażone żadnymi szczególnymi 

środkami, można je zutylizować jako zwykłe odpady stałe, w przeciwnym razie należy postępować 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rozbiórki. 

 
Ten symbol odnosi się do akcesorium SK13013D 

Alarm do krzeseł ewakuacyjnych serii SKID 

 

USUWANIE ZUŻYTYCH BATERII 

Ten symbol na baterii lub na opakowaniu oznacza, że baterii dostarczonej z tym produktem nie 
należy traktować jako odpadu domowego. Zapewniając prawidłową utylizację tych baterii, pomogą 

Państwo zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, 
które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami 

baterii. Recykling materiałów pomoże zachować zasoby naturalne. Po zakończeniu okresu 

mailto:info@spencer.it
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użytkowania 
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Baterie należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki, które zajmują się recyklingiem zużytych 
baterii. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu lub 

baterii, należy skontaktować się z lokalnym Urzędem Obywatelskim, serwisem utylizacji odpadów 
domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt. 

 

 
1.6 Etykietowanie 

Każde urządzenie posiada etykietę identyfikacyjną, umieszczoną na samym urządzeniu i/lub na 
pudełku. Etykieta ta zawiera informacje o producencie, wyrobie, znaku CE, numerze partii (LOT). Nie 

wolno jej usuwać ani zakrywać. 
 

2. OSTRZEŻENIA 

2.1 Ostrzeżenia ogólne 

• Produkt może być używany wyłącznie przez przeszkolony personel, który odbył specjalne 

szkolenie dla tego urządzenia, a nie dla podobnych produktów. 
• Szkolenia muszą być rejestrowane w specjalnym rejestrze, w którym podaje się nazwiska osób 

szkolonych, osoby prowadzącej szkolenie, datę i miejsce. Rejestr ten, który będzie potwierdzał 
uprawnienia operatorów do używania urządzenia Spencera, musi być przechowywany przez okres 

10 lat po usunięciu samego urządzenia. Rejestr ten będzie udostępniany na żądanie właściwym 
organom i/lub producentowi. 

• Firma Spencer Italia S.r.l. jest zawsze dostępna do prowadzenia szkoleń. 

• Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji na urządzeniu (szkolenie, instalacja, użytkowanie) 
operator musi dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcją, zwracając szczególną uwagę na 
prawidłowe środki ostrożności oraz na procedury, które należy przestrzegać przy instalacji i 
prawidłowym użytkowaniu. 

• Jeśli instrukcja należy do innego urządzenia, a nie do otrzymanego urządzenia, należy 
natychmiast poinformować o tym Producenta i unikać używania urządzenia. 

• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowej interpretacji instrukcji, prosimy o 
kontakt z firmą Spencer Italia S.r.l. w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień. 

• Nie należy zezwalać nieprzeszkolonemu personelowi na pomoc podczas korzystania z urządzenia, 
ponieważ może on spowodować obrażenia u pacjenta lub u siebie. 

• Przeprowadzić wymaganą konserwację i przestrzegać żywotności urządzenia, zgodnie ze wskazaniami 
Producent w instrukcji obsługi. 

• Przed każdym użyciem urządzenia należy sprawdzić jego stan techniczny w sposób określony w 

instrukcji obsługi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, które 
mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo 

urządzenia, pacjenta lub użytkownika, należy natychmiast wyłączyć urządzenie z eksploatacji i 
skontaktować się z Producentem. 

• W przypadku wykrycia jakiejkolwiek awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy je 
niezwłocznie zastąpić podobnym elementem, tak aby zagwarantować nieprzerwane prowadzenie 
procedur ratowniczych. 

• Używanie urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji jest zabronione. 

• Nie należy w żaden sposób zmieniać ani modyfikować urządzenia; każda taka ingerencja może 
spowodować nieprawidłowe działanie i obrażenia pacjenta i/lub ratownika. 

• Nie wolno w żaden sposób ingerować w urządzenie (modyfikacja, regulacja, dodawanie, 

wymiana). W takich przypadkach nie ponosi się odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia lub 
obrażenia spowodowane przez samo urządzenie; ponadto certyfikat CE i gwarancja na produkt 

zostaną uznane za nieważne. 
• Podmioty, które modyfikują lub zmodyfikowały, przygotowują lub przygotowały wyroby medyczne 

w taki sposób, że nie służą one już celom, do których były przeznaczone, lub nie dostarczają już 
zamierzonych usług, muszą spełnić ważne warunki wprowadzenia na rynek. 

• Należy obchodzić się z nimi ostrożnie. 

• Zapewnienie wszystkich niezbędnych środków ostrożności w celu uniknięcia zagrożeń, które mogą 

powstać w wyniku kontaktu z krwią lub płynami ustrojowymi. 
• Rejestrować i przechowywać z uwzględnieniem tych instrukcji: numer partii, miejsce i data 

zakupu, data pierwszego użycia, data kontroli, nazwiska użytkowników, ewentualne uwagi. 
• Podczas użytkowania urządzenia należy zagwarantować pomoc wykwalifikowanego personelu. 

