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IZMANTOTO SIMBOLU 
NOZĪME
Drošības norādījumi ar krāsainu fonu ir jā-
ievēro obligāti!

 ☞ Šis simbols apzīmē norādes un ieteiku-
mus.

[ ] Norāde uz attēla numuru.

( ) Norāde uz funkcionālo elementu attēlā.

IEVADS
Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas iz-
lasiet un ņemiet vērā šo instrukciju. 

Bērniem un jauniešiem šī instrukcija pirms 
pirmās braukšanas reizes jāizlasa kopā ar 
vecākiem vai uzraugošo/pavadošo perso-
nu.

Ratiņkrēsla izplatītājam papildus vajadzētu 
jūs instruēt par jūsu ratiņkrēsla izmantoša-
nu.

Šīs lietošanas instrukcijas mērķis ir palīdzēt 
jums apgūt ratiņkrēsla lietošanas principus, 
kā arī izvairīties no negadījumiem.

 ☞ Attēlā redzamie aprīkojuma varianti var 
atšķirties no jūsu modeļa.

Tāpēc instrukcijā ir iekļautas arī nodaļas ar 
papildiespējām, kas uz jūsu transportlīdzekli 
neattiecas. Sarakstu ar pieejamajām papil-
diespējām un piederumiem jūs varat skatīt 
ratiņkrēsla pasūtījuma veidlapā.

Lietotājiem ar redzes traucējumiem PDF for-
māta datnes kopā ar papildu informāciju par 
mūsu produktiem ir pieejamas mūsu inter-
neta vietnē:

< www.meyra.com >.

 ☞ Vajadzības gadījumā vērsieties pie sava 
izplatītāja.

Lietotāji ar redzes traucējumiem var lūgt 
asistentu, lai tas instrukcijas viņam nolasa 
priekšā.

Regulāri iepazīstieties ar informāciju par pro-
dukta drošumu, iespējamām atsaukšanas 
akcijām un vispārējām lietošanas norādēm 
mūsu tīmekļa vietnē, sadaļā < Information 
center > (Informācijas centrs):
< www.meyra.com >.

Mēs esam izstrādājuši produktu, kas atbilst 
medicīnas izstrādājumiem noteiktajām teh-
niskām prasībām un likuma normām. Lai pa-
ziņotu par nopietnu incidentu, kuru tomēr 
nav iespējams pilnībā izslēgt, rakstiet e-pas-
tu uz adresi < info@meyra.de > un informē-
jiet par to savas valsts atbildīgo iestādi.

MODEĻU SARAKSTS
Šī lietošanas instrukcija attiecas uz šādiem 
modeļiem:

Modelis 1.750, 1.850
Modelis 2.750, 2.850

INDIKĀCIJAS/
KONTRINDIKĀCIJAS
Ratiņkrēsla lietošanas laikā novērojot aler-
ģiskas reakcijas, ādas apsārtumus un/vai 
saspiedumu vietas, nekavējoties dodieties 
pie ārsta.

Lai izvairītos no kontaktalerģijas, iesakām 
ratiņkrēslu lietot tikai tad, kad esat uzģēr-
bis apģērbu.

Ratiņkrēslu paredzēts izmantot kā palīglī-
dzekli cilvēkiem, kuriem ir izteikti kustību 
traucējumi vai kuri nespēj staigāt, piemē-
ram, paralīzes, bojātu, deformētu vai zau-
dētu ķermeņa locekļu dēļ, kā arī locītavu 
bojājumu vai kontraktūru, vai citu slimību 
dēļ. (Būtiski vai pilnīgi pārvietošanās/iešanas 
ierobežojumi strukturālu un/vai funkcionālu 
apakšējo ekstremitāšu bojājumu gadījumā 
(tostarp amputācija, traumu sekas, muskulo-
skeletāli/neiromuskuloskeletāli kustību trau-
cējumi u.c.).
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Ratiņkrēslu nedrīkst izmantot bez pavado-
šās personas gadījumos, kad tā lietotājam 
ir ļoti izteikti līdzsvara traucējumi, uztveres 
traucējumi, plaši ķermeņa locekļu zaudēju-
mi abām rokām, abu roku locītavu kontrak-
tūras/bojājumi, nepietiekami laba redze vai 
aklums, vai nespēja sēdēt.

 ☞ Par šiem un citiem iespējamajiem 
riskiem saistībā ar produktu jautājiet 
savam ārstam, terapeitam vai ratiņ-
krēsla izplatītājam.

SAŅEMŠANA
Visiem produktiem mūsu rūpnīcā tiek veikta 
pārbaude, pārliecinoties, ka tiem nav nekā-
du defektu, un tie tiek iepakoti īpašā kartona 
iepakojumā.

 ☞ Tomēr mēs lūdzam jūs uzreiz pēc pro-
dukta saņemšanas – vislabāk piegādi 
veikušās personas klātbūtnē – pārbau-
dīt, vai transportēšanas laikā ierīcē nav 
radušies bojājumi.

 ☞  Ratiņkrēsla iepakojumu ieteicams uzgla-
bāt gadījumam, ja vēlāk rastos nepiecie-
šamība to transportēt uz citu vietu.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS
Ratiņkrēslu klāsts nodrošina to lietotāju pa-
stāvīgu pārvietošanos vai lietotāju pārvieto-
šanos pavadošās personas pavadībā.
Ratiņkrēsls ir izstrādāts pieaugušajiem un 
jauniešiem.

LIETOŠANA
Ja lietotājam ir fiziski ierobežojumi, piemē-
ram, aklums, ir nepieciešams atzinums par 
transportlīdzekļa tehnisko piemērotību 
dalībai ceļu satiksmē, kas ratiņkrēsla lieto-
tājam ļauj patstāvīgi braukt ar ratiņkrēslu.

Neķerties ar rokām spieķos vai pie rotējošu 
riteņu protektoriem. – Savainošanās risks!

Iekustinot ratiņkrēslu, neķerieties ar rokām 
starp pneimatisko bremzi un riepu. – Sa-
vainošanās risks!

Izvairieties no ratiņkrēsla rāvienveida ie-
kustināšanas. – Kūleņošanas vai apgāša-
nās risks!

Nelietojiet ratiņkrēslu, ja tam nav uzmon-
tēti kāju balsti un roku balstu vienības!

Daži jūsu ratiņkrēsla varianti var pārsniegt 
evakuācijas ceļu maksimālos izmērus. Pār-
liecinieties, ka iespējamie evakuācijas ceļi 
ir pietiekami plati, lai pa tiem pārvietotos 
ar jūsu ratiņkrēslu.

Ratiņkrēsls ir izmantojams uz līdzenas un 
cietas pamatnes, un to var lietot:

 – iekštelpās (piem., dzīvokļos, dienas ap-
rūpes centros);

 – ārpus telpām (piem, uz cieta seguma 
celiņiem parkos);

 – ņemot līdzi ceļojumos (piem., autobu-
sos un vilcienos);

 ☞ Attiecībā uz noteiktiem izmēriem 
(kopējais augstums, kopējais pla-
tums, kopējais garums, apgriešanās 
rādiuss) jūsu ratiņkrēsls nav piemē-
rots transportēšanai vilcienā.

 ☞ Pirms transportēšanas noskaidrojiet 
iespējamos ierobežojumus.

 – Transportēšanu lidmašīnā ieteicams 
veikt tikai ar poliuretāna riepām.

 ☞ Pirms transportēšanas savā lidsa-
biedrībā noskaidrojiet iespējamos 
ierobežojumus.



   9

 – Nekad nepakļaujiet ratiņkrēslu ekstre-
mālas temperatūras un kaitīgu apkārtē-
jās vides faktoru, piem., saules staroju-
ma, ekstremāla aukstuma, sāli saturoša 
ūdens, iedarbībai.

 – Smiltis un cita veida netīrumu cietās da-
ļiņas var iekļūt ratiņkrēsla kustīgajās da-
ļās un padarīt tās darboties nespējīgas.

 – Iekustiniet ratiņkrēslu tikai, izmantojot 
dzenošo riteņu iestumšanas lokus.

Nepieļaujiet, ka jūs tiekat nests, sēžot ratiņ-
krēslā un ratiņkrēslam tiekot paceltam no 
zemes. Detaļas, kas nav stingri nofiksētas, 
piem., sānu daļas vai kāju balsti, var atvieno-
ties, tādējādi izraisot kritienu.

 ☞ Ratiņkrēsls ir transportlīdzeklis, nevis ne-
šanas ierīce.

Lietojiet ratiņkrēslu tikai atbilstīgi nodaļā 
Tehniskie dati 45. lpp. norādītajai specifikā-
cijai un robežvērtībām.

RATIŅKRĒSLA SALOCĪŠANA/
ATLOCĪŠANA/NEŠANA
Ratiņkrēslu iespējams salocīt, neizmantojot 
instrumentus.

1. Polsterētā sēdvirsma, ja tāda ietilpst ap-
rīkojumā, jānoņem.

2. Noņemt kāju balstus vai abus pēdu pa-
liktņus pacelt uz augšu.

3. Sēdekļa siksnu priekšpusē un aizmugu-
rē vidū vilkt uz augšu.

4. Noņemt dubultās iestumšanas loka pie-
dziņas savienotājstieni vai bīdstieni.

Ratiņkrēslu iespējams nest salocītā stāvoklī.

Šai nolūkā vienas rokas apakšdelmu no 
priekšpuses palikt zem uz augšu salocītās 
sēdekļa siksnas. Lai to būtu vieglāk izdarīt, 
otru roku palikt zem aizmugurējās sēdekļa 
siksnas ieloces.

Ratiņkrēslu celt horizontālā pozīcijā.

Lai ratiņkrēslu atkal atlocītu, to vienā pusē 
sasvērt uz sāniem. Pusē, kurā ratiņkrēsls stāv 
stingri uz zemes, sēdekļa cauruli līdz galam 
spiest uz leju.

 ☞ Šim mērķim var būt nepieciešams abas 
sēdekļa caurules ar roku paspiest vēl pa-
pildus.

 ☞ Pārliecinieties, ka sēdekļa caurule pareizi 
pieguļ balstvirsmai.

PIELĀGOŠANA
Pielāgošanas, iestatīšanas vai remonta 
darbus atļauts veikt vienīgi pie izplatītāja.

Ratiņkrēslu daudzējādā ziņā iespējams pie-
lāgot lietotāja individuālajiem ķermeņa iz-
mēriem. Pirms pirmās lietošanas reizes jūsu 
izplatītājam vajadzētu veikt ratiņkrēsla pielā-
gojumus un apmācīt jūs ratiņkrēsla lietoša-
nā un funkciju izmantošanā. Veicot pielāgo-
jumus, tiek ņemta vērā ratiņkrēsla lietotāja 
pārvietošanās pieredze ar ratiņkrēslu, viņa 
ķermeņa parametri un vieta, kurā ratiņkrēsls 
pārsvarā tiks izmantots. Pirms pirmās lieto-
šanas reizes pārbaudiet, vai jūsu ratiņkrēsls 
darbojas.

 ☞ Iesakām ratiņkrēslu regulāri pārbaudīt, 
lai nodrošinātu optimālu tā kalpošanu 
ilgā laika periodā arī tad, ja tiek konstatē-
tas izmaiņas ratiņkrēsla lietotāja slimības 
sindromos/invaliditātes izpausmēs. Ra-
tiņkrēsla pielāgošanu ik pēc 6 mēnešiem 
ieteicams veikt jo īpaši pusaudžiem.
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KOMBINĒŠANA AR CITU RA-
ŽOTĀJU IZSTRĀDĀJUMIEM
Jūsu ratiņkrēsla aprīkošana ar jebkādiem 
komponentiem, kuru piegādi nav veicis 
mūsu uzņēmums, pamatā ir uzskatāma par 
izmaiņu veikšanu jūsu ratiņkrēslā. Noskaid-
rojiet pie mums, vai mēs esam snieguši de-
rīgu kombinēšanas atļauju attiecībā uz citu 
ražotāju komponentu izmantošanu jūsu ra-
tiņkrēslā.

Papildu piedziņas un pievienotas 
piedziņas

Papildu vai pievienotu piedziņu uzstādīšana 
ir uzskatāma par ievērojamu izmaiņu veikša-
nu ratiņkrēslā. Veicot izmaiņas ratiņkrēslā, tā 
atbilstības deklarācija zaudē savu spēku.

 ☞ Izveidotās komponentu kombinācijas 
atbilstība spēkā esošajai Medicīnas ierī-
ču direktīvai/Medicīnas ierīču regula ir 
jāapstiprina papildu vai pievienotās pie-
dziņas piegādātājam. Viņš ir arī atbildīgs 
par izveidotās medicīnas produktu kom-
binācijas dokumentāciju, kas tiek pievie-
nota produktam.

