Itensic Ab-/Adductor
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi

Strona 1 z 21

Wersja 03

Instrukcja obsługi

Strona 2 z 21

Wersja 03

Zawartość instrukcji
1

Informacje ogólne ....................................................................................................4
1.1

Identyfikacja instrukcji obsługi ......................................................................................... 4

1.2

Ważność niniejszej instrukcji obsługi ................................................................................. 4

2

Identyfikacja i specyfikacja, ogólne porady oraz ostrzeżenia .................................5
2.1

3

Identyfikacja i specyfikacja .............................................................................................. 5
Porady dotyczące bezpieczeństwa ...........................................................................5

3.1

Bezpieczna instalacja urządzenia ...................................................................................... 5

3.2

Bezpieczne użytkowanie urządzenia .................................................................................. 5

3.3

Symbole, ryzyko oraz bezpieczeństwo ............................................................................... 7

3.4

Bezpieczne ćwiczenia ....................................................................................................... 7

3.5

Wskazania oraz przeciwwskazania .................................................................................... 9

3.6

3.5.1

Wskazania .......................................................................................................... 9

3.5.2

Przeciwwskazania ................................................................................................ 9

Użytkowanie i obszar zastosowania .................................................................................. 11

4

Wymiary urządzeń i wagi .........................................................................................11

5

Konserwacja i pielęgnacja .......................................................................................12

6

Instrukcje dotyczące wykonywania ćwiczeń na urządzeniach ................................13
6.1

itensic Abductor .............................................................................................................. 14

6.2

itensic Adductor .............................................................................................................. 16

7

Dozowanie obciążenia ..............................................................................................18

8

Gwarancja, rękojmia ................................................................................................20

Instrukcja obsługi

Strona 3 z 21

Wersja 03

1

Informacje ogólne
Zdecydowałeś się kupić jedno z naszych urządzeń treningowych linii Itensic. Dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyłeś.
Produkty linii itensic są specjalnie zaprojektowane, aby spełniać potrzeby profilaktyki
oraz rehabilitacji. Wszystkie typy urządzenia są produkowane w Niemczech i spełniają najwyższe wymagania. Urządzenia spełniają wymagania normy ISO 20957-1 /
ISO 20957-2 klasa S / I A oraz są wyrobami medycznymi klasy I.
Urządzenia zostały poddane technicznym kontrolom bezpieczeństwa, aby zapobiec
możliwym obrażeniom. Aby zapewnić ostrożność, bezpieczeństwo i prawidłowe
użytkowanie, przeczytaj niniejszą instrukcję użytkownika (obsługi) ze wszystkimi
instrukcjami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami przed użyciem tego urządzenia
treningowego po raz pierwszy.

1.1

Identyfikacja instrukcji obsługi


Wersja instrukcji podana jest na ostatniej stronie.



Jeśli ze względu na modyfikacje wymagana jest rewizja instrukcji obsługi przez producenta lub ze
względu na wytyczne normatywne, jest to realizowane przez producenta oraz identyfikowane za
pomocą nowego numeru wersji.

1.2

Ważność niniejszej instrukcji obsługi

Instrukcja obsługi jest częścią zakupu danego produktu i powinna być przechowywana i aktualizowana przez
cały okres eksploatacji urządzenia.
Podręcznik powinien zostać przekazany przyszłym polskojęzycznym właścicielom sprzętu. W przypadku
kolejnych właścicieli z innym językiem należy poprosić o oddzielne instrukcje obsługi.
Użytkownik musi upewnić się, że wszystkie niezbędne suplementy zostały umieszczone w instrukcji obsługi.
Powyższe punkty obowiązują również dla wszelkich akcesoriów. W przypadku utraty instrukcji obsługi, nowa
może zostać zamówiona za opłatą od producenta w dowolnym momencie na pisemny wniosek.
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2

Identyfikacja i specyfikacja, ogólne porady oraz ostrzeżenia

2.1

Identyfikacja i specyfikacja

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy następujących urządzeń:

3

-

Itensic Abductor

Produkt nr: 10422800

-

Itensic Adductor

Produkt nr: 10422900

Porady dotyczące bezpieczeństwa

3.1

Bezpieczna instalacja urządzenia


Ustawiaj urządzenie tylko w suchych pomieszczeniach (<
65% wilgotności względnej).



Obsługiwać urządzenie tylko w zakresie temperatur od
0°C do 45 °C.



Urządzenie musi być ustawione na płaskiej powierzchni
odpornej na uderzenia, która może wytrzymać ciężar
samego urządzenia, jak również maksymalnej
dopuszczalnej masy pacjenta, czyli łącznie 130 kg.