• Nigdy nie należy pozostawiać pacjenta bez pomocy. Obecność co najmniej jednego operatora jest 
niezbędna przez cały czas, gdy urządzenie medyczne jest w użyciu. 

• Nie należy przechowywać urządzenia pod żadnymi ciężkimi przedmiotami, które mogłyby spowodować 
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uszkodzenia strukturalne. 

• Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca. 

• Urządzenie należy przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu. 
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• Urządzenie nie może być narażone na działanie lub kontakt z jakimkolwiek źródłem spalania lub 
czynnikami łatwopalnymi. 

• Ustawić i wyregulować urządzenie uważając, aby nie stanowiło przeszkody dla ratowników i 
innego sprzętu ratowniczego. 

• Uwaga: testy laboratoryjne, testy poprodukcyjne, instrukcje obsługi nie zawsze mogą 
uwzględniać każdy możliwy scenariusz użytkowania. Oznacza to, że w niektórych przypadkach 

działanie produktu może znacząco różnić się od dotychczasowych wyników. Instrukcje są stale 
aktualizowane i znajdują się pod ścisłym nadzorem w pełni wykwalifikowanego personelu z 

odpowiednim przygotowaniem technicznym. 
• Unikać kontaktu ze skórą poprzez umieszczenie tkaniny chirurgicznej pomiędzy pacjentem a 

urządzeniem. 

• W nawiązaniu do Rozporządzenia UE 2017/745 przypominamy zarówno podmiotom publicznym 

jak i prywatnym, że są one zobowiązane do zgłoszenia każdego wypadku, który dotyczy 
jakiegokolwiek wyrobu medycznego do Ministerstwa Zdrowia oraz do Wytwórni w sposób 

określony i w czasie podanym w przepisach europejskich. 
Ponadto zarówno podmioty publiczne jak i prywatne są zobowiązane do informowania Wytwórcy o 

wszelkich środkach, które powinny zostać przyjęte w celu podjęcia kroków niezbędnych do 

zagwarantowania bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów i użytkowników o wszelkich wyrobach 
medycznych. 

2.2 Ostrzeżenia szczegółowe 

• Ustalić program konserwacji i badań okresowych, wskazując pracownika referencyjnego. Osoba, 
której powierzono zwykłą konserwację urządzenia, musi zapewnić spełnienie podstawowych 
wymagań przewidzianych przez Producenta w instrukcji obsługi. 

• Procedury szkoleniowe muszą być rejestrowane w specjalnym rejestrze, w którym podaje się 
nazwiska osób szkolonych, osoby prowadzącej szkolenie, datę i miejsce. Rejestr ten, który 
będzie potwierdzał uprawnienia operatorów do używania urządzenia Spencera, musi być 
przechowywany przez okres 10 lat po usunięciu samego urządzenia. Rejestr ten będzie 
udostępniany na żądanie właściwym organom i/lub producentowi. 

• W przypadku wykrycia jakiejkolwiek awarii lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy je 
niezwłocznie zastąpić podobnym elementem, tak aby zagwarantować nieprzerwane prowadzenie 
procedur ratowniczych. 

• Przed każdym użyciem urządzenia należy sprawdzić jego stan techniczny w sposób określony w 
instrukcji obsługi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, które 
mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie i bezpieczeństwo 
urządzenia, pacjenta lub użytkownika, należy natychmiast wyłączyć urządzenie z eksploatacji i 
skontaktować się z Producentem. 

• Podczas użytkowania urządzenia należy zagwarantować pomoc wykwalifikowanego personelu. 

• Nigdy nie należy pozostawiać pacjenta bez pomocy. Obecność co najmniej jednego operatora 
jest niezbędna przez cały czas, gdy urządzenie medyczne jest w użyciu. 

• Urządzenie nie może być narażone na działanie lub kontakt z jakimkolwiek źródłem spalania lub 
czynnikami łatwopalnymi. 

• Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca. 

• Nie należy przechowywać urządzenia pod żadnymi ciężkimi przedmiotami, które mogłyby spowodować 

uszkodzenia strukturalne. 

• Urządzenie należy przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu. 

• Ustawić i wyregulować urządzenie uważając, aby nie stanowiło przeszkody dla ratowników i 
innego sprzętu ratowniczego. 

• W celu zablokowania i transportu pacjenta należy postępować zgodnie z procedurami 
zatwierdzonymi przez Zespół Ratownictwa Medycznego. 

• Należy zawsze przestrzegać maksymalnego udźwigu, podanego w niniejszej instrukcji obsługi. 

• Nie należy pracować, jeśli ciężar nie jest prawidłowo rozłożony. 

• Przemieszczanie się po schodach, bez konieczności podnoszenia urządzenia, jest dozwolone tylko 
w przypadku modelu PRO SKID-E. 