ATKĀRTOTA IZMANTOŠANA
Ratiņkrēsls ir piemērots atkārtotai izman-
tošanai. Pateicoties modulārajai sistēmai, 
ratiņkrēslu iespējams pielāgot cilvēkiem ar 
dažādu veidu invaliditāti un atšķirīgiem ķer-
meņa izmēriem. Pirms katras atkārtotas iz-
mantošanas ratiņkrēslam jāveic visaptveroša 
pārbaude.

 ☞ Higiēnas pasākumi, kurus nepieciešams 
veikt pirms ratiņkrēsla atkārtotas izman-
tošanas, ir veicami saskaņā ar apstiprinā-
tu higiēnas pasākumu plānu, iekļaujot 
tajā arī dezinfekciju.

Izplatītājiem paredzētajā servisa instrukcijā ir 
sniegta informācija par ratiņkrēsla atkārtotas 
izmantošanas iespējām un biežumu.

KALPOŠANAS LAIKS
Ja ratiņkrēsls tiek lietots atbilstoši paredzēta-
jam mērķim un tiek ievēroti visi priekšraks-
ti saistībā ar apkopes veikšanu un servisu, 
ratiņkrēsla sagaidāmais vidējais kalpošanas 
laiks ir 4 gadi. Ratiņkrēsla kalpošanas laiks ir 
atkarīgs gan no tā lietošanas biežuma, gan 
arī no vides, kurā tas tiek izmantots, kā arī 
kopšanas. Izmantojot rezerves daļas, ratiņ-
krēsla kalpošanas laiku iespējams pagarināt. 
Rezerves daļas vairumā gadījumu ir pieeja-
mas vēl 5 gadus pēc produkta ražošanas 
beigām.

 ☞ Norādītais kalpošanas laiks neietver sevī 
papildu garantiju.
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Poz. Nosaukums

(1) Stumšanas rokturis

(2) Muguras atzveltne

(3) Rokas balsts

(4) Sāna daļa/apģērba aizsargs

(5) Sēdekļa siksna/polsterēta sēdvirsma

(6) Kājas balsta bloķētājsvira

PĀRSKATS

Pārskatā ir attēloti svarīgākie ratiņkrēsla komponenti, kas ir kopīgi visiem modeļiem.

(7) Pēdu balsta plāksnīte/atdalīti pēdu pa-
liktņi

(8) Vadāmais ritenis

(9) Tehnisko datu plāksnīte (pie šķērsstieņa)

(10) Dzenošais ritenis

(11) Iestumšanas loks

(12) Pusass fiksācijas poga

(13) Pneimatiskās bremzes bremžu svira
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BREMZE
Pavājinoties bremzes darbībai, nekavē-
joties lūdziet bremzi salabot specializētā 
darbnīcā.

Ratiņkrēslus ar poliuretāna riepām, ja tie 
ilgāku laiku netiks izmantoti, drošā veidā 
jānovieto uzglabāšanā bez nofiksētām 
pneimatiskajām bremzēm, pretējā gadīju-
mā pastāv iespēja, ka riepu protektors var 
neatgriezeniski deformēties.

Aktivizējot bremzes, izmantojot bremžu svi-
ru (1), ratiņkrēsls ir nodrošināts pret nekon-
trolētu aizripošanu (stāvbremze).

Atkarībā no izpildījuma ratiņkrēsls var būt 
aprīkots ar pneimatiskajām bremzēm [2] vai 
disku bremzēm [3].

Pneimatiskā bremze - lietotājs

Bremžu aktivizēšana

Lai ratiņkrēslu nodrošinātu pret nekontrolē-
tu aizripošanu, abas bremžu sviras līdz ga-
lam pacelt virzienā uz priekšu [4].

 ☞ Bremzēm esot aktivizētām, ratiņkrēsls 
nedrīkst būt pārvietojams stumšus.

Bremžu atlaišana

Abas bremžu sviras līdz galam nolaist virzie-
nā uz aizmuguri [2].

Darba bremze

Ratiņkrēsls tiek bremzēts, izmantojot ies-
tumšanas lokus.

 ☞ Ratiņkrēsla bremzēšanai vajadzības ga-
dījumā izmantot piemērotus cimdus.



1

C
A

B

2

   13

Disku bremze - pavadošā persona

Disku bremzi darbina pavadošā persona, iz-
mantojot bremžu sviru [1].

Darba bremzes darbība

Abas bremžu sviras aktivizēt vienmērīgi, lai 
nodrošinātu laidenu bremzēšanu.

Disku bremžu aktivizēšana

Pievilkt abas bremžu sviras [1] un sprūdu (2) 
spiest uz priekšu.

Bremžu sviru atlaist. – Atkarībā no iestatīju-
ma sprūds nofiksējas pirmajā (A) vai otrajā 
(B) fiksācijas pozīcijā, nofiksējot bremzi.

 ☞ Ja bremzes aktivizēšanai ir nepieciešama 
trešā fiksācijas pozīcija (C), bremze jāpie-
regulē specializētā darbnīcā.

Disku bremžu atlaišana

Pievilkt abas bremžu sviras [1], līdz sprūdi (2) 
patstāvīgi atbrīvojas no fiksācijas stāvokļa.

Abas bremžu sviras atlaist. – Stāvbremzes ir 
atlaistas, un ar ratiņkrēslu atkal ir iespējams 
braukt.
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Bremžu sviras pagarinājums

Neatbalstīties pret bremžu sviru roktu-
riem.

Nenovilkt bremžu sviras pagarinājumu 
brauciena laikā. – Negadījuma risks, par 
tālu novelkot bremžu sviras pagarināju-
mu.

Uzspraustās bremžu sviras darbojas kā 
bremžu pastiprinātāji, samazinot bremžu (1) 
nofiksēšanai nepieciešamo spēka patēriņu.

 ☞ Lai lietotājs iesēstos ratiņkrēslā vai varētu 
no tā piecelties, no bremžu svirām jāno-
bīda bremžu sviru pagarinājumi.

 ☞ Ratiņkrēslu izmantot tikai ar uzspraus-
tiem bremžu sviru pagarinājumiem.

Ar vienu roku darbināma bremze
Ar vienu roku darbināmā bremze [2] nodro-
šina bremzes nofiksēšanu, izmantojot tikai 
vienu bremžu sviru.

Ar vienu roku darbināmās bremzes 
īpatnība

Ar vienu roku darbināmās bremzes bremžu 
sviru pēc tam, kad tā ir novilkta virzienā uz 
augšu, iespējams pārlikt uz aizmuguri [3].



2

1

   15

KĀJU BALSTI
Pirms jebkādu darbību veikšanas pie kāju 
balstiem, ratiņkrēsls jānodrošina pret ne-
kontrolētu ripošanu.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Bremze 
12. lpp..

Ikru atbalsta siksna

Nebrauciet ar ratiņkrēslu bez ikru atbalsta 
siksnas. – Negadījuma risks.

Noņemamā ikru atbalsta siksna (1) novērš 
pēdu noslīdēšanu no pēdu balsta plāksnītes 
virzienā uz atpakaļ.

 ☞ Lai pagrieztu sāņus kāju balstus, jāno-
ņem ikru atbalsta siksna.

 ☞ Ikru atbalsta siksna nav nepieciešama, ja 
ratiņkrēslam ir kāju balsti ar regulējamu 
augstumu, un to aizstāj ikru polsteri.

Ikru atbalsta siksnas noņemšana

Lai siksnu noņemtu, tā jānobīda no turētā-
jiem (2).

Ikru atbalsta siksnas uzlikšana

Lai siksnu uzliktu, cilpas abās pusēs siksnai 
bīda pāri turētājiem (2).

Ikru atbalsta siksnas garuma regulēšana

Lai noregulētu siksnas garumu, siksnu virza 
apkārt turētājiem (2) un ar līpaizdares palī-
dzību noregulē vajadzīgo garumu.
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Papēžu siksna

Papēžu siksna (1) novērš pēdu noslīdēšanu 
no pēdu paliktņiem virzienā uz atpakaļ.

Papēžu siksnas noņemšana

Lai noņemtu papēžu siksnu, tā jānobīda no 
balsta spriešļa (2) vai pēc līpaizdares atvērša-
nas jānobīda no iespraužamās caurules (3).

Papēžu siksnas piestiprināšana

Lai piestiprinātu papēžu siksnu, tās cilpu 
bīda pāri balsta sprieslim (2) vai arī siksnu 
virza apkārt iespraužamajai caurulei (3) un ar 
līpaizdari noslēdz.

Papēžu siksnas garuma regulēšana

Lai noregulētu papēžu siksnas garumu, siks-
nai ar līpaizdares palīdzību noregulē vajadzī-
go garumu.
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Kāju balsta apakšdaļa

Lai iesēstos un izsēstos no ratiņkrēsla, pēdu 
paliktņi vai pēdu balsta plāksnīte jāpaceļ uz 
augšu [1].

 ☞ Pievērst uzmanību saspiedumu gūšanas 
vietām!

 – Noņemt abas kājas no pēdu paliktņiem.
 – Ikru atbalsta siksnu, ja tāda ietilpst aprī-

kojumā, noņemt.
 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Ikru at-

balsta siksna 15. lpp..
 ☞ Pirms braukšanas uzsākšanas pēdu pa-

liktņi vai pēdu balsta plāksnīte atkal jā-
nolaiž uz leju [3] un jāuzliek ikru atbalsta 
siksna.

Pēdu paliktņi

Pēdu paliktņus var virzienā uz āru pacelt uz 
augšu [1] un virzienā uz iekšu nolaist uz leju 
[3].

Pēdu balsta plāksne

Pirms kāju balsta augšdaļas pagriešanas un 
noņemšanas pēdu balsta plāksnīte [4] jāpa-
ceļ uz augšu.

Pēdu balsta plāksnītes pacelšana

Lai paceltu pēdu balsta plāksnīti, plāksnītes 
nenofiksēto pusi līdz galam atliekt uz augšu 
[5].

Pēdu balsta plāksnītes nolaišana

Lai pēdu balsta plāksnīti nolaistu uz leju, 
plāksnītes nenofiksēto pusi līdz galam no-
laist lejā līdz plāksnītes turētājam [4].
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Kāju balsta augšdaļa

Kāju balsta augšdaļu ar ievietotu kāju balsta 
apakšdaļu apzīmē kā kāju balstu.

Kāju balstu pagriešana 

Pagrieztā pozīcijā kāju balsti automātiski 
ir atbloķēti un viegli var nokrist. Ņemt to 
vērā, rīkojoties ar ratiņkrēslu (piemēram, to 
transportējot).

Lai varētu viegli pārsēsties no ratiņkrēsla uz 
citu sēdvirsmu vai iesēsties ratiņkrēslā, kā arī 
piebraukt tuvu klāt, piemēram, pie skapja, 
gultas vai vannas, kāju balstus iespējams pa-
griezt uz iekšu/āru [1].

 ☞ Pirms kāju balstu pagriešanas jānoņem 
ikru atbalsta siksna, ja tāda ietilpst aprī-
kojumā.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Ikru at-
balsta siksna 15. lpp..

Lai pagrieztu kāju balstus, pēdu paliktņus 
vai pēdu balsta plāksnīti pacelt uz augšu.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Kāju 
balsta apakšdaļa 17. lpp..

Pēc tam attiecīgo bloķētājsviru (2) vilkt vai 
spiest virzienā uz atpakaļ un pagriezt attie-
cīgo kāju balstu.
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Kāju balstu pagriešana uz iekšu

Lai kāju balstus pagrieztu atkal uz iekšu, tos 
griezt virzienā uz priekšu [1], līdz tie dzirdami 
nofiksējas.

 ☞ Pēc dzirdamas kāju balstu pagriešanas 
uz iekšu pārbaudīt, vai tie ir nofiksēju-
šies/nobloķējušies.

 ☞ Pēc tam ņemt vērā nodaļu Kāju bal-
sta apakšdaļa 17. lpp..
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Kāju balstu noņemšana

Esot noņemtiem kāju balstiem, pastāv pa-
augstināts apgāšanās risks.

Lai varētu viegli pārsēsties no ratiņkrēsla uz 
citu sēdvirsmu vai iesēsties ratiņkrēslā, kā arī 
saīsinātu ratiņkrēsla garumu (svarīgi to trans-
portējot), kāju balstus iespējams noņemt [1].

 ☞ Pirms kāju balstu pagriešanas jānoņem 
ikru atbalsta siksna.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Ikru at-
balsta siksna 15. lpp..

Lai kāju balstus noņemtu, vispirms tos pa-
griezt [2] un pēc tam virzienā uz augšu no-
ņemt [1].

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Kāju 
balstu pagriešana 18. lpp..