Urządzenie wyposażone jest w stopki, które można dostosować na odpowiednią wysokość, aby skompensować
nierówność powierzchni. Ważnym warunkiem
prawidłowego funkcjonowania urządzenia jest jego orientacja przy pomocy poziomicy.



Obszar wokół urządzenia musi być co najmniej 1,0 m
większy od zakresu ruchu urządzenia, aby zapewnić
bezpieczne podejście do urządzemia oraz zejscie z niego
również w razie wystąpienia niebezpieczeństwa. Jednak
obszary bezpieczeństwa mogą się pokrywać; patrz →
ilustracja po lewej stronie.

3.2

Bezpieczne użytkowanie urządzenia


Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.



Gwarantuje się prawidłowe działanie urządzenia, gdy temperatura otoczenia mieści się w zakresie od
18 do 22 ° Celsjusza.



Gwarancja jest nieważna, jeśli wprowadzono zmiany / modyfikacje w urządzeniu, które nie zostały
zainstalowane przez autoryzowanych specjalistów producenta.



Niniejsze urządzenia treningowe mogą być używane tylko wtedy, gdy dostęp i nadzór jest specjalnie
regulowany przez właściciela sprzętu. Zakres nadzoru zależy od użytkowników, w szczególności od

Instrukcja obsługi

Strona 5 z 21

Wersja 03

stopnia ich niezawodności, wieku, doświadczenia itp. Urządzenia szkoleniowe mogą być używane
wyłącznie pod nadzorem uprawnionego specjalisty (np. nauczyciela sportowego, fizjoterapeuty) lub
po rozległych szkoleniach przeprowadzonych przez odpowiedni personel.


Nie można dokonywać żadnych ustawień w przypadku, gdy urządzenie jest obciążone. Przed regulacją upewnij się, że na przykład nie ma obciążenia wywieranego przez pacjenta na urządzeniu.
Może to wpływać na długotrwałe funkcjonowanie komponentów.



Podczas regulacji nachylenia należy przestrzegać dołączonej etykiety pokazującej instrukcje.
Ze względu na mechanikę maszyn możliwe jest, że jednostka regulacyjna sama się odchyla. W
związku z tym urządzenie można regulować tylko przy użyciu obu rąk, jak pokazano na etykiecie.
Abductor



Adductor

Osoby niepełnosprawne, dzieci i osoby z dolegliwościami sercowo-naczyniowymi nie powinny trenować / ćwiczyć bez nadzoru.



Dzieci nie mogą korzystać ani przebywać w pobliżu urządzenia bez nadzoru.



Podczas treningu nikt nie powinien znajdować się w pobliżu ruchomych części urządzenia (prowadnice ślizgowe itp.). Należy zapewnić bezpieczną odległość wokół maszyny (wolną przestrzeń)
wynoszącą 1,0 metr dla osób oraz przedmiotów, aby wyeliminować wszelkie ryzyko obrażeń na skutek wysunięcia się ruchomych części urządzenia.



Nawet przy najmniejszych śladach usterki należy natychmiast wyłączyć oraz opuścić urządzenie.
Usterkę należy zdiagnozować i naprawić. W razie potrzeby poinformuj lub skonsultuj się z dystrybutorem, producentem lub autoryzowanym serwisem.



Uszkodzenia, które zmniejszają funkcjonalność lub mogą prowadzić do obrażeń, powinny zostać
naprawione, w przeciwnym razie wykluczona zostanie odpowiedzialność.



Nie chwytaj rękoma ruchomych łożysk lub rolek.
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3.3

Symbole, ryzyko oraz bezpieczeństwo

Symbole:
Tabliczka znamionowa: Na tabliczce znamionowej znajduje się numer seryjny urządzenia, data jego produkcji oraz
adres dystrybutora.
Oznakowanie zgodności CE.
Zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Producent, adres producenta.

Numer seryjny, unikalny numer identyfikacyjny.

Uwaga, zapoznaj się z dokumentami towarzyszącymi,
przestrzegaj instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
Pozbyć się urządzenia po prawidłowym jego wyłączeniu.

3.4

Bezpieczne ćwiczenia


Przed rozpoczęciem treningu sprawność treningowa pacjenta powinna zostać sprawdzona przez
upoważnioną do tego osobę, na przykład przez lekarza. Proszę zwrócić uwagę na przeciwwskazania
wymienione w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania..