• W przypadku stosowania urządzenia do ewakuacji po schodach lub prostego transportu 
potrzebnych jest co najmniej dwóch operatorów o odpowiednich warunkach fizycznych. 

 
2.3 Przeciwwskazania i działania niepożądane 

Użytkowanie tego urządzenia, jeśli jest używane zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji, nie przedstawia 
żadnych przeciwwskazań ani skutków ubocznych. 
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2.4 Wymagania fizyczne operatorów 
Spencer SKID-E, PRO SKID-E, PRO SKID-E MAX, SKID-E READY, SKID-OK i SKID-OK MAX. 

krzesła ewakuacyjne i transportowe są przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego. 
Operatorzy korzystający z urządzenia muszą posiadać następujące minimalne wymagania: 
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• fizyczną zdolność do korzystania z urządzenia. 
• być w stanie mocno chwycić urządzenie obiema rękami 
• mieć mocne plecy, ramiona i nogi do podnoszenia, pchania i ciągnięcia krzesła ewakuacyjnego 

• mają dobrą koordynację mięśniową 
Każdy operator musi być przeszkolony w zakresie bezpiecznych i efektywnych technik transportu pacjentów. 

Techniki załadunku, w przypadku wyjątkowo ciężkich pacjentów, nierównego terenu lub nietypowych 

sytuacji, mogą wymagać więcej niż zwykle dwóch operatorów. 

Przed podjęciem decyzji o rolach operatorów podczas użytkowania urządzenia należy 

ocenić ich możliwości. 
 

3. OPIS PRODUKTU  

 
3.1 Przeznaczenie 

Krzesełka schodowe są urządzeniami przeznaczonymi do przenoszenia i wprowadzania pacjenta w 

pozycji siedzącej do karetki, ale nie służą do transportu pacjenta wewnątrz karetki. Wyposażone są 
w ślizgi wspomagające zejście ze schodów w celu zmniejszenia zmęczenia wymaganego od 

operatora podczas przenoszenia pacjenta i krzesełka. Nie mogą być wykorzystywane do parkowania. 

 
Przeznaczeni użytkownicy 
Przeznaczeni użytkownicy to osoby przeszkolone w zakresie procedur ewakuacyjnych w warunkach 
zagrożenia. 

Wśród możliwych użytkowników rozważa się również monterów środowisk, w których przewiduje się 

umieszczenie krzesła, gdy nie jest ono używane. 

 
Pacjenci 

Pacjent musi mieć anatomię i stan pozwalający na transport w pozycji siedzącej z odpowiednio 
podpartymi udami i plecami oraz dobrze zapiętymi pasami. 

 
Ratownik jest osobą odpowiedzialną za ocenę przydatności wyrobu do stosowania u konkretnego 

pacjenta. 

Nie są znane żadne przeciwwskazania ani skutki uboczne wynikające z użytkowania urządzenia, o ile 

jest ono używane zgodnie z instrukcją obsługi 

 

3.2 Główne składniki 
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n° 

 
Składnik 

 
Materiał 

 

SKID- 
E 

 

PRO 
SKID-E 

PRO 

SKID-E 
MAX 

PRO 

SKID-E 
AIR 

 

SKID-E 
GOTO
WY 

 

SKID- 
OK 

 

SKID- 
OK MAX 

1 Podnóżek przedni aluminium ● ● ● ● ● ● ● 

2 Grupa uchwytów tylnych 
lewych 

aluminium  ● 
● ● 

   

3 Prawa tylna grupa uchwytów 
aluminium  ● 

● ● 
   

4 
Przednia teleskopowa lewa 
grupa uchwytów 

aluminium  ● 
● ● 

   

5 
Z przodu teleskopowy
 prawa grupa 

uchwytów 

aluminium  ● 
● ● 

   

6 
Blokowanie system

 uchwyty tylne 
(nr 2) 

aluminium  ● 
● ● 

   

7 Blacha do siedzenia PVC ● ● ● ● ● ● ● 

8 Płyta oparcia PVC ● ● ● ● ● ● ● 

9 Wysuwany uchwyt aluminium ● ● ● ●  ● ● 

10 
Koła tylne Ø 200 mm (n° 2) poliuretan 

powlekany 
gumą 

● ● 
● 

 

● 
  

11 
Koła przednie Ø 100 mm 
obrotowe z hamulcem (nr 2) 

polipropylen 
● ● 

● ● ● 
● 

● 

12 Suwak z pasem (nr 2) 
pokryta 
guma 

● ● 
● ● ● 

● 
● 

13 
Koła tylne Ø 200 x 32 

mm (n° 2) 
polipropylen 

   

● 
   

14 
Koła przednie Ø 150 x 32 

mm (n° 2) 
poliuretan 
powlekany 
gumą 

     

● ● 
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Rys.  AFig. B 

 
 

 
 