 ☞ Uzmanīties no saspiedumu gūša-
nas!

Kāju balstu iekabināšana

Lai kāju balstus iekabinātu, tie jāpagriež sā-
ņus, paralēli jāpiespiež pie priekšējās rāmja 
caurules un virzienā uz leju jāiekabina. – Re-
zultātā turētājrēdzei jāieslīd rāmja caurulē.

 ☞ Pēc iekabināšanas kāju balstus pagriezt 
uz iekšu [3].

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Kāju 
balstu pagriešana uz iekšu 19. lpp..
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Kāju balsti ar mehāniski regulēja-
mu augstumu

Iestatīšanas laikā ar brīvo roku nekad ne-
ķerties regulēšanas mehānismā. Kājas bal-
stu lūgt pavadošajai personai nodrošināt 
pret nejaušu nokrišanu.

Neļaut kāju balstiem brīvi nokrist pie ze-
mes. – Savainošanās risks!

Kāju balstu pacelšana/nolaišana

Pirms pacelšanas/nolaišanas kāju balstus 
atslogot, pavadošajai personai tos nedaudz 
paceļot uz augšu.

Pēc tam atlaist saspiedējsviru (1) un lūgt pa-
vadošajai personai kāju balstus lēni pacelt/
nolaist vēlamajā līmenī.

Pēc noregulēšanas saspiedējsviru (1) atkal 
stingri pievilkt.

Amputētās kājas balsta pacelšana/
nolaišana

Pirms amputētās kājas balsta pacelšanas/
nolaišanas balstu atslogo, pavadošajai per-
sonai to nedaudz paceļot uz augšu.

Pēc tam atlaist saspiedējsviru (2) un lūgt pa-
vadošajai personai kāju balstus lēni pacelt/
nolaist līdz vēlamajam līmenim.

Pēc noregulēšanas saspiedējsviru (2) atkal 
stingri pievilkt.

 ☞ To darot, nodrošināt, ka leņķa iestatījuma 
zobrievojums atkal savienojas.



1

2

22   

ROKU BALSTI
Neizmantot roku balstus ratiņkrēsla pacel-
šanai vai nešanai. 

Nebraukt ar ratiņkrēslu bez roku balstiem.

Neķerties ar rokām starp rāmi un rokas 
balstu. – Saspiedumu gūšanas risks!

Pavadošajai personai stumjot ratiņkrēslu, 
ratiņkrēsla lietotājam rokas jānovieto uz 
roku balstu polsteriem vai jātur klēpī, bet 
ne sānos starp ķermeni un roku balstu. 
– Pirkstu saspiešanas risks!

Sāniski pārsēžoties uz citu sēdvirsmu bez 
roku balstiem, pastāv bremzes nejaušas 
aktivizēšanas un apģērba nosmērēšanas 
risks pie dzenošā riteņa.

Roku balstu 1. variantu [1] un 2. variantu 
[2] (atkarībā no modeļa un izpildījuma) var 
noņemt, regulēt augstumā un vienlaikus iz-
mantot arī kā roku paliktni, apģērba aizsargu 
un aizsargu pret vēju.
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Roku balsta noņemšana

Lai noņemtu roku balstu, vispirms virzienā 
uz augšu pārlikt uz otru pusi bloķētājsviru 
(2)+(3).

Pēc tam roku balstu noņemt virzienā uz 
augšu [1].

Roku balsta ievietošana

Vispirms roku balstu blakus sēdvirsmai no 
augšpuses iespraust vadotnē [4].

Pēc tam roku balstu spiest uz leju un bloķē-
tājsviru virzienā uz leju pārlikt uz otru pusi 
(2) vai (3).

 ☞ Roku balsta aizmugurējai caurulei jāatro-
das vadotnes gropē pie muguras (5).
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Roku balsta pacelšana uz augšu

Lai pārsēstos no ratiņkrēsla uz citu sēdvirsmu 
vai no citas sēdvirsmas iesēstos ratiņkrēslā, 
roku balstu iespējams pagriezt uz augšu, kā 
arī novietot aiz muguras atzveltnes [1].

Lai roku balstu paceltu uz augšu, vispirms 
virzienā uz augšu pārlikt uz otru pusi priek-
šējo bloķētājsviru (2).

Pēc tam roku balstu par apm. 90° izgriezt uz 
āru [3] un aiz muguras atzveltnes pacelt uz 
augšu [1].

 ☞ Variantam ar disku bremzi roku balstu aiz 
muguras savāzt nevar.
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Roku balsta augstuma regulēšana

Lai noregulētu roku balsta augstumu, 
roku paliktni ar vienu roku nostiprināt pret 
nekontrolētu nokrišanu.

Saspiedumu gūšanas risks, regulējot roku 
balsta augstumu starp riepu un regulēša-
nas sviru.

1. variants:
(tikai modelim 1.750, 1.850)

Polsterēto roku balstvirsmu augstumu ie-
spējams regulēt 5 pakāpēs [1].

Lai paceltu vai nolaistu roku balstu, spie-
žampogu (2) iespiest uz iekšu, vienlaikus 
roku paliktni pārbīdot vajadzīgajā augstu-
mā. Pēc tam turpināt bīdīt roku balstvirsmu, 
līdz tā dzirdami nofiksējas.

 ☞ Pārbaudīt fiksāciju, roku balstvirsmu ne-
daudz paceļot vai nolaižot.

2. variants:
(tikai modelim 2.750, 2.850)

Polsterēto roku balstvirsmu augstumu ie-
spējams regulēt 5 pakāpēs [3].

Lai paceltu vai nolaistu roku balstvirsmu 
(4), ar pirkstiem vilkt vai spiest to uz augšu, 
vienlaikus pārbīdot vēlamajā augstumā. Pēc 
tam turpināt bīdīt roku balstvirsmu, līdz tā 
dzirdami nofiksējas.

 ☞ Pārbaudīt fiksāciju, roku balstvirsmu ne-
daudz paceļot vai nolaižot.
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MUGURAS ATZVELTNE

Muguras siksnas standarta 
variants

Muguras siksnu nospriego muguras cauru-
les (1).

Pagarināto muguras daļu sastiprina zem sē-
dekļa siksnas.

Muguras atzveltne ar regulējamu 
leņķi

Leņķa regulēšana paaugstina apgāšanās 
risku un to atļauts darīt tikai ar uzmontē-
tiem balsta ritenīšiem. 

Pakāpeniski regulējama muguras 
atzveltne

Lai noregulētu muguras atzveltnes leņķi, 
abas aktivizēšanas sviras (1) vilkt uz augšu.

 ☞ Pēc noregulēšanas raudzīties, lai mugu-
ras atzveltne būtu pareizi nofiksējusies.
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Muguras atzveltnes leņķa bezpakāpju 
regulēšana

Muguras atzveltni, kas ir aprīkota ar gāzes 
atsperi, atļauts sasvērt uz atpakaļ tikai tad, 
kad ratiņkrēsls neatrodas kustībā un atro-
das uz līdzenas un stingras pamatnes.

Pirms braukšanas ar ratiņkrēslu muguras 
atzveltne atkal jānostata taisnā pozīci-
jā. Regulējot leņķi, abi stumšanas rokturi 
vienmērīgi jāspiež uz leju, pretējā gadīju-
mā pastāv apgāšanās risks.

Muguras atzveltnes leņķi, pateicoties gāzes 
atsperei, iespējams regulēt bezpakāpju re-
žīmā.

1. Aktivizēt stāvbremzes.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Kāju 
balstu pagriešana 18. lpp..

2. Lai noregulētu leņķi, abas aktivizēšanas 
sviras (1) vai (2) aktivizēt vienlaicīgi un 
muguras atzveltnei noregulēt vēlamo 
slīpumu.

3. Pēc noregulēšanas abas sviras atlaist un 
pārbaudīt, vai muguras atzveltne ir stin-
gri noregulēta. 

 ☞ Muguras atzveltnes sasvēršanu uz atpa-
kaļ vajadzētu veikt tikai tad, kad no no-
slogo pats lietotājs.
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Muguras plāksne
(tikai modelim 2.750, 2.850)

Lai ratiņkrēslu salocītu, jānoņem muguras 
plāksne [1].

Muguras plāksnes noņemšana

1. Aktivizēt stāvbremzes.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Bremze 
12. lpp..

2. Noskrūvēt muguras plāksnes skrūves ar 
rievotu galviņu (2).

3. Muguras plāksni ar vienu rāvienu vir-
zienā uz priekšu izspiest no muguras 
caurulēm un virzienā uz augšu noņemt.

4. Skrūves ar rievoto galviņu ieskrūvēt at-
pakaļ cauruļu skavu vītņotajos ieliktņos.

 ☞ Šādi skrūves ar rievoto galviņu ne-
pazudīs.

Muguras plāksnes uzmontēšana

1. Skrūves ar rievoto galviņu izskrūvēt no 
cauruļu skavu vītņotajiem ieliktņiem.

2. Muguras plāksni uzlikt uz tapām (3).

3. Cauruļu skavas uzspiest uz muguras 
caurulēm.

4. Ieskrūvēt atpakaļ skrūves ar rievoto gal-
viņu (2).



2

1

   29

BĪDSTIENIS
Pirms jebkādu darbību veikšanas ar bīd-
stieni, ratiņkrēsls jānodrošina pret nekon-
trolētu aizripošanu. – Sk. nodaļu Kāju bal-
stu pagriešana 18. lpp..

Noņemamais bīdstienis savieno abas mugu-
ras caurules pie stumšanas rokturiem [1] un 
tas ir paredzēts ratiņkrēsla stumšanai, kā arī 
vienlaikus kalpo arī kā galvas balsta ietvars.

Lai bīdstieni noņemtu vai lai salocītu ratiņ-
krēslu, līdz galam izskrūvēt vienu vai abas 
stiprinājuma skrūves (2).

 ☞ Izskrūvēšanas laikā bīdstieni nodrošināt 
pret nokrišanu.

 ☞ Izskrūvēto(-ās) skrūvi(-es) ieskrūvēt atpa-
kaļ caurulē. – Šādi skrūve(-s) nepazudīs.



2

3

1

30   

STUMŠANAS ROKTURI

Augstumā regulējamie stumšanas rokturi ir 
regulējami bezpakāpju režīmā par aptuveni 
20 cm un nodrošināti pret izvilkšanu [1].

Augstumā regulējami stumšanas rokturi 
ar spriegošanas mehānismu

 ☞ Regulējot augstumu, regulējamo stum-
šanas rokturi ar vienu roku pieturēt.

 ☞ Pēc katras regulēšanas iespīlēšanas svira 
atkal jāaizskrūvē tik stingri, lai stumšanas 
rokturi nebūtu iespējams pagriezt.

Augstuma regulēšana:

Spailes skrūvi ar spriegošanas sviru (2) at-
skrūvēt tiktāl, lai attiecīgo stumšanas rokturi 
varētu novietot vēlamajā pozīcijā.

Leņķa regulēšana:

Lai pagrieztu stumšanas rokturus, spailes 
skrūvi ar iespīlēšanas sviru (2) atskrūvēt un 
rokturus pagriezt vēlamajā pozīcijā.

Izvilkšana/ievietošana:

1. Lai izvilktu vai ievietotu stumšanas rok-
turus, iespiest uz iekšu attiecīgo atsper-
pogu (3).

2. Pēc tam spailes skrūvi ar iespīlēšanas 
sviru (2) atkal stingri aizskrūvēt.

Iespīlēšanas sviras īpatnības

Iespīlēšanas sviru (2) iespējams pagriezt ēr-
tākajā aktivizēšanas pozīcijā.

Šai nolūkā iespīlēšanas sviru (2) bīdīt nost tik 
tālu (bultiņas virziens), līdz sazobe vairs nav 
konstatējama.

Pēc iespīlēšanas sviras griešanas (2) ļaut sa-
zobes mehānismam atkal nofiksēties.
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RITEŅI
Riepas ir izgatavotas no gumijas maisī-
juma un uz dažām pamatnēm var atstāt 
grūti notīrāmus vai neatgriezeniskus smē-
rējumus (piemēram, uz plastmasas, koka 
vai parketa grīdām, tepiķiem, grīdas klāju-
miem).

Dzenošie riteņi

Neizmantot ratiņkrēslu bez uzmontētiem 
dzenošajiem riteņiem.

Pēc dzenošā riteņa uzbīdīšanas fiksācijas 
pogai (2) jāsniedzas dažus milimetrus ār-
pus riteņa uzgriežņa.

Ja gaisa spiediena riepās pārbaude ir ap-
grūtināta, vajadzības gadījumā izmantot 
pēc izvēles pieejamās PU riepas.

Dzenošie riteņi ir novietoti uz pusass [1] , un 
tos var noņemt un atkal uzlikt, neizmantojot 
instrumentus.