Należy pamiętać, że nadmierny trening może być szkodliwy.



W przypadku wystąpienia nudności lub zawrotów głowy, trening powinien być natychmiast
przerwany, a pacjent powinien udać się do lekarza.



Ćwiczenia z pacjentami powinny odbywać się wyłącznie pod nadzorem terapeutów.



Trening na urządzeniu dozwolony jest tylko wtedy, gdy na skórze pacjenta nie występują uszkodzenia.



Do treningu / ćwiczeń najlepiej zakładać lekką odzież sportowe, która nie może zostać chwycona
przez ruchome części urządzenia.



Na urządzeniach treningowych można używać tylko odpowiedniego obuwia (butów sportowych).



Przed rozpoczęciem ćwiczeń / treningu upewnij się, że wszystkie regulowane części odpowiedniego
urządzenia treningowego są całkowicie zatrzaśnięte i dokręcone. Podczas ćwiczenia nie można
dokonywać żadnych regulacji.
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Sprawdź urządzenie przed rozpoczęciem treningu, czy jest ona bezpieczna dla pacjenta; nie ma
wadliwych części i żadnych oznak innej manipulacji. Jeśli zauważysz jakiekolwiek braki lub nie jesteś
pewien, zapytaj przełożonego przed rozpoczęciem ćwiczeń / treningu.



Aby zapewnić prawidłowe ustawienie, urządzenie można regulować za pomocą elementów regulacyjnych (rozdział 6). Należy uważać, aby po ustawieniu urządzenia elementy regulacji znajdowały
się w pierwotnej pozycji początkowej oraz nie wystawały.



Przed każdym treningiem należy upewnić się, że biomechaniczne położenie jest prawidłowe w odniesieniu do punktu obrotu, regulacji stawu itp., a także upewnić się, że mechanizm regulacji jest
prawidłowo zatrzaśnięty. Żadna część elementów regulacyjnych nie powinna wystawać.



Zachowaj szczególną ostrożność przy dokonywaniu jakichkolwiek regulacji urządzenia. Przeczytaj
odpowiednią sekcję podręcznika użytkownika (instrukcji obsługi).
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3.5

Wskazania oraz przeciwwskazania
3.5.1

Wskazania

Abductor:


Przewlekłe choroby zwyrodnieniowe kończyny dolnej (np. artroza stawu biodrowego lub kolanowego, zespół bolesnego barku).



Operacje wymiany stawu biodrowego lub operacje kończyny dolnej (np. endoprotezy stawów biodrowych lub kolanowych; usuwanie wydzieliny, przełączanie osteotomii).



Przeciwdziałanie mechanizmom wiotkim (na przykład: choroba Duchenne’a, objaw Trendelenburga).



Atrofia odwodzicieli z powodu chorób neurologicznych (np. stwardnienie rozsiane SM, zanik nerwowy
lub rdzeniowy).



Ogólna atrofia odwodzicieli z powodu braku ruchu.

Adductor:


Nietrzymanie moczu.



Ogólna atrofia przywodzicieli z powodu braku ruchu lub urazów.
3.5.2

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania bezwzględne:
-

Ostre infekcje.

-

Gorączka.

-

Otwarte rany.

-

Problemy z krążeniem, zawroty głowy.

-

Nudności, wymioty.

-

Niestabilna dławica piersiowa.

-

Objawowa arytmia serca i / lub ograniczona hemodynamika.

-

Płytki oddech (zadyszka), niepokój.

-

Zaburzenie krążenia z bólem spoczynkowym w kontuzjowanych kończynach.

-

Nadciśnienie tętnicze, oznacza to, że przy stale podwyższonym ciśnieniu krwi należy skonsultować
się z lekarzem prowadzącym.

-

Miażdżyca tętnic wieńcowych.

-

Ból w nogach podczas chodzenia na dystansie poniżej 100 metrów.

-

Ostry zespół wieńcowy.

-

Ostry zawał mięśnia sercowego.

-

Objawowe zwężenie zastawki aortalnej o wysokim stopniu złośliwości.

-

Niewyrównana niewydolność serca.

-

Ostra zatorowość płucna.

-

Ostre zapalenie serca (zapalenie osierdzia, endo- i osierdzia).
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-

Ostra flebotrofoza kończyn dolnych.

-

Ostre rozwarstwienie aorty.

Przeciwwskazania ortopedyczne:
-

Złamane kończyny, które są obciążane podczas treningu oraz nie zostały wystarczająco wyleczone
lub wystarczająco zrehabilitowane.