3.3 Modele 
SK20001ESKID-E Krzesło ewakuacyjne ze srebrną ramą i czarnym prześcieradłem 

SK10001EPRO  SKID-E Krzesło ewakuacyjne/transportowe z żółtą ramą i czarnym 

prześcieradłem SK10201EPRO  SKID-E Krzesło ewakuacyjne/transportowe z srebrną ramą i 
czarnym prześcieradłem SK20101ESKID-E READY Krzesło ewakuacyjne ze stałym oparciem, 

żółtą ramą i czarnym prześcieradłem SK20002ESKID-OK  B Krzesło ewakuacyjne 
SK20003ESKID OK Krzesło ewakuacyjne 

SK10002EPROSKID-E AIR Krzesło ewakuacyjne z żółtą ramą i czarną płytą 
SK10202EPROSKID-E  MAX T/SILVER nośność 250 kg 
SK20005ESKID-OK MAX udźwig 250 kg 

 

3.4 Dane techniczne 
 

Charakterystyka 
SKID- 

E 
PRO 

SKID-E 

PRO 
SKID-E 

MAX 

PRO 
SKID-E 

AIR 

SKID-E 
GOTO
WY 

SKID- 
OK 

SKID- 
OK 

MAX 

Szerokość (mm) 530 550 550 410 530 520 520 

Długość (mm) 900 1110 1110 1110 900 900 900 

Długość z otwartymi uchwytami (mm) - 1450 1450 1450 - - - 

Wysokość z otwartym oparciem (mm) 1600 1600 1600 1600 1600 1540 1540 

Wysokość z zamkniętym oparciem (mm) 1070 1070 1070 1070 - 1040 1040 

Grubość zamknięta (mm) 330 330 330 330 330 175 175 

Waga (kg) 12,7 14,2 14,2 13,8 13,5 10 10 

Maksymalna ładowność (kg) 150 150 250 150 150 150 250 
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3.5 Normy odniesienia 
Odnośnik Tytuł dokumentu 

Rozporządzenie 2017/745/UE 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 

2017 r. w sprawie wyrobów medycznych 
UNI EN ISO 9001 Zarządzanie systemami jakości: wymagania 

UNI EN ISO 9000 Zarządzanie systemami jakości: podstawy i słownictwo 

UNI EN ISO 13485 
Wyroby medyczne - zarządzanie systemami jakości -. 
Wymogi dotyczące regulacji 

UNI EN ISO 14971 Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów 
medycznych 

UNI CEI EN 980 Symbole graficzne stosowane w oznakowaniu wyrobów 
medycznych 

UNI CEI PL 1041 
Informacje dostarczane przez .
 medyczny Producent urządzeń 
medycznych 

CEI EN 62366 
Medyczna Devices - Aplikacja z . cechy 

użytkowe inżynierii do urządzeń medycznych 
MEDDEV 2.4/1a-b Wytyczne dotyczące klasyfikacji wyrobów medycznych 

NB-MED 2.5.1 /Rec 5 Dokumentacja techniczna 

MEDDEV 2.7.1 Dane kliniczne 

MEDDEV 2.12/1 System czuwania nad wyrobami medycznymi 

UNI EN 14155 
Ocena kliniczna wyrobów medycznych dla ludzi - Część 2: 
Plany oceny klinicznej 

BS OHSAS 18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w 
miejscu pracy 

 
3.6 Warunki środowiskowe 

Temperatura pracy: od -15 do +50 °C 

Temperatura przechowywania: od -20 do 
+60 °C Wilgotność względna: od 15 do 90% 

 

4. INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

4.1 Transport i przechowywanie 

Przed transportem urządzenia należy upewnić się, że jest ono prawidłowo zapakowane zapewniając 

również, że podczas samego transportu nie występuje ryzyko wstrząsów, uderzeń lub upadku. 

Zachować oryginalne opakowanie na wypadek ewentualnego dalszego transportu i do 

przechowywania. Uszkodzenia urządzenia powstałe podczas transportu i przenoszenia nie są objęte 
gwarancją. Naprawa lub wymiana uszkodzonych części należy do obowiązków klienta. Urządzenie 

musi być przechowywane w suchym, chłodnym miejscu z dala od bezpośredniego światła 

słonecznego. Nie wolno go umieszczać w kontakcie z żadnymi substancjami lub środkami 
chemicznymi, które mogłyby spowodować uszkodzenia i obniżyć właściwości bezpieczeństwa. 

Podczas przechowywania należy uważać, aby nie kłaść na urządzeniu ciężkich materiałów. W 
żadnym wypadku i pod żadnym pozorem nie należy traktować urządzenia jako blatu roboczego. 

 

4.2 Przygotowanie 
Przy odbiorze produktu: 

• Usunąć opakowanie i wyeksponować materiał tak, aby wszystkie elementy były widoczne. 

• Sprawdź, czy wszystkie elementy/części z załączonej listy są obecne. 