Šim mērķim vispirms iespiest uz iekšu 
pusass fiksācijas pogu (2), kas atrodas riteņa 
rumbas vidū.

Pēc tam dzenošo riteni iespējams noņemt 
vai uzlikt

 ☞ Gaisa spiediena vērtība ratiņkrēsla riteņu 
riepām ir norādīta abās pusēs riepu se-
gumam vai Tehniskie dati 45. lpp..

 ☞ Ja dzenošajam ritenim ir pārāk liela sāna 
atstarpe vai pusass nenofiksējas, neka-
vējoties jāsazinās ar izplatītāju, lai veiktu 
remontu.

 ☞ Noņemšanas vai uzlikšanas laikā ratiņ-
krēslā neviens nedrīkst sēdēt. Ratiņkrēslu 
ieteicams novietot uz līdzenas un cietas 
pamatnes. Pirms riteņa demontēšanas 
šasiju atbalstīt, lai tā nevarētu apgāzties, 
un ratiņkrēslu nodrošināt pret apgāša-
nos un ripošanu.

MANEVRĒŠANAS RITENĪŠI
Esot aktivizētiem manevrēšanas ritenī-
šiem, ratiņkrēslu nav iespējams bremzēt 
un nofiksēt, izmantojot bremžu sviras.

Manevrēšanas ritenīši [3] nodrošina iespēju 
veikt manevrus ar ratiņkrēslu šauros vietas 
apstākļos.

 ☞ Ja ir uzlikti dzenošie riteņi, manevrēšanas 
ritenīši nedarbojas.

 ☞ Lai ratiņkrēslu novietotu stāvēšanai, jāak-
tivizē manevrēšanas ritenīšu bremzes (4).
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BALSTA RITENĪŠI
Noteiktās situācijās balsta ritenīši neno-
drošina pietiekamu aizsardzību pret ap-
gāšanos.

Noteikti jāizvairās no šādu darbību veikša-
nas:

 – ķermeņa augšdaļas atspiešana tālu uz 
aizmuguri,

 – ratiņkrēsla rāvienveida iekustināšana, 
īpaši braucot kalnup.

Lai palielinātu aizsardzību pret apgāšanos, 
nekad nebraukt ar uz aizmuguri pagrieztu 
balsta ritenīti.

Lai palielinātu ratiņkrēsla vertikālo stabilitāti, 
ratiņkrēslam katrā pusē ir uzstādīta caurule 
ar liektu galu un integrētu ar kāju minamo 
uzgali [1].

Balsta ritenīšu garums

Balsta ritenīšu garuma regulēšanas nolūkā 
jāiespiež uz iekšu atsperotā galviņa (2) un 
balsta ritenītis jāizvelk līdz vajadzīgajam ga-
rumam.

Iespraužami balsta ritenīši

Iespraužamie balsta ritenīšus no aizmugures 
var iespraust apakšējā rāmja caurulē [1].

Balsta ritenīšu noņemšana/iespraušana

Lai noņemtu/iespraustu balsta ritenīšus, vis-
pirms jāiespiež uz iekšu atsperotā galviņa (3).

Pagriežami balsta ritenīši

Balsta ritenīši [4] ir pagriežami uz iekšu, tiem 
novietojoties zem sēdekļa [5].

 ☞ Balsta ritenīšus var pagriezt pavadošā 
persona vai asistents.

Balsta ritenīšu pagriešana

Balsta ritenīšus ar kāju virzienā uz leju iz-
spiest no fiksatora, pēc tam pagriezt uz iek-
šu zem sēdekļa [5] vai uz aizmuguri [4], līdz 
attiecīgais fiksators patstāvīgi nofiksējas.
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IESTUMŠANAS LOKS
Laika apstākļu izraisīts roku slīdēšanas risks 
uz mitriem un gludiem iestumšanas lo-
kiem.

 ☞ Nepieciešamības gadījumā izmantot 
pēc izvēles uzstādāmo iestumšanas 
loku pārvalku.

Izmantojot dubultos iestumšanas lokus [1], 
ratiņkrēslu iespējams iekustināt ar vienu 
roku.

Īpatnības riepām ar dubultiem 
iestumšanas lokiem

Pirms katra brauciena jānodrošina stabila 
savienotājstieņa (2) sēža.

Izmantojot dubultos iestumšanas lokus [1], 
ratiņkrēslu iespējams iekustināt ar vienu 
roku.

Ratiņkrēsla iekustināšana

Lai brauktu taisnā virzienā, vienlaicīgi jādar-
bina abi iestumšanas loki.
Braukšanai likumā izmantojiet tikai vienu 
iestumšanas loku. 

Ratiņkrēsla salocīšana/atlocīšana ar du-
bultajiem iestumšanas lokiem

Pirms salocīšanas jānoņem teleskopiski izbī-
dāmais savienotājstienis (2).

Lai noņemtu savienotājstieni (2), ar rokriteņa 
(3) palīdzību jāatskrūvē spailes skrūve.

Pēc ratiņkrēsla atlocīšanas teleskopiski izbī-
dāmais savienotājstienis (2) atkal jāievieto 
atpakaļ un spailes skrūve ar rokriteņa (3) pa-
līdzību stingri jāieskrūvē.
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GALVAS BALSTS
Galvas balsta augšējo malu vienmēr no-
regulēt tuvu pakausim aptuveni acu aug-
stumā.

Nenostatīt galvas balstu spranda augstu-
mā.

Galvas balstu no ietvara izvilkt ne tālāk kā 
līdz atzīmei. 

Galvas balsts ir paredzēts tikai galvas no-
vietojuma atbalstam, lietojot ratiņkrēslu 
ikdienā, tomēr tas nevar aizstāt transport-
līdzeklī uzstādīto galvas balstu cilvēku 
pārvadāšanai.

Regulāri pārbaudīt, vai galvas balstam ir 
stingra sēža un tas darbojas.

Regulējamā galvas balsta augšējai malai [1] 
vienmēr jāatrodas tuvu pakausim aptuveni 
acu augstumā. Lai noregulētu galvas balstu 
vai to noņemtu, jāatskrūvē spailes skrūve (2).

TERAPIJAS PLĀTNE
Iespiešanas risks, bīdot virsū terapijas plāt-
ni!

Priekšmeti ar asām malām (piem., pulk-
steņi, gredzeni, naži vai jostu sprādzes), kā 
arī rupjas konsistences putekļi uz terapijas 
plātnes virsmas var atstāt neglītas rievas 
vai skrāpējumus.

Nenovietojiet uz terapijas plātnes karstus 
priekšmetus.

Nebrauciet ar ratiņkrēslu, ja ir uzstādīta te-
rapijas plātne un uz tās atrodas nenostip-
rināti priekšmeti vai ar šķidrumu piepildīti 
trauki.

Lai notīrītu terapijas plātni, neizmantot ag-
resīvas iedarbības vai graudainus tīrīšanas 
līdzekļus.

Neizmantot terapijas plātni kā rokturi ra-
tiņkrēsla nešanai.

Terapijas plātni bīda no priekšas pāri roku 
balstu polsteriem [3].

 ☞ Pārliecinieties, ka terapijas plātne ir sta-
bili novietota uz roku balstu polsteriem.
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NOSTIPRINĀŠANAS JOSTA
Raugieties, lai zem jostas lentes nebūtu 
iespiesti priekšmeti!

Nostiprināšanas josta nav noturēšanas sis-
tēmas sastāvdaļa attiecībā uz ratiņkrēslu 
un/vai pasažieriem, transportējot ratiņ-
krēslu citos transportlīdzekļos.

Nostiprināšanas josta [1] vai [2] no aizmugu-
res tiek pieskrūvēta pie attiecīgās muguras 
atzveltnes caurules.
Nostiprināšanas josta ir paredzēta stabilas 
sēdēšanas pozīcijas nodrošināšanai, novēr-
šot ratiņkrēsla lietotāja izkrišanu no ratiņ-
krēsla virzienā uz priekšu.

Lai uzliktu nostiprināšanas jostu, abus jostas 
galus vilkt uz priekšu, ļaujot slēgmehānis-
mam dzirdami nofiksēties. 

Lai atvērtu nostiprināšanas jostu [1], iespiest 
uz iekšu aktivizēšanas pogu (3) un jostas ga-
lus vilkt katru savā virzienā.

Lai atvērtu nostiprināšanas jostu [2], abus 
klipšus (4) spiest uz iekšu un abus jostas ga-
lus vilkt katru savā virzienā.

 ☞ Nostiprināšanas jostai [1] vai [2] ir regulē-
jams garums, un to nav ieteicams pārāk 
stipri nospriegot.
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SVARĪGI DROŠĪBAS 
NORĀDĪJUMI
Šie drošības norādījumi ir izvilkums no 
Drošības un vispārējiem lietošanas norādīju-
miem, kas ir atrodami mūsu interneta viet-
nē: < www.meyra.com >.

Ratiņkrēsls ir paredzēts vienīgi sēdošas 
personas pārvietošanai.

 ☞ Jebkura cita vilkšanas vai transportēša-
nas radīta slodze neatbilst ratiņkrēsla 
lietošanas mērķim.

Nelikt pirkstus atvērtās rāmja caurulēs 
(piem., pēc roku un kāju balstu vai bals-
ta ritenīšu noņemšanas). – Savainošanās 
risks!

Iespiešanas risks, ko rada šķērsstieņa kus-
tīgās daļas.

Tipināšana ar pēdām (ratiņkrēsla ripināša-
na, izpildot mazus solīšus ar pēdām) ir at-
ļauta tikai palēninātā ātrumā iekštelpās uz 
horizontālām un līdzenām virsmām.

Tipinot ar pēdām, sēžot ratiņkrēslā, pie-
vērst uzmanību pēdu iesprūšanas riskam.

To darot, ratiņkrēsla lietotājs nedrīkst sēžus 
pārvietoties uz sēdekļa priekšējās trešda-
ļas. 

Ratiņkrēsla lietošanas laikā, miera stāvoklī 
un jo īpaši kāpumos/kritumos jāieņem 
droša sēdēšanas pozīcija. – Negadījuma 
risks!

Drošā sēdēšanas pozīcijā ratiņkrēsla lieto-
tāja mugura ir piekļauta muguras polste-
rējumam un iegurņa zona atrodas sēdekļa 
aizmugurējā daļā.

Savainošanās risks, ko rada, piemēram, 
ādas nobrāzumi, nejauši aktivizējot brem-
žu sviru.

Pārsēsties no ratiņkrēsla uz citu sēdvirsmu 
kāpumos/kritumos drīkst tikai ārkārtas 
gadījumos ar pavadošās personas un/vai 
asistenta palīdzību! – Negadījuma risks!

Sēdekļa slīpumu drīkst regulēt tikai tad, 
kad ratiņkrēsls ir novietots uz horizontālas 
un līdzenas virsmas. Kāpumos pastāv ap-
gāšanās risks!

Paaugstināts apgāšanās risks, izmantojot 
slīpi noregulētu muguras atzveltni.

Pirms brauciena pārbaudīt, vai sēdeklis 
nav noregulēts slīpi uz atpakaļ un vai eso-
šais sēdekļa slīpums garantē drošu sēdē-
šanas pozīciju.

Ratiņkrēsla lietošanas laikā nesmēķējiet.

Tiešas saules staru iedarbības laikā sēdekļa 
pārvalki/polsteri, roku balstu polsteri, kāju 
balsti un rokturi var sakarst virs 41 °C. – Pa-
stāv savainojumu gūšanas risks, kailām 
ādas zonām saskaroties ar šīm sakarsuša-
jām virsmām! Novērsiet šāda veida sakar-
šanu, novietojot ratiņkrēslu ēnā.

Īpašas atbalsta vietas līdzi ņemamo priekš-
metu nostiprināšanai nav paredzētas.

Pavadošā persona

Pirms jūsu pavadošā persona sniegs jums 
atbalstu, lietojot ratiņkrēslu, tā ir jāiepazīsti-
na ar visām paredzamajām riska situācijām. 
Jāpārbauda, vai ratiņkrēsla daļas, kuras pava-
došā persona satvers, ir stingri nostiprinātas.
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Pārsēšanās no ratiņkrēsla uz citu 
sēdvirsmu

Piebrauciet ar ratiņkrēslu, cik tuvu iespējams, 
pie vietas, kurā jūs vēlaties pārsēsties no ra-
tiņkrēsla uz citu sēdvirsmu.

 ☞ Šai sakarā papildus jāievēro nodaļas 
Bremze 12. lpp. un Roku balsta pacelša-
na uz augšu 24. lpp..

 ☞ Mēs iesakām pārsēšanos no ratiņkrēsla 
uz citu sēdvirsmu veikt kopā ar asistentu.