-

Zerwane ścięgna oraz więzadła Kończyn, które są obciążane podczas treningu oraz nie zostały
wystarczająco wyleczone lub wystarczająco zrehabilitowane.

-

Bardzo zaawansowana osteoporoza, w wyniku której nie można zagwarantować stabilności obciążonych struktur kostnych.

-

Ciężkie przypadki choroby zwyrodnieniowej stawów lub stanu zapalnego.

-

Ostre podrażnienie torebki śluzowej (zapalenie kaletki maziowej).

-

Proteza całkowita stawu biodrowego (ze względu na ryzyko zwichnięcia).

-

Podrażnienie przywodziciela.

-

Hipertonia przywodzicielihip tep.

Jeśli podczas treningu wystąpi jedna z poniższych sytuacji, trening należy natychmiast przerwać, aby uniknąć
nadmiernego wysiłku:
-

Płytki oddech (zadyszka), niepokój.

-

Dusznica bolesna (napadowy ból w klatce piersiowej).

-

Puls maksymalny > 220 – wiek [s-1].

-

Nudności.

-

Problemy z cyrkulacją.

-

Złe samopoczucie.

-

Szybko malejące tętno.

-

Szybko spadające / podnoszące się ciśnienia krwi.

-

Stwierdzone zaburzenia elektrolitowe.
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3.6

Użytkowanie i obszar zastosowania

System urządzeń jest przeznaczony do stosowania w następujących obszarach:


Kliniki ortopedyczne i fizjoterapeutyczne w klinikach, szpitalach i placówkach opiekuńczych.



Kliniki rehabilitacyjne.



Przychodnie.



Centra doradcze oraz szkoleniowe.



Placówki medyczne badawcze.



Medycyna pracy (przemysłowa).



Ośrodki zdrowia oraz zakłady ubezpieczeń zdrowotnych.



Centra fitness oraz profilaktyki.



Wypoczynkowe centra doradztwa sportowego.



Profesjonalne ośrodki szkolenia sportowego.



Medycyna sportowa.

4

Wymiary urządzeń i wagi
Numer produktu - artykułu / oznaczenie

Długość
[cm]

Długość z
nachyleniem
[cm]

Szerokość
[cm]

Szerokość z
nachyleniem
[cm]

Wysokość
[cm]

Wysokość z
nachyleniem
[cm]

Waga
(Kg)

Maksymalna
waga
użytkownika

Produkt nr 10422800

Itensic abductor

127

134

104.9

104.9

121.5

121.5

142

130

Produkt nr 10422900

Itensic abductor

140

154

104.9

104.9

124.7

124.7

145

130
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5

Konserwacja i pielęgnacja

Pomimo doskonałej jakości urządzenia, należy regularnie przeprowadzać następujące kontrole co 4 tygodnie
ze względów bezpieczeństwa:


Sprawdź wszystkie elementy pod kątem łatwości ruchu, w szczególności te podatne na zużycie, takie jak
rolki, śruby i nakrętki, oraz zapewnij ich odpowiedni ruch. Sworznie blokujące i śruby regulacyjne należy
w razie potrzeby nasmarować.



Czyść regularnie element ramy, mat podłogowych letnią wodą oraz ściereczką z mikrofibry. Nie używaj
rozpuszczalników, chlorków, past, chemicznych środków czyszczących ani past polerujących. Należy stosować wyłącznie środki dezynfekcyjne zatwierdzone przez producenta do dezynfekcji obicia – tapicerki.
Jako środek dezynfekujący i czyszczący można stosować tylko ściereczkę dezynfekcyjną lub szmatkę.
Jeśli używasz sprayu, nie można wykluczyć, że wilgoć wyląduje na obszarach, których nie można
całkowicie wysuszyć, spowoduje to korozję.



Po sesji treningowej zdezynfekuj tapicerkę (obicie) dostępnymi na rynku środkami do dezynfekcji.



Aby urządzenie pozostało sprawne technicznie, wszelkie części uszkodzone w wyniku zużycia należy
niezwłocznie wymienić na nowe części oryginalne, a urządzenie nie powinno być używane, dopóki nie
zostanie naprawione.



Korzystaj z planu konserwacji podanego przy dostawie, aby konserwować urządzenia.