 

Urządzenie musi być sprawdzone przed każdym użyciem, aby ujawnić wszelkie nieprawidłowości w 

pracy i/lub uszkodzenia powstałe w wyniku transportu i/lub przechowywania. 
Dlatego przed użyciem urządzenia należy sprawdzić: 
• Ogólna funkcjonalność urządzenia 

• Mocowanie śrub i nakrętek 
• Stan użytkowania kół i układu hamulcowego 
• Stan użytkowania pasów i ślizgu gąsienicowego 
• Stan użytkowania urządzeń przytrzymujących, siedzenia i zagłówka 

• Źródła funkcjonalności 

Jeżeli urządzenie spełnia te warunki, można je uznać za gotowe do użycia. 
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4.3 Funkcjonowanie 
4.3.1 Otwieranie urządzenia 

1. Ustawić urządzenie w pozycji pionowej (rys. C) i wyciągnąć wysuwany uchwyt tylny, aż zostanie 

on zablokowany automatycznie za pomocą specjalnie wykonanych haków blokujących (operacja ta 
nie jest konieczna w przypadku modelu SKID-E READY). 
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Rys
. 

2. Poluzować zabezpieczenia, aby uwolnić "krzesło". 

3. Chwyć jedną ręką siedzisko, a drugą wysuwany uchwyt, odsuń obie części od siebie, aż do 

całkowitego otwarcia krzesła. Krzesło ewakuacyjne jest teraz gotowe do bezpiecznego umieszczenia 
na podłodze 

4. Odblokować hamulce dwóch przednich kół Ø 100 mm. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Rys. C 
D

 

 

 
 

 
 

 

4.3.2 Zamykanie urządzenia 
Jeśli urządzenie nie jest zajęte przez pacjenta: 
1 - Używając obu hamulców, zablokuj oba przednie koła Ø100 mm obrócone w kierunku wewnętrznym. 

2 - Tylko modele PRO SKID-E i PRO SKID-E MAX: Odłączyć tylne uchwyty (jeśli są ustawione 
jak na rys. E - F), wkładając haki w system blokujący (rys. G). 

3 - Zajmij pozycję z tyłu krzesła, naciśnij obie dźwignie, aby odblokować wysuwany uchwyt i 
przesuń go w dół wzdłuż specjalnych nylonowych prowadnic. 

4 - Chwyć za "siedzisko" i 

oparcia i przesunąć je w kierunku jednego 

aż do osiągnięcia pozycji 

 z
amkniętej. 

5 - Przymocuj pas wokół ciała , który

 będzie zablokować . siedzenie w 
stanowisko. 
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 EFig.  FFig. G 

 

4.3.3 Transport pacjentów na klatkach schodowych - na dole 

1 - Zastosować procedurę opisaną w pkt 4.3.1. 
2 - Chwyć mocno obiema rękami za główny uchwyt i pozwól pacjentowi usiąść na krześle. Upewnij 

się podczas tej czynności, że oba przednie koła Ø 100 mm dotykają podłoża. 
3 - Przymocować pacjenta do urządzenia za pomocą specjalnych pasów bezpieczeństwa dla głowy i ciała. 

4 - Zbliż się do schodów i ustaw po stronie z poręczą. Pierwszy operator zawsze mocno trzyma ręce 

na uchwycie i podąża za ruchem urządzenia w dół, zachowując ciągłą kontrolę prędkości i chwyt dla 
bezpiecznego ruchu w dół. 

Drugi operator nie powinien znajdować się przed urządzeniem (przed pacjentem), ale z 
boku urządzenia i w pewnej odległości (kilka kroków w dół), musi on kierować operacjami 

w dół w sposób optymalny i musi być przygotowany do interwencji w razie potrzeby, 
nigdy nie naruszając swojego bezpieczeństwa. 

5 - Utrzymuj stały nacisk w kierunku do dołu. Poprawi to stabilność urządzenia (rys. H). 
6 - Po zakończeniu zjazdu należy prawidłowo ustawić koła na powierzchni, aby zagwarantować 

bezpieczne i łatwe manewrowanie w poziomie. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Rys. H 
 

4.3.4 Transport pacjenta po schodach - na górę (TYLKO MODELE PRO SKID-E i PRO SKID-
E MAX) 

Ta operacja jest możliwa tylko w przypadku modelu PRO 
SKID-E. 1 - Zastosuj procedurę opisaną w punkcie 4.3.1. 
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2 - Przymocować pacjenta do urządzenia za pomocą specjalnych pasów bezpieczeństwa dla głowy i ciała. 

3 - Pierwszy operator za urządzeniem, musi zablokować tylne uchwyty (rys. G), obracając hak w dół 

i mocując go do zawiasu między prowadnicą a ramą (rys. E - F). 
4 - Drugi operator, znajdujący się przed fotelem, musi złapać za uchwyty teleskopowe z przodu i 

przesunąć je, naciskając przycisk. 
5 - Stosując odpowiednie techniki podnoszenia, operatorzy muszą jednocześnie podnieść krzesło i 

rozpocząć transport (rys. I). 