Tveršana pēc priekšmetiem

Izvairīties no izteiktas ķermeņa augšdaļas 
sasvēršanas uz priekšu, sāniem vai uz atpa-
kaļ, it īpaši, lai paņemtu vai noliktu smagus 
priekšmetus. – Risks apgāzties vai ratiņkrēsla 
sasvēršanās bīstamība, it īpaši šaura sēdekļa 
vai liela sēdekļa augstuma gadījumā (polste-
rēta sēdvirsma)!

Ceļa posmi ar kritumiem, kā-
pumiem vai brauktuves ar 
šķērsslīpumu

Sākot ar noteiktu brauktuves slīpumu, aiz-
sardzība pret apkrišanu, kā arī bremzēšana 
un stūrēšana samazinātas saķeres ar brauk-
tuvi dēļ ir ievērojami ierobežota.

 ☞ Ņemt vērā nodaļu Tehniskie dati 45. 
lpp..

Jūsu drošībai, braucot pa brauktuvi, kuras 
slīpums ir lielāks par 1 %, iesakām pieaicināt 
pavadošo personu, lai tā jums sniegtu atbal-
stu, pārvietojoties ar ratiņkrēslu.

 ☞ Šī mazā kāpuma vērtība attiecas uz per-
sonām, kuras pašas nespēj patstāvīgi 
pārvietot sava ķermeņa augšdaļu, lai pa-
nāktu kaut minimālas smaguma centra 
izmaiņas.

Pavadošajai personai jāņem vērā, ka ratiņ-
krēsla vadīšana ceļa kritumos/kāpumos pra-
sa lielāku piepūli, nekā vadīšana pa līdzenu 

virsmu, un ka tādējādi palielinās ratiņkrēsla 
izslīdēšanas risks.

Braucot kāpumos, kritumos un pa brauktuvi 
ar šķērsslīpumu, nekad neliecieties pāri ra-
tiņkrēslam virzienā uz leju.

Izvairieties no rāvien- vai grūdienveida kus-
tībām, mēģinot izmainīt ratiņkrēsla brauk-
šanas stāvokli (it īpaši, ja ir iestatīti kritiski 
braukšanas parametri, piemēram, aktīva ri-
teņa pozīcija).

Nekad nebrauciet ātrāk par soļu ātrumu.

Braucot atpakaļgaitā, pastāv paaugstināts 
apgāšanās risks.

Braucot līkumos un apgriežoties ar ratiņkrēs-
lu kāpumos un kritumos, pastāv apgāšanās 
risks.

Uz brauktuvi pārnestais bremzēšanas spēks 
kritumos ir ievērojami mazāks, nekā uz lī-
dzenas virsmas, un slikti ceļa apstākļi (piem., 
slapjums, sniegs, šķembas, netīrumi) to sa-
mazina vēl vairāk. Bīstama bremzēto riteņu 
slīdēšana un ar to saistīta piespiedu novir-
zīšanās no izvēlētās trajektorijas jānovērš, 
bremzējot uzmanīgi un atbilstīgi situācijai.

Sasniedzot krituma beigu punktu, pievērsiet 
uzmanību tam, lai pēdu paliktņi nepieskar-
tos zemei un jūs neapdraudētu, notiekot 
pēkšņai bremzēšanai.

Brauktuves ar šķērsslīpumu (piem., malā 
ieslīpa ietve) izraisa ratiņkrēsla sagriešanos 
krituma virzienā. Šāda savirze jums vai jūsu 
pavadošajai personai jāizlīdzina, stūrējot ra-
tiņkrēslu pretējā virzienā.



38   

Šķēršļu pārvarēšana

Pēc pakāpienu pārvarēšanas balsta ritenīši 
jāuzmontē atpakaļ (ja tie pirms tam tika 
demontēti) un prom pagrieztie balsta ri-
tenīši jāpagriež atpakaļ savā pozīcijā.

Jebkura šķēršļu pārvarēšanas kustība ir sais-
tīta ar risku! Apgāšanās risks pastāv arī, brau-
cot pāri plakanas formas šķēršļiem (piem., 
sliekšņiem, paklāju malām, izbīdījumiem 
u.tml.).

Šķēršļu pārvarēšana ir īpaši bīstama situācijā, 
kurā jāņem vērā virkne drošības norādījumu, 
kas attiecas gan uz braukšanu kritumos, gan 
kāpumos, gan arī braucot pa brauktuvēm ar 
šķērsslīpumu.

Jūsu personīgajai drošībai visus šķēršļus ie-
teicams pārvarēt tikai kopā ar jūsu pavadošo 
personu. Katru reizi sasverot ratiņkrēslu, at-
balstam jāizmanto pakāpiena caurule.

Tikai tad, kad jūs jau pietiekami droši protat 
rīkoties ar ratiņkrēslu, ir iespējams patstāvī-
gi un drošā veidā pārvarēt nelielus šķēršļus 
(< 4 cm).

Mazākiem šķēršļiem, piem., izbīdījumiem/
malām, vienmēr tuvojieties lēni un taisnā 
leņķī (90°), līdz vadāmie riteņi gandrīz skar 
šķērsli. Ratiņkrēslu uz īsu brīdi apturiet, tad 
pārbrauciet pāri šķērslim.

Šķērsli vienmēr pārvarēt, braucot virzienā uz 
priekšu, ar abiem priekšējiem un pakaļējiem 
riteņiem, lai novērstu ratiņkrēsla apgāšanos 
uz sāniem.

Ievērot pietiekami lielu drošības attālumu 
līdz aizām, kāpnēm, nogāzēm, ūdenstilpņu 
krastiem utt., lai būtu pietiekami daudz vie-
tas/pietiekami garš ceļš reaģēšanai, bremzē-
šanai un ratiņkrēsla apgriešanai.

Ja iespējams, lūdziet vienam vai vairākiem 
asistentiem jūs izcelt no ratiņkrēsla un aiz-
nest līdz nepieciešamajai vietai.

Kāpņu pārvarēšanai jānotiek vienīgi divu 
asistentu pavadībā, kuri izprot situācijas bīs-
tamību un stingri vada ratiņkrēslu. 

 ☞ Asistenti drīkst ratiņkrēslu satvert tikai aiz 
stumšanas rokturiem un aiz sāna rāmja, 
ratiņkrēslu nepaceļot no zemes.

Ja ir uzmontēti balsta ritenīši, tie jānoņem, 
jo tie var asistentiem radīt bīstamu situāciju.

Ratiņkrēsla pārvietošana

Ratiņkrēsla pacelšanai neizmantot kāju 
balstus, roku balstus vai papildpiederumu 
daļas!

Pirms pacelšanas ratiņkrēsls jānodrošina 
pret nekontrolētām ripošanas kustībām!

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Kāju bal-
stu pagriešana 18. lpp..

Pirms transportēšanas demontētās ra-
tiņkrēsla daļas jānoglabā drošā vietā un 
pirms brauciena ar ratiņkrēslu atkal rūpīgi 
jāuzmontē atpakaļ.

Ratiņkrēsla svars samazinās, ja tiek demon-
tētas noņemamās funkcionālās grupas.

Ratiņkrēslu iespējams arī pārvietot, šim no-
lūkam izmantojot rampas vai pacelšanas 
platformas.

 ☞ Šai sakarā ņemt vērā attiecīgo lieto-
šanas instrukciju rampas vai pacel-
šanas platformas celtspēju.
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Transportēšana 
transportlīdzekļos

Pirms transportēšanas demontētās ra-
tiņkrēsla daļas jānoglabā drošā vietā un 
pirms atkārtotas braukšanas ar ratiņkrēslu 
atkal rūpīgi jāuzmontē atpakaļ!

Noņemamo daļu pārnēsāšanai īpašas 
satveršanas vietas nav paredzētas.

Transportējot ratiņkrēslu transportlīdzeklī, 
vietas taupīšanas nolūkos var būt nepiecie-
šams veikt šādus pasākumus:

 – noņemt kāju balstus;
 – noņemt roku balstus;
 – nolaist uz priekšu vai noņemt muguras 

atzveltni;
 – noņemt dzenošos riteņus.

Tukša ratiņkrēsla nostiprināšana 
transportēšanai

Jāievēro attiecīgā transportēšanas uzņē-
muma izstrādātie priekšraksti un instruk-
cijas. – Noskaidrojiet tos jau pirms ratiņ-
krēsla transportēšanas.

Ratiņkrēsls jāsaloka un jānodrošina tā, ka tas 
neapdraud ne jūs pašu, ne citus cilvēkus.

Personu pārvadāšana mehāniskajā 
transportlīdzeklī

Informāciju par to, vai jūsu ratiņkrēslu drīkst 
izmantot kā sēdekli, ratiņkrēslu pārvadājot 
automašīnā, skatiet nodaļā Uz ratiņkrēsla izvi-
etoto uzlīmju nozīme 57. lpp..

 ☞ Ņemt vērā rokasgrāmatu < Drošība, iz-
mantojot Meyra ratiņkrēslus un tos pār-
vadājot mehāniskajā transportlīdzeklī >! 
– Šis dokuments un papildu informācija 
ir pieejama < Information center > (In-
formācijas centrs) mūsu interneta vietnē 
< www.meyra.com >.

Pārvadāšana sabiedriskajā transportā

Jūsu ratiņkrēsls nav paredzēts personas pār-
vadāšanai sabiedriskajā transportā. To darot, 
var rasties ratiņkrēsla lietošanas ierobežoju-
mi. Mēs iesakām šim mērķim izmantot satik-
smes līdzeklī fiksētā veidā iebūvētu sēdekli.

Ja tomēr ir nepieciešams sēdošu personu 
pārvadāt ratiņkrēslā, ievērojiet šādus nosa-
cījumus:

 – Ratiņkrēsla novietošanai izmantojiet 
vietu, ko šim mērķim ir paredzējis at-
tiecīgais pasažieru pārvadājumu uzņē-
mums.

 – Pirms ratiņkrēsla novietošanas stāvēša-
nai ņemiet vērā pasažieru pārvadājumu 
sabiedrības izstrādātos noteikumus.

 – Novietojiet ratiņkrēslu norādītajā vietā 
pretēji braukšanas virzienam.

 – Ratiņkrēsls jānovieto tā, lai muguras 
balsts varētu tikt atbalstīts pret ratiņ-
krēslu novietošanai paredzētās vietas 
norobežojuma.

 – Bez tam vienam ratiņkrēsla sānam jā-
piekļaujas papildu norobežojumam tā, 
lai iespējama satiksmes negadījuma vai 
pēkšņas bremzēšanas gadījumā tas ne-
varētu izslīdēt.

 – Papildus tam aktivizējiet stāvbremzi.
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Braukšana ar ratiņkrēslu, piedalo-
ties ceļu satiksmē

Ņemiet vērā savā valstī spēkā esošos ceļu sa-
tiksmes noteikumus un vajadzības gadījumā 
vaicājiet savam izplatītājam par iespējām ie-
gādāties nepieciešamos papildpiederumus.

Jūsu ratiņkrēsls pēc izvēles var tikt aprīkots 
ar apgaismojuma sistēmu. Šī apgaismojuma 
sistēma sastāv no šādiem komponentiem:

 – atstarotājiem, kas piestiprināti aiz-
mugurē pie muguras daļas;

 – atstarotājiem pie dzenošajiem rite-
ņiem.

Sliktas redzamības apstākļos, it īpaši tum-
šajā diennakts laikā, mēs iesakām uzstādīt 
un ieslēgt aktīvu apgaismojuma sistēmu, 
lai uzlabotu brauktuves redzamību un sevis 
atpazīšanu iepretim citiem satiksmes dalīb-
niekiem.

 ☞ Piedaloties ceļu satiksmē, ratiņkrēsla 
lietotājs ir atbildīgs par to, lai ratiņkrēsla 
funkcijas darbotos droši un tā ekspluatā-
cija būtu droša.

 ☞ Piedaloties ceļu satiksmē uz koplietoja-
majiem ceļiem, jāņem vērā un jāievēro 
spēkā esošie ceļu satiksmes noteikumi.

 ☞ Braucot ar ratiņkrēslu tumšajā diennakts 
laikā, uzģērbiet pēc iespējas gaišāku, labi 
pamanāmu apģērbu, lai jūs būtu iespē-
jams labāk pamanīt.

 ☞ Braucot tumsā, izvairieties no pārvieto-
šanās pa ceļa braucamo daļu un veloce-
liņiem.

 ☞ Raugieties, lai apgaismojuma sistēmu 
nenosegtu apģērbs vai citi pie ratiņkrēs-
la piestiprināti priekšmeti.

 ☞ Ja jums ir fiziski ierobežojumi, piemēram, 
aklums, ratiņkrēslu jūs drīkstat vadīt tikai 
pavadošās personas uzraudzībā.