Uwaga!
Jeśli jednak zadasz pewne nieoczekiwane obrażenia, natychmiast przerwij trening. Jeśli
występuje problem, którego nie można łatwo rozwiązać, skontaktuj się z serwisem
proxomed®. Autoryzowana usługa zapewni szybką i kompetentną pomoc lub udzieli
wskazówek, jak to zrobić. Na końcu "Medical Product Book" znajdziesz formularz "Repair
Order / Fault Reporting". Ten szablon (do kopiowania) powinien zostać uzupełniony o
posiadane informacje i opisać usterkę tak dokładnie, jak to tylko możliwe. Wyślij to faksem
(nr faksu: 06023-6168-71) lub e-mailem (service@proxomed.com) do serwisu firmy
proxomed® lub do swojego autoryzowanego sprzedawcy:
Autoryzowany dystrybutor w Polsce:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHNOMEX Sp. z o.o.
44-141 Gliwice, ul. Szpragowa 15
Adres e-mail: biuro@technomex.pl
Telefon: 32 401 03 50
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6

Instrukcje dotyczące wykonywania ćwiczeń na urządzeniach

Prawidłowe ustawienie pacjenta w pozycji wyjściowej na urządzeniu znacząco wpływa na jakość oraz efektywność ćwiczenia.
Urządzenia służą do wykonywania ćwiczeń w pozycji siedzącej. Plecy, w szczególności kręgosłup lędźwiowy,
muszą być aktywnie stabilizowane podczas wykonywania ćwiczeń przez pionową pozycję siedzącą.
Ruch na urządzeniu Itensic abductor oraz Itensic adductor odbywa się z jednej strony. Aby zmienić stronę
treningową, pacjent (osoba ćwicząca) wchodzi na urządzenie po drugiej stronie.
Za pomocą podpórki pod nogi i podpórki miednicy urządzenie może być indywidualnie dostosowane do anatomicznych wymagań pacjenta (osoby ćwiczącej).
Pozycja treningowa ustalona przez terapeutę lub trenera może być odtworzona później dla niezależnego
treningu, ponieważ wszystkie urządzenia regulacyjne są wyposażone w skalę i są ponumerowane.
Kontrola obciążenia odbywa się poprzez dostosowanie kąta trenowania. Dozowanie obciążenia należy
dobierać w taki sposób, aby pacjent / osoba ćwicząca mógł/a wykonywać trening bez wykonywania ruchów
wymijających. Dokładną regulację obciążenia można ustawić za pomocą dodatkowych ciężarków (opcjonalnie). Szczegółowe informacje na temat dozowania obciążenia znajdują się w rozdziale nr Błąd! Nie można
dnaleźć źródła odwołania..
Ogólne zalecenia dotyczące treningu:
Aby przygotować odpowiednią muskulaturę pacjenta do przyjęcia obciążenia, zalecamy wykonanie
rozgrzewki, np. na ergometrze rowerowym z kolejnymi ćwiczeniami przed rozpoczęciem programu
treningowego.
Przy ograniczonej mobilności lub bólu trening powinien być wykonywany tylko tam, gdzie to możliwe, w
zakresie bezbolesnym. W przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu ćwiczenia należy natychmiast przerwać i w
razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
Zalecamy wykonywanie ruchu w powolny i kontrolowany sposób. Upewnij się, że ruch jest prawidłowy. Intensywność obciążenia na początku treningu powinna być celowo wybrana w taki sposób, aby była łatwa dla
pacjenta. Obciążenie jest następnie stopniowo zwiększane, aby uniknąć nadmiernych obciążeń, które mogą
prowadzić do problemów i bólu u pacjentów / osób trenujących.
Obciążeniem można ćwiczyć gwałtownie, za pomocą szybkich, silnych ruchów, ale tylko w przypadku osób
(pacjentów / osób trenujących), które mogą być w taki sposób obciążone. Musimy zapewnić kontrolowane
sterowanie ruchem dzięki tej metodzie treningowej, aby uniknąć obciążenia oraz kontuzji u pacjentów / osób
trenujących. Z reguły należy łączyć koncentryczne i ekscentryczne tryby pracy mięśni.
Stosowane są różne metody treningowe. Jeśli stosowana jest powtarzająca się metoda treningu, przeprowadza się kilka serii treningowych z odpowiednimi przerwami. Intensywność treningu opiera się na nośności
uszkodzonej struktury, fazie rehabilitacji pacjenta oraz wyznaczonych celach treningowych.
W tym przypadku priorytetem może być adaptacja i przyzwyczajenie uszkodzonej struktury (tkanki łącznej,
chrząstki, ścięgien, więzadeł oraz torebki stawowej) do treningu z obciążeniem o małej intensywności, przed
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treningiem specjalnych możliwości mocy - takich jak trening wytrzymałościowy lub maksymalna moc - przy
rosnącej intensywności.
6.1