W przypadku tego typu transportu zalecana jest obecność trzeciego operatora, który 

będzie kierował pozostałymi dwoma. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Rys. I 

 

 
4.4 Rozwiązywanie problemów 

PROBLEM CAUSE REMEDY 

Urządzenie nie odblokowuje 

się z pozycji otwartej lub 
zamkniętej podczas procedury 

otwierania lub zamykania 

Geometria funkcjonalna 

została naruszona lub 
uszkodzona 

Wypróbuj kompletne 

smarowanie i sprawdź  czy
 the problem 

 został rozwiązany;
  jeśli nie, natychmiast 

wyłączyć urządzenie z 
eksploatacji i skontaktować 

się z firmą Spencer 
 klienta  care 
serwis 

Trudności wyciąganie i 

wkładanie uchwytów 
teleskopowych (PRO

 SKID-E  i 
PRO SKID-E MAX) 

Obecność ciał obcych w 

prowadnicy lub pęknięcie 
części aluminiowej 

Wyczyść dokładnie; jeśli to nie 

rozwiąże problemu, 

nie należy używać urządzenia 

do transportu na górę 
oraz kontakt . Dział 
obsługi klienta Spencer 

Uchwyt wysuwany z 

zagłówka nie blokuje się w 

pozycji otwartej 

Pęknięcie sprężyn systemu 

blokującego 

Należy natychmiast wyłączyć 

urządzenie z eksploatacji i 

skontaktować się z 
obsługa klienta Spencer 

Trudności w kontrolowaniu 
urządzenia podczas 

transportu w dół 

Uszkodzenie systemu pasów 
ślizgowych 

Należy natychmiast wyłączyć 
urządzenie z eksploatacji i 

skontaktować się z 
obsługa klienta Spencer 

Uszkodzenia strukturalne Niewłaściwe użycie lub 

nieprzeszkolony personel 

Należy natychmiast wyłączyć 

urządzenie z eksploatacji i 

skontaktować się z 
obsługa klienta Spencer 
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5. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 

 
5.1 Czyszczenie 
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Niewykonanie czynności porządkowych może wiązać się z ryzykiem zakażenia krzyżowego ze względu na 
obecność wydzielin i/lub pozostałości. 

 

Podczas wszystkich czynności kontrolnych i czyszczenia operator musi zawsze nosić odpowiednią 

ochronę osobistą, taką jak rękawice i maska itp. 
 

Części metalowe narażone na działanie czynników zewnętrznych są traktowane powierzchownie i/lub malowane 

w celu uzyskania lepszej odporności. Wyczyść narażone części delikatnym mydłem i gąbką, a następnie osusz 
miękką szmatką. W celu uzyskania błyszczącego wykończenia części ramy należy stosować kremy 
nabłyszczające i woski do pojazdów. Zalecamy stosowanie środka do polerowania Spencer STX 99. 

Nie należy używać wody pod wysokim ciśnieniem. Może ona wnikać w połączenia i eliminować smary, 

zwiększając ryzyko korozji elementów. 
Dokładnie wypłukać ciepłą wodą, aby usunąć wszelkie ślady detergentów. Niezastosowanie się do tego 
zalecenia może spowodować pogorszenie stanu produktu i jego żywotności. Przed przechowywaniem urządzenia 
należy pozostawić je do całkowitego wyschnięcia. Aby wysuszyć produkt po umyciu lub jeśli jest używany w 

wilgotnej atmosferze, nie należy używać bezpośrednich źródeł ciepła lub płomienia. 
 

5.2 Konserwacja 

Ustalić program konserwacji i badań okresowych, wskazując pracownika referencyjnego. Osoba 
przeprowadzająca konserwację urządzenia musi zagwarantować podstawowe wymagania wskazane przez 
Producenta w poniższych punktach. 

 
Wszystkie czynności związane z konserwacją, zarówno zapobiegawcze, jak i specjalne, muszą być rejestrowane 
w dokumentach, w tym w raportach technicznych dotyczących operacji. Rejestr ten musi być przechowywany 
przez okres co najmniej 10 lat po usunięciu samego urządzenia. Rejestr ten zostanie udostępniony na żądanie 

właściwym władzom i/lub producentowi. 
 

W nawiązaniu do Rozporządzenia UE 2017/745 przypominamy zarówno podmiotom publicznym, jak i 

prywatnym, że są one zobowiązane do zgłoszenia każdego wypadku, który dotyczy jakiegokolwiek wyrobu 
medycznego do Ministerstwa Zdrowia oraz do Wytwórcy w sposób określony i w czasie podanym w przepisach 
europejskich. Ponadto, zarówno podmioty publiczne jak i prywatne są zobowiązane do informowania Wytwórcy 

o wszelkich środkach, które powinny zostać przyjęte w celu podjęcia kroków niezbędnych do zagwarantowania 
bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów i użytkowników jakiegokolwiek wyrobu medycznego. 