Tīrīšana

Plastmasas apšuvuma daļas bojā nejonu 
tensīdi, kā arī šķīdinātāji un it īpaši spirtu 
saturoši līdzekļi.

Uz polsteriem un pārvalkiem parasti ir at-
rodamas norādes par kopšanu (kopšanas 
uzlīmes). 

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Maz-
gāšanas uzlīmēs redzamo simbolu nozīme 
56. lpp..

Pārējos gadījumos spēkā ir šādas norādes:
 ☞ Polsterus tīrīt ar siltu ūdeni un trauku 

mazgājamo līdzekli, kas paredzēts maz-
gāšanai ar rokām.

 ☞ Traipus notīrīt ar sūkli vai mīkstu suku.
 ☞ Piekaltušus vai ieēdušos netīrumus no-

tīrīt ar tirdzniecībā pieejamu smalkveļas 
mazgājamo līdzekli.

 ☞ Nemazgāt, mērcot šķidrumā! Nemazgāt 
veļas mazgājamajā mašīnā!

Noslaucīt ar tīru ūdeni un ļaut nožūt.

Šasijai, apgaismojuma sistēmai un riteņiem 
iespējams veikt mitro tīrīšanu, izmantojot 
maigas iedarbības tīrīšanas līdzekli. Pēc tam 
ļaut kārtīgi nožūt.

 ☞ Pārbaudīt, vai šasijā nav radušies koro-
zijas izraisīti bojājumi, kā arī citu veidu 
bojājumi.

 ☞ Plastmasas daļas tīrīt tikai ar siltu ūdeni 
un neitrālas iedarbības tīrīšanas līdzekli 
vai pastu, kā arī šķidrajām ziepēm.

Papildu informācija par jautājumiem, kas 
saistīti ar tīrīšanu un kopšanu, ir pieejama 
< informācijas sadaļā > mūsu interneta viet-
nē:
< www.meyra.com >.
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Pārklājums

Virsmas apstrāde ar augstvērtīgu pārklāju-
mu nodrošina optimālu aizsardzību pret 
koroziju.

 ☞ Ja pārklājumā tomēr ir radušies skrāpē-
jumu izraisīti bojājumi, skartās vietas 
iespējams speciāli apstrādāt ar lakas zī-
muli, ko iespējams iegādāties pie mūsu 
izplatītāja.

Periodiska kustīgo daļu ieeļļošana ar nelielu 
eļļas daudzumu nodrošinās ilgu šo daļu dar-
bību.

Dezinficēšana

Ja produktu izmanto vairākas personas 
(piem., aprūpes namos vai pansionātos), 
noteikti jāveic dezinficēšana, šim mērķim 
izmantojot tirdzniecībā pieejamu dezinfek-
cijas līdzekli.

 ☞ Pirms dezinficēšanas jānotīra polsteri un 
rokturi.

 ☞ Atļauts veikt dezinficēšanu, apstrādāja-
mās virsmas apsmidzinot vai noslaukot, 
šim mērķim izmantojot pārbaudītus un 
atzītus dezinfekcijas līdzekļus.

Informācija par pārbaudītiem un atzītiem 
dezinfekcijas līdzekļiem un dezinficēšanas 
metodēm ir pieejama jūsu valsts veselības 
aizsardzības departamentā.

 ☞ Lietojot dezinfekcijas līdzekļus, var gadī-
ties, ka tie skar arī virsmas, kas var saīsināt 
detaļu funkcionētspējas ilgumu.

 ☞ Šai sakarā ņemt vērā ražotāja sniegtās 
lietošanas norādes.

Remonta darbi

Remonta darbi ir veicami vienīgi pie izpla-
tītāja.

Remontēšana

Lai veiktu ratiņkrēsla remontu, vērsieties pie 
sava izplatītāja, uzticot viņam šo darbu izpil-
di. Viņš ir apmācīts šādu darbu izpildē.

Serviss

Ja jums ir radušies jautājumi vai ir nepiecie-
šama palīdzība, lūdzu, vērsieties pie sava 
izplatītāja, kurš jūs var konsultēt, kā arī veikt 
servisa un remonta darbus.

Rezerves daļas

Rezerves daļas atļauts iegādāties tikai pie iz-
platītāja. Remonta nepieciešamības gadīju-
mā jāizmanto tikai oriģinālās rezerves daļas!

 ☞ Citās firmās ražotas detaļas var izraisīt 
darbības traucējumus ierīcē.

Rezerves daļu saraksts ar attiecīgajiem arti-
kulu numuriem un rasējumiem ir pieejams 
pie izplatītāja.

Lai jums tiktu piegādātas pareizās rezerves 
daļas, noteikti norādiet arī atbilstīgo ratiņ-
krēsla sērijas numuru (SN)! Tas ir atrodams 
tehnisko datu plāksnītē.

Jebkuras izplatītāja veiktās izmaiņas/modifi-
kācijas ratiņkrēslā ir jāfiksē ratiņkrēsla lietoša-
nas instrukcijā, sniedzot papildu informāciju, 
piemēram, montāžas/lietošanas norādīju-
mu, kā arī ierakstot šo izmaiņu veikšanas da-
tumu, un šī informācija ir jānorāda arī rezer-
ves daļu pasūtījumos.

Šādi, veicot vēlākus rezerves daļu pasūtīju-
mus, tiks novērsta nepareiza, ar pasūtījumu 
saistīta informācija.
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Norādījumi ilgāku lietošanas pār-
traukumu gadījumā

Ja ratiņkrēsls ilgāku laiku netiek izmantots, 
īpašus pasākumus veikt nav nepieciešams. 
Tomēr jāievēro uzglabāšanas temperatūra.

 ☞ Šai nolūkā ņemt vērā nodaļu Tehniskie 
dati 45. lpp..

UTILIZĀCIJA

Utilizācija jāveic atbilstoši nacionālajām tie-
sību normām.

Savas pilsētas vai pagasta pārvaldē pie-
prasiet informāciju par vietējiem atkritumu 
pārstrādes uzņēmumiem.

APKOPE
Nepilnīga vai novārtā atstāta ratiņkrēsla kop-
šana un apkope izraisa ierobežojumu attie-
cībā uz ražotāja atbildības uzņemšanos par 
izstrādājumu.

Apkopes darbi

Tālāk sniegtais apkopes plāns sniedz vadlīni-
jas apkopes darbu veikšanai.

 ☞ Apkopes plāns nesniedz informāciju par 
faktiski nepieciešamo, ratiņkrēslam no-
teikto darba apjomu.
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Apkopes plāns

KAD KAS PIEZĪME

Pirms braukšanas uz-
sākšanas

Vispārīgi

Pārbaudīt, vai ratiņkrēsls 
darbojas bez traucēju-
miem.

Pārbaudi veikt pašam vai 
lūgt to izdarīt asistentam.

Pirms braukšanas uz-
sākšanas

Pārbaudīt, vai bremžu 
sistēma darbojas bez 
traucējumiem.

Līdz galam novilkt bremžu 
sviru.

Pārbaudi veikt pašam vai 
lūgt to izdarīt asistentam.

Nobremzētie riteņi ratiņ-
krēsla darbības laikā vairs 
nedrīkst griezties. Ja tas tā 
nav, lūdziet bremzes sala-
bot pilnvarotā specializētā 
darbnīcā.

Pirms braukšanas uz-
sākšanas

Pneimatisko bremžu 
darbības pārbaude 

Bremžu sviru pārvirzīt sā-
ņus.

Veikt pašam vai lūgt to iz-
darīt asistentam.
Ja bremžu sviras sprauga 
kļūst arvien lielāka, nekavē-
joties doties uz specializētu 
darbnīcu, lai veiktu remon-
tu.
– Negadījuma risks!

Pirms braukšanas uz-
sākšanas
(pieejamības gadījumā)

Riepu gaisa spiediena 
pārbaude

Riepās iepildāmā gaisa 
spiediens:

 ☞ Skatīt Riepās iepildāmā 
gaisa spiediens, izman-
tojot pneimatiskās riepas 
45. lpp..

Pārbaudi veikt pašam vai 
lūgt to izdarīt asistentam.
Šim mērķim izmantot gaisa 
spiediena mērierīci.

Pirms braukšanas uz-
sākšanas

Riepu protektora pār-
baude

Pašam veikt vizuālu pār-
baudi.
Ja riepas protektors ir no-
dilis vai riepa ir bojāta, ap-
meklēt specializēto darbnī-
cu, lai veiktu remontu.
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KAD KAS PIEZĪME

Pirms braukšanas uz-
sākšanas

Pārbaudīt, vai nav bo-
jātas muguras cauru-
les un rāmja caurules.

Pārbaudi veikt pašam vai 
lūgt to izdarīt asistentam. 
Metinājuma šuvju zonā 
konstatējot deformēšanos 
vai plaisu veidošanos, ne-
kavējoties doties uz specia-
lizētu darbnīcu, lai veiktu 
remontu. – Negadījuma 
risks!

Īpaši pirms braukšanas 
tumšajā diennakts laikā
(pieejamības gadījumā)

Apgaismojuma pār-
baude

Pārbaudīt, vai gaismu un 
pagriezienu rādītāju sistē-
ma, kā arī atstarotāji darbo-
jas bez traucējumiem.

Pārbaudi veikt pašam vai 
lūgt to izdarīt asistentam.

Ik pēc 8 nedēļām
(atkarībā no lietošanas bie-
žuma)

Ar dažiem pilieniem 
eļļas ieeļļot zemāk mi-
nētās detaļas

 – bloķēšanas mehānis-
ma kustīgās detaļas

 – bremžu sviras gultņus

Veikt pašam vai lūgt to iz-
darīt asistentam.
Pirms eļļošanas no detaļām 
jānotīra vecās eļļas palie-
kas.
Raugieties, lai liekā eļļa ne-
piesārņotu apkārtējo vidi 
(piem., nenotraipītu jūsu 
apģērbu).

Ik pēc 8 nedēļām
(atkarībā no lietošanas bie-
žuma)

Pārbaudīt, vai neviens 
no skrūvju savienoju-
miem nav kļuvis vaļīgs.

Pārbaudi veikt pašam vai 
lūgt to izdarīt asistentam.

Ik pēc 6 mēnešiem
(atkarībā no lietošanas bie-
žuma)

Pārbaudiet:

 – tīrības pakāpi

 – vispārējo stāvokli

Skatīt nodaļu par kopšanu.

Skatīt nodaļu par remonta 
veikšanu.

Ražotāja ieteikums:
ik pēc 12 mēnešiem
(atkarībā no lietošanas bie-
žuma)

Drošības pārbaude
 – transportlīdzeklis.

Jāveic izplatītājam.
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Riepās iepildāmā gaisa spiediens, 
izmantojot pneimatiskās riepas

Maksimālais riepās iepildāmā gaisa spie-
diens ir norādīts uz attiecīgās riepas.

Riepās iepildāmā gaisa spiediens - vadāmais 
ritenis

Standarta variantā:
2,5 - 3,5 bar = 36 - 50 psi

Riepās iepildāmā gaisa spiediens - dzenošais 
ritenis

Standarta variantā:
3,0 - 4,0 bar = 44 - 58 psi

Īpašās vieglgaitas riepas:
6 bar = 87 psi

Augstspiediena riepas:
8 bar = 116 psi

Pielietotie standarti

Ratiņkrēsls atbilst šādiem standartiem:
 – EN 12183: 2014
 – ISO 7176-8: 2014
 – ISO 7176 -19: 2008

 ☞ Trieciendrošuma pārbaude, kuras 
laikā ratiņkrēsls tiek nostiprināts ar 
transportlīdzekļa ierobežotājsistē-
mu, ir veikta, izmantojot D pielikumā 
norādītās pārbaudes metodes.

Mūsu ratiņkrēslos izmantotās funkcionālās 
grupas un komponenti atbilst standartā EN 
1021-2 noteiktajām prasībām attiecībā uz iz-
turību pret aizdegšanos.

TEHNISKIE DATI

Visi dati, kas norādīti < tehnisko datu sadaļā >, 
attiecas uz standarta versiju.

Kopējais garums ir atkarīgs no dzenošo rite-
ņu novietojuma un izmēra.

Ja nav norādīts citādi, izmēru aprēķini veikti 
dzenošajiem riteņiem ar ø 610 mm (24“).

Platuma vērtības aprēķinātas, iestumšanas 
loku attālumam esot 15 mm.

Izmēru pielaide ±15 mm, ± 2°.

Ratiņkrēsla izmēru saīsinājumi:

SA = sēdekļa augstums
SP = sēdekļa platums
SDZ = sēdekļa dziļums
MA = muguras augstums

Lietotāja maksimālā ķermeņa svara 
aprēķināšana:

Atļautais kopējais svars tika aprēķināts, 
ratiņkrēsla pašmasai pieskaitot lietotāja 
(personas) maksimālo ķermeņa svaru.