itensic Abductor

Prawidłowe użytkowanie:
Urządzenie przeznaczone jest do treningu funkcjonalnego mięśni
odwodzących biodra w systemie otwartym. Dzięki temu urządzeniu
odwodzenie biodra zostanie wytrenowane w funkcjonalny sposób.
Obciążenie jest stosowane koncentrycznie i ekscentrycznie.
Specyficzne pozycjonowanie pacjenta na urządzeniu:
Kąt nachylenia maszyny musi być ustawiony zgodnie z celem ćwiczenia.
Otwórz (obróć) obrotowy uchwyt, trzymając jednocześnie urządzenie.
Spowoduje to zwolnienie regulacji nachylenia, a urządzenie można teraz
wyregulować.
OSTRZEŻENIE ! Jest to działanie oburęczne. Jedną ręką trzyma się mocno urządzenie, a druga ręka służy do zwolnienia dźwigni obracania /
blokowania w celu regulacji.

Przez pociągnięcie sworznia blokującego można regulować wysokość
podpórki podudzia. Wysokość należy ustawić tak, aby staw biodrowy
pacjenta / osoby ćwiczącej był w pozycji wyprostowanej, a kolano było
zgięte pod kątem 90 °.

Poprzez pociągnięcie sworznia blokującego boczną podpórkę miednicy
można regulować w taki sposób, aby podczas ruchów nie można było
wykonywać żadnych ruchów wymijających. Gdy pacjent (osoba trenująca)
jest ustawiony na urządzeniu, obicie-podpórka jest dociskana lekko na
miednicę pacjenta (osoby ćwiczącej), tak że sworzeń blokujący jest
całkowicie zaciśnięty.
Opcje korygujące ustawienie pacjenta:
Pochylenie siedziska, obicie – podpórka miednicy, podparcie nóg.
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Aktywowane mięśnie:
 mięsień lędźwiowy średni,
 mięsień lędźwiowy mały,
 mięsień napinacz powięzi szerokiej.

Pozycja startowa pacjenta:
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6.2

itensic Adductor

Prawidłowe użytkowanie:
Urządzenie przeznaczone jest do treningu funkcjonalnego mięśni
przywodzących biodra w systemie otwartym. Dzięki temu urządzeniu
przywodzenie biodra zostanie wytrenowane w funkcjonalny sposób.
Obciążenie jest stosowane koncentrycznie i ekscentrycznie.
Specyficzne pozycjonowanie pacjenta na urządzeniu:
Kąt nachylenia maszyny musi być ustawiony zgodnie z celem ćwiczenia.
Otwórz (obróć) obrotowy uchwyt, trzymając jednocześnie urządzenie.
Spowoduje to zwolnienie regulacji nachylenia, a urządzenie można teraz
wyregulować.
OSTRZEŻENIE! Jest to działanie oburęczne. Jedną ręką trzyma się mocno
urządzenie, a druga ręka służy do zwolnienia dźwigni obracania /
blokowania w celu regulacji.

Poprzez pociągnięcie odpowiedniego sworznia zabezpieczającego, podpórkę
nóg można regulować dwukrotnie. Ustawienie A dostosowuje zarówno
podparcie boczne stawu kolanowego, jak i obicie do podparcia dolnej części
nogi na odpowiedniej wysokości.
Jeżeli boczna podpórka stawu kolanowego znajduje się w prawidłowej
pozycji, podpórka podudzia jest indywidualnie dostosowywana przez
ustawienie B w stosunku do pacjenta.
Poprzez pociągnięcie sworznia blokującego boczną podpórkę miednicy
można regulować w taki sposób, aby podczas ruchów nie można było
wykonywać żadnych ruchów wymijających. Gdy pacjent (osoba trenująca)
jest ustawiony na urządzeniu, obicie-podpórka jest dociskana lekko na
miednicę pacjenta (osoby ćwiczącej), tak że sworzeń blokujący jest
całkowicie zaciśnięty.
Opcje korygujące ustawienie pacjenta:
Pochylenie siedziska, obicie – podpórka miednicy, podparcie nóg.
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Aktywowane mięśnie:
 mięsień lędźwiowy większy,
 mięsień przywodziciel długi,
 mięsień przywodziciel krótki,
 mięsień przywodziciel długi,
 mięsień smukły.