 

5.2.1 Konserwacja zapobiegawcza 

Osoba, która przeprowadza konserwację zapobiegawczą urządzenia (użytkownik osobiście, producent/dostawca 
lub osoba trzecia) musi zagwarantować następujące wymagania podstawowe: 

• Techniczna znajomość urządzenia oraz procedur okresowej konserwacji opisanych w niniejszej instrukcji. 

• Specjalne kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie czynności związanych z konserwacją danego urządzenia. 

• Używanie komponentów/części zamiennych/akcesoriów, które są oryginalne lub zatwierdzone przez 
dostawcę, w taki sposób, że każda operacja nie powoduje żadnych zmian ani modyfikacji urządzenia. 

• Posiadanie listy kontrolnej operacji wykonywanych na urządzeniu. 

• Zagwarantować całkowite przestrzeganie instrukcji Rozporządzenia UE 2017/745, które obejmuje 
również zobowiązanie wobec Producenta do prowadzenia dokumentacji posprzedażowej i identyfikowalności 
urządzenia, jeśli jest to wymagane. 

 
Podczas wszystkich czynności kontrolnych, konserwacyjnych i czyszczących operator musi 
stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, maska, okulary itp. 

 

Czynności kontrolne należy wykonywać przed każdym użyciem: 
• Funkcjonalność urządzenia 

• Mocowanie śrub i nakrętek 
• Stan użytkowania (części ruchome, koła, urządzenia przytrzymujące, siedzenie, zagłówek, system przesuwny, pasy) 

• Prawidłowe smarowanie części ruchomych 

 

Częstotliwość kontroli jest uzależniona od takich czynników jak wymagania prawne, rodzaj 
użytkowania, częstotliwość użytkowania, warunki środowiskowe podczas użytkowania i 

przechowywania. Należy pamiętać, że należy wykonać czyszczenie opisane w punkcie 5.1 i sprawdzić 
funkcjonalność przed i po każdym użyciu. Firma Spencer Italia S.r.l. zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności 
za prawidłowe funkcjonowanie lub szkody wyrządzone pacjentowi lub użytkownikowi przez używanie urządzeń 

niepodlegających rutynowej konserwacji, gwarancji i unieważni zgodność z rozporządzeniem o wyrobach 

medycznych UE 2017/745. 

 
Osoba odpowiedzialna za codzienną konserwację może zastąpić jedynie części zamienne wskazane 
w paragrafie 6.2 "Części zamienne". Wszystkie inne wymiany lub naprawy mogą być wykonywane 
wyłącznie przez producenta lub centrum autoryzowane przez producenta. 
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5.2.2 Konserwacja okresowa 
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Urządzenie musi być poddawane corocznym przeglądom w celu sprawdzenia poprawności działania i 
zgodności z wymogami bezpieczeństwa gwarantowanymi przez Producenta w momencie 

wprowadzania urządzenia do obrotu. 
Rewizje muszą być wykonywane przez Producenta, który korzysta z wyspecjalizowanych techników 

wewnętrznych i zewnętrznych i jest upoważniony przez samego Producenta. W przypadku braku 
takich corocznych rewizji, urządzenie musi być ZABEZPIECZONE DO CZASU NAPRAWY, w 

przeciwnym razie należy je ZABRAKOWAĆ I NALEŻY DOSTAĆ KOMUNIKAT DO PRODUCENTA. 

W przypadku wszelkich operacji, które nie są wykonywane bezpośrednio przez producenta, ale przez 
autoryzowane centrum, musimy podkreślić, że należy zażądać raportu dotyczącego wszystkich 

przeprowadzonych operacji. Pozwoli to zarówno firmie Spencer Italia S.r.l. jak i użytkownikowi 
końcowemu na prowadzenie dziennika operacji wykonywanych na urządzeniu. 

 
5.2.4 Długość życia 

Urządzenie, jeśli jest używane zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji obsługi, ma średnią żywotność 5 
lat od daty zakupu, którą można przedłużyć po corocznych przeglądach. 
Żywotność może być przedłużona na podstawie oceny producenta lub autoryzowanego serwisu, 

czy wymogi bezpieczeństwa urządzenia są nadal zagwarantowane. 

W przypadku braku takich rozszerzeń, urządzenie musi zostać WYRZUCONE, a o tym fakcie należy 
powiadomić producenta. 
Pasy, materiałowe siedzisko i oparcie wymienia się co dwa lata. 

Firma Spencer Italia S.r.l. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub za 

szkody powstałe w wyniku używania urządzeń nie zweryfikowanych przez Producenta lub 
autoryzowany serwis, lub takich, które przekroczyły maksymalny dopuszczalny okres eksploatacji. 

 
5.2.5 Serwis specjalny 

Do wykonywania wszelkich specjalnych czynności serwisowych upoważniony jest wyłącznie 

Producent lub ośrodki posiadające pisemną autoryzację. 

W przypadku wszelkich operacji, które nie są wykonywane bezpośrednio przez producenta, ale przez 
autoryzowane centrum, musimy podkreślić, że należy zażądać raportu dotyczącego wszystkich 

przeprowadzonych operacji. Pozwoli to zarówno firmie Spencer Italia S.r.l. jak i użytkownikowi końcowemu na 

prowadzenie dziennika operacji wykonywanych na urządzeniu. 
 