Papildsvars, ko rada papildus uzmontētas 
detaļas vai bagāža, lietotāja maksimālo ķer-
meņa svaru samazina.

Piemērs:

Ratiņkrēsla vadītājs vēlas ņemt līdzi 5 kg ba-
gāžu. Tādējādi lietotāja maksimālais ķerme-
ņa svars samazinās par 5 kg.
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Dati saskaņā ar standartu ISO modelim 1.750 Eurochair

min. maks.

Kopējais garums ar kājas balstu 1000 mm 1040 mm

Kopējais platums
(sākot no 700 mm, ratiņkrēsls pārvadāšanai vilcienā nav piemērots)

560 mm 740 mm

Kopējais svars 147 kg 148 kg

Lietotāja svars (kopā ar piekrāvumu) 130 kg 130 kg

Smagākās detaļas svars 9 kg 10 kg

Fakt. sēdekļa dziļums 400 mm 460 mm

Fakt. sēdekļa platums 380 mm 530 mm

Garums salocītā stāvoklī 1000 mm 1040 mm

Platums salocītā stāvoklī 280 mm 310 mm

Augstums salocītā stāvoklī 900 mm 960 mm

Sēdvirsmas augstums pie priekšējās malas (bez polstera) 390 mm 520 mm

Sēdekļa leņķis 0° 4°

Muguras atzveltnes leņķis 90° 100°

Muguras siksnas augstums 400 mm 440 mm

Pēdu balsti līdz sēdeklim (apakšstilbu garums) 350 mm 520 mm

Statiskā stabilitāte, braucot lejup –° 6°

Statiskā stabilitāte, braucot kalnup –° 6°

Statiskā stabilitāte, braucot sāniski –° 6° 

Dinamiskā stabilitāte, braucot kalnup –° 6°

Leņķis kāju balsts - sēdvirsma 111° 111°

Roku balsta augstums, mērot no sēdvirsmas 230 mm 310 mm

Muguras balsts līdz roku balsta priekšējai malai 280 mm 340 mm

Iestumšanas loka diametrs 485 mm 540 mm

Ass horizontālā pozīcija 0 mm 45 mm

Šķēršļu pārvarēšana 0 mm 100 mm

Minimālais apgriešanās rādiuss
(ISO standartos minētā rekomendācija ir 1000 mm)

1150 mm – mm

Pagriešanas telpa – mm 1300 mm

Manekena svars (ISO 7176-8) – kg 130 kg
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Pārējie modeļa 1.750 Eurochair tehniskie dati

min. maks.

Garums bez kāju balsta 690 mm 730 mm

Kopējais augstums 900 mm 960 mm

Polsterētās sēdvirsmas biezums 30 mm 60 mm

Garums bez kāju balstiem, dzenošajiem riteņiem
(balsta ritenīši ir noņemti vai pagriezti zem sēdekļa)

610 mm 640 mm

Piekrāvums – kg 10 kg

Pašmasa 16 kg 20 kg

Transportēšanas svars 
(bez kāju balstiem, sāna daļām, spilvena, dzenošajiem riteņiem)

9 kg 10 kg

Polsterētās sēdvirsmas svars 0,9 kg – kg

Kājas balstu svars (1 gab.) 0,95 kg – kg

Sāna daļu svars (1 gab.) 1,0 kg – kg

Dzenošo riteņu svars (1 gab.) 1,9 kg – kg

Vadāmais ritenis

ø 100 mm (4“) pildgumija

ø 125 mm (5“) pildgumija

ø 142 mm (5,5“) pildgumija

ø 175 mm (7“) PU, pildgumija

Dzenošais ritenis

ø 559 mm (22 x 1 3/8“) gaiss, PU

ø 610 mm (24 x 1 3/8“) gaiss, PU

Ar klimatu saistītie tehniskie dati

Apkārtējās vides temperatūra -20 °C līdz +50 °C

Uzglabāšanas temperatūra -30 °C līdz +60 °C
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Dati saskaņā ar standartu ISO modelim 1.850 Eurochair

min. maks.

Kopējais garums ar kājas balstu 1020 mm 1050 mm

Kopējais platums
(sākot no 700 mm, ratiņkrēsls pārvadāšanai vilcienā nav piemērots)

560 mm 710 mm

Kopējais svars – kg 150 kg

Lietotāja svars (kopā ar piekrāvumu) – kg 170 kg

Smagākās detaļas svars 9 kg 10 kg

Fakt. sēdekļa dziļums 400 mm 460 mm

Fakt. sēdekļa platums 380 mm 500 mm

Garums salocītā stāvoklī 1020 mm 1050 mm

Platums salocītā stāvoklī 280 mm 310 mm

Augstums salocītā stāvoklī 840 mm 930 mm

Sēdvirsmas augstums pie priekšējās malas (bez polstera) 420 mm 520 mm

Sēdekļa leņķis 0° 4°

Muguras atzveltnes leņķis 90° 100°

Muguras siksnas augstums 350 mm 450 mm

Pēdu balsti līdz sēdeklim (apakšstilbu garums) 380 mm 520 mm

Statiskā stabilitāte, braucot lejup –° 6°

Statiskā stabilitāte, braucot kalnup –° 6°

Statiskā stabilitāte, braucot sāniski –° 6° 

Leņķis kāju balsts - sēdvirsma 111° 111°

Roku balsta augstums, mērot no sēdvirsmas 230 mm 310 mm

Muguras balsts līdz roku balsta priekšējai malai 330 mm 380 mm

Iestumšanas loka diametrs 490 mm 540 mm

Ass horizontālā pozīcija -35 mm 35 mm

Šķēršļu pārvarēšana 0 mm 100 mm

Minimālais apgriešanās rādiuss
(ISO standartos minētā rekomendācija ir 1000 mm)

1200 mm – mm

Pagriešanas telpa – mm 1300 mm

Manekena svars (ISO 7176-8) 120 kg 150 kg
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Pārējie modeļa 1.850 Eurochair tehniskie dati

min. maks.

Garums bez kāju balsta 700 mm 760 mm

Kopējais augstums 840 mm 930 mm

Polsterētās sēdvirsmas biezums 30 mm 60 mm

Garums bez kāju balstiem, dzenošajiem riteņiem
(balsta ritenīši ir noņemti vai pagriezti zem sēdekļa)

610 mm 630 mm

Piekrāvums – kg 10 kg

Pašmasa 15 kg 20 kg

Transportēšanas svars 
(bez kāju balstiem, sāna daļām, spilvena, dzenošajiem riteņiem)

9 kg 10 kg

Polsterētās sēdvirsmas svars 0,9 kg – kg

Kājas balstu svars (1 gab.) 0,95 kg – kg

Sāna daļu svars (1 gab.) 1,0 kg – kg

Dzenošo riteņu svars (1 gab.) 1,9 kg – kg

Vadāmais ritenis

ø 125 mm (5“) pildgumija

ø 142 mm (5,5“) pildgumija

ø 150 mm (6“) PU, pildgumija

ø 175 mm (7“) Gaiss. PU, pildgumija

Dzenošais ritenis

ø 540 mm (22 x 1 3/8“) PU riepas

ø 610 mm (24 x 1 3/8“) PU riepas

Ar klimatu saistītie tehniskie dati

Apkārtējās vides temperatūra -20 °C līdz +50 °C

Uzglabāšanas temperatūra -30 °C līdz +60 °C
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Dati saskaņā ar standartu ISO modelim 2.750 Eurochair2

min. maks.

Kopējais garums ar kājas balstu 1050 mm 1080 mm

Kopējais platums
(sākot no 700 mm, ratiņkrēsls pārvadāšanai vilcienā nav piemērots)

580 mm 730 mm

Kopējais svars – kg 150 kg

Lietotāja svars (kopā ar piekrāvumu) – kg 130 kg

Smagākās detaļas svars 9,4 kg 10 kg

Fakt. sēdekļa dziļums 400 mm 460 mm

Fakt. sēdekļa platums 380 mm 530 mm

Garums salocītā stāvoklī 1050 mm 1080 mm

Platums salocītā stāvoklī 290 mm 310 mm

Augstums salocītā stāvoklī 930 mm 930 mm

Sēdvirsmas augstums pie priekšējās malas (bez polstera) 470 mm 520 mm

Sēdekļa leņķis 0° 4°

Muguras atzveltnes leņķis 100° 100°

Muguras siksnas augstums 400 mm 440 mm

Pēdu balsti līdz sēdeklim (apakšstilbu garums) 380 mm 520 mm

Statiskā stabilitāte, braucot lejup –° 6°

Statiskā stabilitāte, braucot kalnup –° 6°

Statiskā stabilitāte, braucot sāniski –° 6° 

Dinamiskā stabilitāte, braucot kalnup –° 6°

Leņķis kāju balsts - sēdvirsma 111° 111°

Roku balsta augstums, mērot no sēdvirsmas 210 mm 260 mm

Muguras balsts līdz roku balsta priekšējai malai 315 mm 385 mm

Iestumšanas loka diametrs 540 mm 540 mm

Ass horizontālā pozīcija -35 mm 35 mm

Šķēršļu pārvarēšana 0 mm 100 mm

Minimālais apgriešanās rādiuss
(ISO standartos minētā rekomendācija ir 1000 mm)

1250 mm – mm

Pagriešanas telpa – mm 1300 mm

Manekena svars (ISO 7176-8) – kg 130 kg
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Pārējie modeļa 2.750 Eurochair2 tehniskie dati

min. maks.

Garums bez kāju balsta 700 mm 760 mm

Kopējais augstums 930 mm 930 mm

Polsterētās sēdvirsmas biezums 50 mm 50 mm

Garums bez kāju balstiem, dzenošajiem riteņiem
(balsta ritenīši ir noņemti vai pagriezti zem sēdekļa)

700 mm 760 mm

Piekrāvums – kg 10 kg

Pašmasa 17,5 kg 20 kg

Transportēšanas svars 
(bez kāju balstiem, sāna daļām, spilvena, dzenošajiem riteņiem)

9,4 kg 10 kg

Polsterētās sēdvirsmas svars 0,9 kg – kg

Kājas balstu svars (1 gab.) 0,95 kg – kg

Sāna daļu svars (1 gab.) 1,0 kg – kg

Dzenošo riteņu svars (1 gab.) 1,9 kg – kg

Vadāmais ritenis

ø 175 mm (7“) PU, pildgumija

Dzenošais ritenis

ø 610 mm (24 x 1 3/8“) gaiss, PU

Ar klimatu saistītie tehniskie dati

Apkārtējās vides temperatūra -20 °C līdz +50 °C

Uzglabāšanas temperatūra -30 °C līdz +60 °C
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Dati saskaņā ar standartu ISO modelim 2.850 Eurochair2 Pro

min. maks.

Kopējais garums ar kājas balstu 1050 mm 1100 mm

Kopējais platums
(sākot no 700 mm, ratiņkrēsls pārvadāšanai vilcienā nav piemērots)

580 mm 730 mm

Kopējais svars – kg 150 kg

Lietotāja svars (kopā ar piekrāvumu) 130 kg 130 kg

Smagākās detaļas svars 9,4 kg 10 kg

Fakt. sēdekļa dziļums 400 mm 490 mm

Fakt. sēdekļa platums 380 mm 530 mm

Garums salocītā stāvoklī 1050 mm 1100 mm

Platums salocītā stāvoklī 290 mm 310 mm

Augstums salocītā stāvoklī 930 mm 990 mm

Sēdvirsmas augstums pie priekšējās malas (bez polstera) 390 mm 520 mm

Sēdekļa leņķis 0° 4°

Muguras atzveltnes leņķis 90° 100°

Muguras siksnas augstums 400 mm 500 mm

Pēdu balsti līdz sēdeklim (apakšstilbu garums) 380 mm 520 mm

Statiskā stabilitāte, braucot lejup –° 6°

Statiskā stabilitāte, braucot kalnup –° 6°

Statiskā stabilitāte, braucot sāniski –° 6° 

Dinamiskā stabilitāte, braucot kalnup –° 6°

Leņķis kāju balsts - sēdvirsma 111° 111°

Roku balsta augstums, mērot no sēdvirsmas 210 mm 260 mm

Muguras balsts līdz roku balsta priekšējai malai 315 mm 385 mm

Iestumšanas loka diametrs 490 mm 540 mm

Ass horizontālā pozīcija -35 mm 35 mm

Šķēršļu pārvarēšana 0 mm 100 mm

Minimālais apgriešanās rādiuss
(ISO standartos minētā rekomendācija ir 1000 mm)

1250 mm – mm

Pagriešanas telpa – mm 1300 mm

Manekena svars (ISO 7176-8) – kg 130 kg
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Pārējie modeļa 2.850 Eurochair2 Pro tehniskie dati

min. maks.