Pozycja startowa pacjenta:
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7

Dozowanie obciążenia

Obciążenie urządzeń treningowych zmienia się poprzez zmianę ustawienia nachylenia, a także możliwość
dodania dodatkowych ciężarów do urządzenia. Im bardziej ustawiona jest urządzenie, tym większy opór musi
pokonać pracująca muskulatura pacjenta / osoby ćwiczącej. Masę pracującą określa następujący wzór:

𝐹⃗𝑔𝑒𝑠 = ((𝑚1 ∗ 0,93) + 𝑚2 + 𝑚3 ) ∗ 𝑎 ∗ sin(𝛼) + ⃗⃗⃗⃗
𝐹𝑟 , w wyniku czego:
m1

=

masa ciała;

m2

=

waga wózka;

m3

=

dodatkowe ciężary;

a

=

przyspieszenie ziemskie [9.81 m/s²];

α

=

kąt nachylenia;

Fr

=

opór tarcia szyny;

itensic Adductor

Masa ciała

A

B

C

D

E

F

40 kg

30,5 kg

24,9 kg

19,3 kg

13,6 kg

7,7 kg

1,9 kg

50 kg

33,5 kg

27,4 kg

21,2 kg

14,9 kg

8,4 kg

2,0 kg

60 kg

36,5 kg

29,8 kg

23,1 kg

16,2 kg

9,1 kg

2,1 kg

70 kg

39,5 kg

32,3 kg

25,0 kg

17,5 kg

9,8 kg

2,3 kg

80 kg

42,5 kg

34,7 kg

26,8 kg

18,8 kg

10,5 kg

2,4 kg

90 kg

45,5 kg

37,2 kg

28,7 kg

20,1 kg

11,2 kg

2,5 kg

100 kg

48,5 kg

39,7 kg

30,6 kg

21,5 kg

12,0 kg

2,7 kg

110 kg

51,6 kg

42,1 kg

32,5 kg

22,8 kg

12,7 kg

2,8 kg

120 kg

54,6 kg

44,6 kg

34,4 kg

24,1 kg

13,4 kg

2,9 kg

130 kg

57,6 kg

47,0 kg

36,3 kg

25,4 kg

14,1 kg

3,1 kg

Aby obliczyć pośrednie poziomy masy ciała lub zastosowanie dodatkowych ciężarów, opór, jaki
należy pokonać na 1 kilogram, wzrasta o wartości podane poniżej:
0,30 kg
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Masa ciała

Regulacja - itensic Abductor
A

B

C

D

E

F

G

40 kg

35,4 kg

29,9 kg

24,2 kg

18,7 kg

12,6 kg

6,9 kg

1,1 kg

50 kg

39,0 kg

32,8 kg

26,5 kg

20,5 kg

13,8 kg

7,5 kg

1,1 kg

60 kg

42,5 kg

35,8 kg

28,9 kg

22,3 kg

15,1 kg

8,1 kg

1,2 kg

70 kg

46,0 kg

38,7 kg

31,3 kg

24,1 kg

16,3 kg

8,8 kg

1,2 kg

80 kg

49,5 kg

41,7 kg

33,7 kg

26,0 kg

17,5 kg

9,4 kg

1,3 kg

90 kg

53,0 kg

44,6 kg

36,0 kg

27,8 kg

18,7 kg

10,0 kg

1,3 kg

100

56,5 kg

47,6 kg

38,4 kg

29,6 kg

19,9 kg

10,7 kg

1,4 kg

60,0 kg

50,5 kg

40,8 kg

31,4 kg

21,1 kg

11,3 kg

1,4 kg

63,5 kg

53,5 kg

43,2 kg

33,2 kg

22,3 kg

11,9 kg

1,5 kg

67,1 kg

56,4 kg

45,5 kg

35,1 kg

23,6 kg

12,6 kg

1,5 kg

kg
110
kg
120
kg
130
kg
W celu obliczenia etapów pośrednich każdy 1 kilogram masy ciała zwiększa obciążenie
o następującą wartość:
0,35 kg

