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1. WPROWADZENIE  
 

Szanowni Państwo,  

Dziękujemy bardzo za zakup naszego podnośnika dla osób niepełnosprawnych - LeviCare Q140. 

Wybraliście podnośnik, który ułatwi przemieszczanie się, zwiększy niezależność i podniesie komfort życia. 

Podnośnik ten jest bardzo bezpieczny w użyciu. Dodatkowo odciąża on opiekunów i personel, 

zapobiegając utraty ich zdrowia. Doskonała myśl techniczna i wysoka jakość wykonania sprawiają, że 

urządzenie nadaje się do bezpiecznego użycia. 

 

 

LeviCare Q140 wyróżnia się następującymi cechami: 
 

 elektryczna możliwość podnoszenia/opuszczania 

 możliwość szybkiego montażu/demontażu urządzenia 

 24 V system zasilania 

 kompaktowa budowa 

 mały ciężar urządzenia 

 uniwersalność zastosowania 

 sprawdza się w ciasnych pomieszczeniach 

 możliwość używania jednego podnośnika w dowolnej ilości miejsc 

 
 
 

 

 
Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która 
pozwoli uzyskać informacje potrzebne do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z 
podnośnika. 
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2. ZASTOSOWANIE  

 

Podnośnik dla niepełnosprawnych LeviCare Q140 jest nieinwazyjnym wyrobem aktywnym I klasy 

zaklasyfikowanym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu 

klasyfikowania wyrobów medycznych.  Można z niego korzystać w większości obszarów szeroko pojętej opieki 

medycznej. Może być wykorzystywany i używany przez przeszkolony personel w wielu sytuacjach. 

 

LeviCare Q140 służy do podnoszenia i przesadzania pacjentów z różnego rodzaju schorzeniami  i 

zaburzeniami w poruszaniu się. Jest przeznaczony do krótkotrwałego używania bez kontaktu ze zranioną skórą.  Do 

działania potrzebuje specjalnej kamizelki podnoszącej. Ciężar maksymalny pacjenta nie powinien przekraczać 140kg 

lub obciążenia maksymalnego podanego na tabliczce znamionowej podnośnika. Podnoszenie osoby powinno 

odbywać się w pozycji siedzącej, opcjonalnie w leżącej lub pół leżącej. Możliwe jest podnoszenie lub opuszczanie 

pacjenta na podłogę. Podnoszenie pacjenta może odbywać się tylko w przypadku prawidłowego zamontowania 

podstawy do ściany lub słupka montażowego. Użytkowanie może odbywać się tylko w pomieszczeniach lub na 

terenach zadaszonych. LeviCare Q140 jest przystosowany do pracy w normalnych warunkach na obszarze 

zadaszonym: temperatura otoczenia od 5oC do 40oC, wilgotności powietrza od 20% do 80% i ciśnieniu 

atmosferycznemu od 700 hPa do 1060 hPa. 

 

Choroby takie jak: wrodzona łamliwość kości, osteoporoza, urazy kręgosłupa choroby psychiczne lub ataki 

epilepsji mogą być przeciwwskazaniami w użytkowaniu. Użycie LeviCare Q140 może odbywać się tylko po 

wcześniejszym skonsultowaniu przypadku pacjenta z lekarzem lub personelem medycznym. 
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3. OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
 

Podnośnik LeviCare Q140 został zaprojektowany oraz wyprodukowany zgodnie z 

międzynarodowymi zasadami bezpieczeństwa. Jednakże trzeba mieć na uwadze, że błędy 

eksploatacyjne i niepoprawne użytkowanie mogą spowodować różne obrażenia a nawet 

śmierć użytkownika oraz osób trzecich, czy też uszkodzenie podnośnika oraz jego otoczenia. 

 
Przed użyciem : 

 Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi, w celu uniknięcia powstania szkód i 
urazów na skutek złego użytkowania urządzenia. 

 Zapoznaj się z ostrzeżeniami umieszczonymi na podnośniku i zastosuj się do nich. 

 Należy sprawdzić właściwy stan techniczny podnośnika oraz przyrządów pomocniczych. 

 Należy upewnić się czy nie jest przekroczone obciążenie maksymalne. 