6  AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE 
 

6.1 Akcesoria 
 

SK14000BWspornik ścienny 
SK21000ETorba transportowa (SKID-E, PRO SKID-E i PRO SKID-E MAX) 

SK13013DA system alarmowy do krzeseł ewakuacyjnych serii 
SKID SK13018C pasek  na kostki 

 

6.2 Części zamienne 
 

SK11000Płyta oparcia 

 SK12000Płyta 

siedzenia 

ST00427APara czarnych pasów z klamrą Derlin 
ST21400A100  mm Ø koła z hamulcem 

ST30428Nośnik dolnego koła z czarnego 
 nylonu  ST30429BNośnik 
górnego  koła z czarnego nylonu 

ST30449ABczarny uchwyt  z  PVC 
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ZAŁĄCZNIK A - REJESTR SZKOLEŃ 

Produkt może być używany wyłącznie przez przeszkolony personel, który odbył specjalne szkolenie 

dla tego urządzenia, a nie dla podobnych produktów. 
Dokument ten należy przechowywać co najmniej 10 lat od zakończenia eksploatacji urządzenia. 

 

 
Operator Data szkolenia Metoda szkolenia 

nazw

a 

Szkole

nie 
podsta

wowe 

Szkolenie 

zaawans
owane 

(podręcznik użytkownika, 
podczas służby, 

byłej klasy itp.) 

Trener 
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ZAŁĄCZNIK B - REJESTR KONSERWACJI 
Dokument ten należy przechowywać co najmniej 10 lat od zakończenia eksploatacji urządzenia. 
Przeprowadzić wymaganą konserwację i przestrzegać żywotności urządzenia, zgodnie ze wskazaniami 

Producent w instrukcji obsługi. 
 

Kod i opis urządzenia  

Data zakupu  

Lot (LOT)  

Kupiony przez  

 

 

DATA 
USŁUG
I 

 

RODZAJ USŁUGI 
(Konserwacja/ 

kontrola/ 
wydłużenie czasu 

życia) 

 

OPERACJE 

WYKONYWANE NA 
URZĄDZENIU 

 
 

WYNIK 

OSOBA 
ODPOWIED

ZIALNA ZA 
USŁUGĘ 

(Operator/Auto

ryzowany 
ośrodek/ 

Producent) 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ostrzeżenie 

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia i nie należy ich traktować jako zobowiązania ze strony Spencer 
Italia S.r.l. Produkty Spencer są eksportowane do wielu krajów i nie zawsze obowiązują te same, identyczne przepisy. Z tego powodu mogą 

wystąpić różnice między opisem tutaj opisanym a produktem faktycznie dostarczonym. Spencer nieustannie dąży do osiągnięcia doskonałości 
wszystkich sprzedawanych przedmiotów. Dlatego mamy nadzieję, że zrozumiesz, że zastrzegamy sobie prawo, w dowolnym momencie, do 

zmiany kształtu, wyposażenia, układu lub aspektów technicznych, które są tutaj opisane. 
 

© Copyright Spencer Italia S.r.l. 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego dokumentu nie może być fotokopiowana, reprodukowana lub tłumaczona na inny język bez 

pisemnej zgody Spencer Italia S.r.l. 


	1. INFORMACJE OGÓLNE
	1.1 Cel i treść
	1.2 Zachowanie instrukcji obsługi
	1.3 Użyte symbole
	1.5 Rozbiórka
	Ten symbol odnosi się do akcesorium SK13013D Alarm do krzeseł ewakuacyjnych serii SKID
	1.6 Etykietowanie

	2. OSTRZEŻENIA
	2.1 Ostrzeżenia ogólne
	2.2 Ostrzeżenia szczegółowe
	2.3 Przeciwwskazania i działania niepożądane
	2.4 Wymagania fizyczne operatorów

	3. OPIS PRODUKTU
	3.1 Przeznaczenie
	Przeznaczeni użytkownicy
	Pacjenci
	3.2 Główne składniki
	Rys.  AFig. B
	3.4 Dane techniczne

	4. INSTRUKCJA OBSŁUGI
	4.1 Transport i przechowywanie
	4.2 Przygotowanie
	4.3 Funkcjonowanie
	Rys. C D
	EFig.  FFig. G
	Drugi operator nie powinien znajdować się przed urządzeniem (przed pacjentem), ale z boku urządzenia i w pewnej odległości (kilka kroków w dół), musi on kierować operacjami w dół w sposób optymalny i musi być przygotowany do interwencji w razie potrze...
	Rys. H

	5. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
	5.2.2 Konserwacja okresowa
	5.2.4 Długość życia
	5.2.5 Serwis specjalny

	ZAŁĄCZNIK A - REJESTR SZKOLEŃ
	ZAŁĄCZNIK B - REJESTR KONSERWACJI