0,32 kg

0,26 kg

0,20 kg

0,13kg

0,07 kg

0,01 kg

Masa ciała

Regulacja - itensic Adductor
A

B

C

D

E

F

40 kg

30,5 kg

24,9 kg

19,3 kg

13,6 kg

7,7 kg

1,9 kg

50 kg

33,5 kg

27,4 kg

21,2 kg

14,9 kg

8,4 kg

2,0 kg

60 kg

36,5 kg

29,8 kg

23,1 kg

16,2 kg

9,1 kg

2,1 kg

70 kg

39,5 kg

32,3 kg

25,0 kg

17,5 kg

9,8 kg

2,3 kg

80 kg

42,5 kg

34,7 kg

26,8 kg

18,8 kg

10,5 kg

2,4 kg

90 kg

45,5 kg

37,2 kg

28,7 kg

20,1 kg

11,2 kg

2,5 kg

100

48,5 kg

39,7 kg

30,6 kg

21,5 kg

12,0 kg

2,7 kg

51,6 kg

42,1 kg

32,5 kg

22,8 kg

12,7 kg

2,8 kg

54,6 kg

44,6 kg

34,4 kg

24,1 kg

13,4 kg

2,9 kg

57,6 kg

47,0 kg

36,3 kg

25,4 kg

14,1 kg

3,1 kg

kg
110
kg
120
kg
130
kg
W celu obliczenia etapów pośrednich każdy 1 kilogram masy ciała zwiększa obciążenie
o następującą wartość:
0,30 kg
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8

Gwarancja, rękojmia

Podstawą są warunki oraz ustalenia firmy proxomed®, o ile nie zawarto żadnej innej umowy. Nasze ogólne
warunki sprzedaży i warunki płatności w aktualnej wersji można obejrzeć na naszej stronie internetowej oraz
można się z nimi zapoznać:
http://www.proxomed.de/de/agb.php
Nasze warunki gwarancji w aktualnej wersji można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz się z nimi
zapoznać:
http://www.proxomed.de/de/garantiebedingungen.php
Gwarancja jest nieważna, jeśli dokonano jakichkolwiek zmian w urządzeniu bez wyraźnej zgody lub w
przypadku zmiany przeprowadzonej przez nieautoryzowany personel. Po wystąpieniu warunków
gwarancyjnych powinieneś skontaktować się z linią serwisową dzwoniąc do firmy proxomed® pod adresem:
-

Numer telefonu: + 49 (6023) 9168 77.

-

Adres e-mail: service@proxomed.com.

-

Numer faksu: + 49 (6023) 9168 71.

proxomed natychmiast przyjmie zgłoszenie, a usługa serwisowa zostanie przeprowadzona według własnego
uznania. Możliwe są następujące procedury:
1. Usługa serwisowa realizowana jest przez nasz Serwis.
2. Wysyłamy żądaną część zamienną.
3. Wysyłamy urządzenie zamienne.
Klient powinien zwrócić nam wadliwe części w ciągu 48 godzin. W przeciwnym razie dostarczona część zamienna zostanie zafakturowana.
Jeśli przyczyna nie jest objęta wytycznymi gwarancji / rękojmii, prokurent zastrzega sobie prawo do fakturowania wszystkich kosztów naprawy.
Części eksploatacyjne nie podlegają gwarancji oraz rękojmi. Są to w szczególności: wyściółka – obicie, materiały obiciowe, podpórki stóp, osłona uchwytów i podnóżków, guma przyczepna, podłoże, baterie oraz linki
Bowdena.
Wynikający z tego czas poświęcony na usługę również w okresie gwarancyjnym ma zostać zzrekompensowany przez klientów. Zapewnienie funkcjonalności urządzenia przez wcześniejszą wymianę części eksploatacyjnych zależy od klienta, jeśli nie są przestrzegane okresy kontroli bezpieczeństwa określone przez
firmę proxomed® lub jeśli nie zawarto umowy serwisowej z firmą proxomed®.
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®

proxomed Medizintechnik GmbH
Biuro Zarządu w Niemczech:
D-63755 Alzenau
Daimlerstraße 6
Nr telefonu: +49 (6023) 91 68-0
Faks: +49 (6023) 91 68-68
Adres e-mail: info@proxomed.com
Str. internetowa: www.proxomed.com

Biuro w Szwajcarii:
CH-8266 Steckborn
Seestraße 161
Nr telefonu: +41 (0) 52 762 13 00
Faks: +41 (0) 52 762 14 70
Adres e-mail: info@proxomed.ch
Str. internetowa: www.proxomed.com
Zmiany:
Proxomed zastrzega dla siebie wprowadzanie zmian w produktach, w przypadku, gdy przepis ten stanowi poprawę
jakości i funkcji produktu. Wszystkie rysunki oraz zdjęcia w niniejszej instrukcji obsługi są przybliżone tylko z przyczyn
typograficznych. Proxomed nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędów zapisu.

proxomed® jest firma certyfikowaną przez:
TÜV SÜD Product Service GmbH.
Instrukcja obsługi Itensic Ab-/Adductor Wersja 03,
12.10.2018

Instrukcja obsługi

Strona 21 z 21

Wersja 03