 Należy upewnić się, że podnośnik nie jest wykorzystywany w jakimkolwiek innym celu niż ten, dla którego 
został zaprojektowany (np. Jako zabawka dla dzieci pozostawionych bez opieki) 

 Upewnij się że podnośnik stabilnie trzyma się w podstawie oraz czy sworzeń blokujący ramię jest dobrze 
zamocowany.  

 Sprawdź czy kamizelka transportowa jest dobrze zamocowana na wieszaku i czy nie spadnie. 
 

Podczas używania :  
 Nie należy wkładać elementów ciała w miejsca, w których wystękuje ryzyko zakleszczenia 

lub zgniecenia 

 Nigdy nie można skracać lub wydłużać ramienia podczas transferu osoby podnośnikiem. 

 Podnosząc pacjenta za pomocą LeviCare Q140 nie wolno obracać go poprzez działanie siłą na skrzynkę 
kontrolną, siłowniki oraz inne elementy elektryczne. Należy obracać ramię trzymając za uchwyt 
manewrowy na kamizelce podnoszącej bądź za ramię podnośnika. 

 Podczas ruchu podnośnika osoba podnoszona nie powinna wykonywać niepotrzebnych ruchów (np. 
huśtanie, kołysanie, etc.). 

 Przed wprawieniem podnośnika w ruch należy upewnić się, że na trasie jego pracy nie znajdują się żadne 
osoby ani przeszkody. 

 Jeżeli podczas użytkowania podnośnika jakiekolwiek przedmioty lub obiekty znajdują się na drodze 
przemieszczania się podnośnika wraz z osobą, należy zatrzymać podnośnik i usunąć przeszkodę. 

 Opuszczając ramię nie wolno dopuścić do kontaktu elementów podnośnika z żadną częścią ciała pacjenta, 
osoby trzeciej, ani żadnej innej przeszkody lub obiektu (np. podłogi, sufitu) 

 Należy przestrzegać wskazań dotyczących cyklów pracy urządzenia (Rozdział 10 Dane Techniczne ). 
 

Pozostałe ostrzeżenia : 
 Złożenie i montaż urządzenia może być wykonane tylko przez wykwalifikowaną obsługę z 

odpowiednią wiedzą na temat użytkowania  wyrobów medycznych. 

 Należy chronić podnośnik przed działaniem promieni słonecznych i gorąca. 

 Należy zapobiec dostania się wilgoci do urządzeń elektrycznych oraz w miarę możliwości 
zapobiegać ich kontaktowi z wodą 

 Nie należy używać podnośnika LeviCare Q140 w przypadku, gdy: wydaję dziwne odgłosy, jest uszkodzony, 
jego poprawne działanie jest zaburzone. 

 Podczas dłuższego okresu nieużywania należy zwrócić uwagę na instrukcję składowania w rozdziale  5. 
Użytkowanie. 

 Nie wolno ciągnąć za kable podnośnika, wspinać się po jego elementach, zeskakiwać z podnośnika. 

 Podnośnik służy do podnoszenia tylko jednej osoby. 

 Nie należy deformować jakiejkolwiek części podnośnika czy manipulować przy nich z użyciem siły. 

 Nie należy usuwać jakichkolwiek znaków, tabliczek lub nalepek dołączonych do podnośnika samodzielne 
naprawy są surowo zabronione. 
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Uwaga!  Na urządzeniu znajdują się oznaczenia ostrzegawcze, zapoznaj się dobrze z ich znaczeniem. 

 

 
 
 
Podczas użytkowania zwracaj szczególną uwagę aby ramię lub 
wieszak nie napotkało na żadną przeszkodę podczas 
zautomatyzowanego ruchu.  

 
 
 
 
Przed użyciem sprawdź czy sworzeń mocujący ramię wysuwane 
jest dobrze zamocowany. 

 

 
 
 
 
 
 
Przed użyciem sprawdź czy podnośnik jest poprawnie 
zamocowany w podstawie. 