Garums bez kāju balsta 830 mm 890 mm

Kopējais augstums 910 mm 990 mm

Polsterētās sēdvirsmas biezums 30 mm 60 mm

Garums bez kāju balstiem, dzenošajiem riteņiem
(balsta ritenīši ir noņemti vai pagriezti zem sēdekļa)

700 mm 830 mm

Piekrāvums – kg 10 kg

Pašmasa 17,5 kg 20 kg

Transportēšanas svars 
(bez kāju balstiem, sāna daļām, spilvena, dzenošajiem riteņiem)

9,4 kg 10 kg

Polsterētās sēdvirsmas svars 0,9 kg – kg

Kājas balstu svars (1 gab.) 0,95 kg – kg

Sāna daļu svars (1 gab.) 1,0 kg – kg

Dzenošo riteņu svars (1 gab.) 1,9 kg – kg

Vadāmais ritenis

ø 125 mm (5“) pildgumija

ø 142 mm (5,5“) pildgumija

ø 175 mm (7“) PU riepas

ø 200 mm (8“) PU riepas

Dzenošais ritenis

ø 559 mm (22 x 1 3/8“) PU riepas

ø 610 mm (24 x 1 3/8“) PU riepas

Ar klimatu saistītie tehniskie dati

Apkārtējās vides temperatūra -20 °C līdz +50 °C

Uzglabāšanas temperatūra -30 °C līdz +60 °C
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Dati saskaņā ar standartu ISO modelim 2.850 Eurochair2 XXL

min. maks.

Kopējais garums ar kājas balstu 1050 mm 1100 mm

Kopējais platums
(sākot no 700 mm, ratiņkrēsls pārvadāšanai vilcienā nav piemērots)

680 mm 850 mm

Kopējais svars – kg 185 kg

Lietotāja svars (kopā ar piekrāvumu) 160 kg 160 kg

Smagākās detaļas svars 10 kg 12 kg

Fakt. sēdekļa dziļums 400 mm 490 mm

Fakt. sēdekļa platums 480 mm 650 mm

Garums salocītā stāvoklī 1050 mm 1100 mm

Platums salocītā stāvoklī 290 mm 310 mm

Augstums salocītā stāvoklī 930 mm 990 mm

Sēdvirsmas augstums pie priekšējās malas (bez polstera) 445 mm 560 mm

Sēdekļa leņķis 0° 4°

Muguras atzveltnes leņķis 90° 100°

Muguras siksnas augstums 400 mm 500 mm

Pēdu balsti līdz sēdeklim (apakšstilbu garums) 380 mm 520 mm

Statiskā stabilitāte, braucot lejup –° 6°

Statiskā stabilitāte, braucot kalnup –° 6°

Statiskā stabilitāte, braucot sāniski –° 6° 

Dinamiskā stabilitāte, braucot kalnup –° 6°

Leņķis kāju balsts - sēdvirsma 111° 111°

Roku balsta augstums, mērot no sēdvirsmas 210 mm 260 mm

Muguras balsts līdz roku balsta priekšējai malai 315 mm 385 mm

Iestumšanas loka diametrs 540 mm 540 mm

Ass horizontālā pozīcija -35 mm 35 mm

Šķēršļu pārvarēšana 0 mm 100 mm

Minimālais apgriešanās rādiuss
(ISO standartos minētā rekomendācija ir 1000 mm)

1250 mm – mm

Pagriešanas telpa  – mm 1350 mm

Manekena svars (ISO 7176-8) – kg 160 kg
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Pārējie modeļa 2.850 Eurochair2 XXL tehniskie dati

min. maks.

Garums bez kāju balsta 830 mm 890 mm

Kopējais augstums 910 mm 990 mm

Polsterētās sēdvirsmas biezums 30 mm 60 mm

Garums bez kāju balstiem, dzenošajiem riteņiem
(balsta ritenīši ir noņemti vai pagriezti zem sēdekļa)

700 mm 830 mm

Piekrāvums – kg 10 kg

Pašmasa 19 kg 25 kg

Transportēšanas svars 
(bez kāju balstiem, sāna daļām, spilvena, dzenošajiem riteņiem)

10 kg 12 kg

Polsterētās sēdvirsmas svars 0,9 kg – kg

Kājas balstu svars (1 gab.) 0,95 kg – kg

Sāna daļu svars (1 gab.) 1,0 kg – kg

Dzenošo riteņu svars (1 gab.) 1,9 kg – kg

Vadāmais ritenis

ø 125 mm (5“) pildgumija

ø 142 mm (5,5“) pildgumija

ø 175 mm (7“) PU riepas

ø 200 mm (8“) PU riepas

Dzenošais ritenis

ø 610 mm (24 x 1 3/8“) PU riepas

Ar klimatu saistītie tehniskie dati

Apkārtējās vides temperatūra -20 °C līdz +50 °C

Uzglabāšanas temperatūra -30 °C līdz +60 °C
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Mazgāšanas uzlīmēs redzamo simbolu nozīme
(simboli atbilst Eiropas standartam)

Mazgāt saudzējošā režīmā, ievērojot norādīto maksimālo mazgāšanas 
temperatūru °C.

Mazgāt standarta režīmā, ievērojot norādīto maksimālo mazgāšanas tem-
peratūru °C.

Mazgāt ar rokām

Nebalināt.

Nav piemērots žāvēšanai veļas žāvētājā.

Negludināt.

Neveikt ķīmisko tīrīšanu.
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Uz ratiņkrēsla izvietoto uzlīmju nozīme

Uzmanību!
Izlasīt lietošanas instrukciju un klāt pievienotās dokumentāci-
jas.

Necelt ratiņkrēslu aiz roku balstiem vai kāju balstiem.
Noņemamās daļas nav paredzētas ratiņkrēsla nešanai.

Uzmanību
Pieregulēt bremzi.

Uzmanību
Palielināts apgāšanās risks, braucot kāpumā / kritumā, it īpaši 
īsas garenbāzes gadījumā.

Produkts nav sertificēts kā sēdeklis izmantošanai transportlī-
dzeklī.

Norāde uz saspiedumu gūšanas risku. – Neķerties ar rokām.
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Tehnisko datu plāksnītē attēloto simbolu nozīme

Ražotājs

Pasūtījuma numurs

Sērijas numurs

Izgatavošanas datums

Atļautais lietotāja svars

Atļautais kopējais svars

Atļautās ass slodzes

Atļautais kāpums

Atļautais kritums

Atļautais maks. ātrums 

Produkts ir sertificēts kā sēdeklis izmantošanai transportlīdzeklī.

Maksimāli pieļaujamais lietotāja svars, ja produkts ir sertificēts 
kā sēdeklis izmantošanai transportlīdzeklī.

 

Produkts nav sertificēts kā sēdeklis izmantošanai transportlī-
dzeklī.

Medicīnas ierīce



Izplatītāja zīmogs:

Nākamā drošības pārbaude pēc 12 mēnešiem

Datums:

Vieta, datums:

Paraksts:

Izplatītāja zīmogs:

Nākamā drošības pārbaude pēc 12 mēnešiem

Datums:

Vieta, datums:

Paraksts:

Izplatītāja zīmogs:

Nākamā drošības pārbaude pēc 12 mēnešiem

Datums:

Vieta, datums:

Paraksts:

Izplatītāja zīmogs:

Nākamā drošības pārbaude pēc 12 mēnešiem

Datums:

Vieta, datums:

Paraksts:

Izplatītāja zīmogs:

Nākamā drošības pārbaude pēc 12 mēnešiem

Datums:

Vieta, datums:

Paraksts:

Sērijas nr. (SN):

Pavadzīmes nr.:

Modelis:
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Ieteiktā drošības pārbaude 1. gadā
(ne vēlāk kā ik pēc 12 mēnešiem)PĀRBAUDES APLIECINĀJUMS

Transportlīdzekļa dati:

Ieteiktā drošības pārbaude 3. gadā
(ne vēlāk kā ik pēc 12 mēnešiem)

Ieteiktā drošības pārbaude 2. gadā
(ne vēlāk kā ik pēc 12 mēnešiem)

Ieteiktā drošības pārbaude 4. gadā
(ne vēlāk kā ik pēc 12 mēnešiem)

Ieteiktā drošības pārbaude 5. gadā
(ne vēlāk kā ik pēc 12 mēnešiem)
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GARANTIJA
Neievērojot lietošanas instrukciju, kā arī 
nepareizi veicot apkopes darbus un it 
īpaši bez mūsu piekrišanas veicot ierīcē 
tehniska rakstura izmaiņas un papildināju-
mus (uzmontējot papildierīces), garantijas 
prasības tiek uzskatītas par spēkā neeso-
šām un vispārējā produktatbildība tiek 
noraidīta.

Mūsu vispārējo darījumu nosacījumu ietva-
ros mēs šim produktam sniedzam likumā 
noteikto garantiju, kā arī nepieciešamības 
gadījumā apņemamies veikt garantijas pa-
kalpojumus, par kuriem esam paziņojuši vai 
par kuriem ir notikusi vienošanās. Lai izman-
totu garantijas pakalpojumus, lūdzu, vērsie-
ties pie sava izplatītāja, iesniedzot tam tālāk 
redzamās GARANTIJAS SADAĻAS kopiju, tajā 
ierakstot datus par modeļa nosaukumu, pa-
vadzīmes numuru un piegādes datumu, kā 
arī sērijas numuru (SN).

Sērijas numurs (SN) ir norādīts tehnisko datu 
plāksnītē.

Nosacījums garantijas pakalpojuma saņem-
šanai jebkurā gadījumā ir noteikumiem at-
bilstošs produkta lietojums, pie izplatītāja 
iegādātu oriģinālo rezerves daļu lietošana, 
kā arī regulāri veikta apkope un pārbaude.

Garantija neattiecas uz virsmas bojājumiem, 
riteņu riepām, bojājumiem, kurus izraisījušas 
atskrūvējušās skrūves vai uzgriežņi, kā arī de-
formētiem stiprinājuma caurumiem pārāk 
bieži veiktu montāžas darbu dēļ.

Garantija neattiecas arī uz piedziņas un elek-
troniskās sistēmas bojājumiem, kas radušies 
nepareizas tīrīšanas dēļ, šim mērķim izman-
tojot tvaika strūklas ierīces, vai arī tāpēc, ka 
šie komponenti tīši vai netīši tikuši iegrem-
dēti ūdenī.

Garantijas prasību iesniegšanas pamatā 
nevar būt traucējumi, kurus izraisījuši sta-
rojuma avoti, piemēram, mobilie tālruņi ar 
spēcīgu datu pārraides jaudu, augstas preci-
zitātes iekārtas un citas spēcīgas iedarbības 
rentgenstarojuma ierīces, kas neatbilst stan-
dartos noteiktajām specifikācijām.

Mainoties ierīces lietotājam vai īpašniekam, 
šī lietošanas instrukcija kā produkta sastāv-
daļa ir nododam nākamajam ierīces lietotā-
jam vai īpašniekam.

Lai novērtētu mūsu produktu, jūs varat iz-
mantot < Information center > (Informācijas 
centrs) sadaļā < PMS  mūsu tīmekļa vietnē 
< www.meyra.com >.

Paturam tiesības veikt tehniska rakstura uz-
labojumus ierīcē.

Šis produkts atbilst EK Direktīvai 93/42/EEK un Regulas (ES) 2017/745 par medicīnas 
ierīcēm prasībām, kas stāsies spēkā pēc 2021. gada 25. maija. 



SN (sk. tehnisko datu plāksnīti):

Garantija

Piegādes datums:

Pavadzīmes nr.:Modeļa nosaukums:

Izplatītāja zīmogs:

Sērijas nr. (SN):

Pavadzīmes nr.:

Modelis:

Izplatītāja zīmogs:

Nākamā drošības pārbaude pēc 12 mēnešiem

Datums:

Vieta, datums:

Paraksts:

   61

Garantijas sadaļa

Lūdzu, aizpildīt! Vajadzības gadījumā izgatavot šīs sadaļas kopiju un nosūtīt to savam izplatī-
tājam.

Pārbaudes apliecinājums izsniegšanai

Transportlīdzekļa dati:
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PIEZĪMES
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PIEZĪMES



MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
32689 Kalletal-Kalldorf
VĀCIJA

Tālr.: +49 5733 922 - 311
Fakss: +49 5733 922 - 9311

info@meyra.de

www.meyra.de

Jūsu izplatītājs

 205 347 720 (redakcija 2021-05) Tiesības veikt tehniska rakstura izmaiņas rezervētas. 
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