 

 
 
 
Uważaj na poruszające się elementy podnośnika, w których 
istnieje możliwość zakleszczenia części ciała. Podczas pracy 
siłownika, trzymaj palce z daleka od tych miejsc. 
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4. OPIS PRODUKTU 

ZESTAWIENIE CZĘŚCI/ OPIS BUDOWY 

 

 
 
 
 

 
 Podnośnik LeviCare Q140 to przenośny podnośnik stacjonarny z elektrycznym systemem podnoszącym. 
Podstawa urządzenia powinna być przykręcona do ściany lub zamocowana do słupka montażowego za pomocą 
odpowiednich śrub (kołków). Podstawa na swoich końcach posiada zagięcia, w których znajdują się otwory, do 
mocowania obracającej się części przenośnej zwanej podnośnikiem. 
Podnośnik składa się z kilku elementów. Maszt podnośnika zakończony jest dwoma, odpowiednio dopasowanymi 

do otworów w podstawie, elementami z tworzywa sztucznego o niskim współczynniku tarcia. Dzięki temu 

podnośnik może łatwo obracać się w płaszczyźnie poziomej o kąt  180o. 

 

Ramię podnośnika, które składa się z ramienia i ramienia wysuwanego, obraca się na sworzniu 

zamontowanym w maszcie. Posiada ono możliwość regulacji długości za pomocą odpowiedniego ustawienia 

otworów w elementach ramienia i ramienia wysuwanego oraz zablokowania ich za pomocą sworznia z nakrętką. 

Na końcu ramienia znajduje się punkt mocujący, na którym zawieszony jest orczyk(wieszak) transportowy. Na 

orczyk(wieszak) należy założyć kamizelkę podnoszącą. 

            

 Unoszenie ramienia siłownika odbywa się za pomocą elektrycznego siłownika liniowego, który obsługiwany 

jest za pomocą pilota. Na siłowniku zamontowana jest skrzynka kontrolna, którą należy podłączyć do zasilania. 

Skrzynka kontrolna zasila siłownik napięciem 24V. Siłownik wyposażony jest w możliwość awaryjnego (ręcznego) 

opuszczania oraz w przycisk awaryjny zatrzymujący pracę całego urządzenia. 

1.Podstawa 

2.Maszt 

3.Ramię 

4.Ramię wysuwane 

5. Wieszak transportowy(orczyk) 

6. Siłownik elektryczny 

7.Skrzynka kontrolna 

8.Wyłącznik awaryjny 

9.Pilot 

10.Trzpień ustalający 

11.Mechanizm ręcznego 

opuszczania 

12.Kabel pilota 

13.Kabel zasilania 
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5. UŻYTKOWANIE 

 
Dla użytkownika i obsługującego produkt medyczny obowiązuje rozporządzenie dotyczące 

wyrobów medycznych. Każdy użytkownik  podnośnika LeviCare Q140 powinien przeczytać i 

ścisłe przestrzegać zasad i wskazówek dotyczących użytkowania oraz w pełni zapoznać się z 

instrukcją obsługi. Umiejętność pełnej kontroli nad swoimi predyspozycjami umysłowymi i 

psychologicznymi jest warunkiem koniecznym, by bezpiecznie korzystać z urządzenia. 

INSTALACJA  

 

Pierwszą czynnością, która należy 

wykonać w celu użytkowania LeviCare Q140 

to zamocowanie jego podstawy lub słupka 

montażowego za pomocą odpowiednich 

śrub i kołków do ściany czy sufitu. Czynność 

ta powinna zostać wykonana przez personel 

firmy LeviCare bądź przeszkoloną w tym 

celu osobę. W przypadku montowania 

podnośnika przez użytkownika należy 

postępować zgodnie z otrzymaną 

dodatkowo Instrukcją Montażu. Dostępne 

są 3 opcje zamocowania podnośnika. W 

zależności od docelowego umiejscowienia 

podnośnika, rodzaju ścian, podłóg  i sufitu, 

dobrane zostanie najbardziej optymalne 

rozwiązanie. 

 

Dostępne rozwiązania: 

1-podstawa mocowana do ściany;  

2-słupek mocowany do podłogi i sufitu;  

3-słup mocowany do podłogi. 

 

 

 

 

 

 

Jedynie wykwalifikowany personel przeszkolony przez firmę LeviCare lub jej partnerów, bądź 

osoba o odpowiedniej wiedzy technicznej może zamontować oraz przekazać podnośnik do 

eksploatacji. Podczas montażu należy zachować szczególną uwagę na wskazówki znajdujące 

się w instrukcji montażu, która jest dostarczana wraz z podnośnikiem. W celu uzyskania 

dokładnych szczegółów dotyczących montażu należy odnieść się do odpowiedniej instrukcji.  

 

Gdyby podczas montażu wynikły jakieś pytania lub problemy, prosimy o kontakt z dystrybutorem firmy LeviCare 

lub z biurem obsługi klienta. 
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PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Podnośnik zamontowany na specjalnym 

słupku podłoga-sufit pozwoli na używanie 

podnośnika Q140 w przypadku zbyt słabej 

ściany lub przymusu umiejscowienia 

podnośnika w innym miejscu niż na ścianie. 

Podnośnik można stosować na każdym 

zadaszonym obszarze. 

Ciasne łazienki nie pozwalają na manewr 

podnośnikiem jezdnym, w takim przypadku 

idealnym rozwiązaniem będzie podnośnik 

LeviCare Q140. 
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MONTAŻ/DEMONTAŻ PODNOŚNIKA W PODSTAWIE 

Przed demontażem należy ustawić ramię wysuwane, za pomocą sworznia, w pierwszym otworze 

mocującym (najkrótsze ramię). Następnie, w celu zmniejszenia ciężaru, należy zdemontować wieszak wraz z 

kamizelką.  

 

MONTAŻ 

By zamontować podnośnik w podstawie należy wsunąć górny element ślizgowy wraz z masztem w  górny 

otwór podstawy, w sposób pokazany na rysunku. Jest to możliwe tylko pod odpowiednim kątem. Następnie maszt 

należy ustawić pionowo i opuścić w taki sposób, by dolny element ślizgowy oparł się na otworze dolnym podstawy. 

W ten sposób zamontowany podnośnik jest bezpieczny i gotowy do użycia. 

 

DEMONTAŻ 

By zdemontować podnośnik z podstawy należy wykonać czynności jak przy montażu, tylko w odwrotnej 

kolejności. Najpierw trzeba unieść całość w górę, następnie odchylić maszt o odpowiedni kąt i cały podnośnik 

wyciągnąć w dół, tak aby górny element ślizgowy zamontowany w maszcie wyszedł z górnego otworu podstawy. 

Aby dowiedzieć się więcej o przenoszeniu podnośnika przeczytaj dział Przenoszenie podnośnika. 
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PRZENOSZENIE PODNOŚNIKA 

Najpierw zdejmij paski mocujące kamizelki podnoszącej z wieszaka transportowego, a następnie zdemontuj 

wieszak. Ustaw ramię wysuwane za pomocą sworznia w pierwszym otworze mocującym (najkrótsze ramię). 

Następnie opuść ramię poniżej wysokości swoich ramion, odłącz kabel zasilający od sieci elektrycznej i zwiń go. 

Ustaw podnośnik tak by ramię opierało się na twoim prawym ramieniu. Lewą ręką złap za maszt podnośnika trochę 

powyżej środka zaś prawą ręką złap ramię podnośnika. Podnieś cały podnośnik o około 2-4 cm. Spowoduje to 

demontaż dolnego mocowania podnośnika z otworu mocującego. Następnie wyjmij górne mocowanie podnośnika 

z podstawy mocującej opuszczając cały podnośnik pod niedużym kątem. 

STEROWANIE PODNOŚNIKIEM 

 
Sterowanie siłownikiem elektrycznym odbywa się za pomocą pilota, który podnosi 

i opuszcza ramię podnośnika. Pilot wyposażony jest w dwa przyciski sterujące. Lewy 

przycisk (1) odpowiedzialny jest za podnoszenie ramienia, a prawy (2) przycisk 

odpowiedzialny jest za opuszczanie. Z tyłu pilota znajduje się uchwyt magnetyczny dzięki 

któremu można powiesić pilot na dowolnym, metalowym elemencie podnośnika. 

Pomiędzy guzikami znajduje się dioda informująca o gotowości urządzenia do pracy. 

 

 

 

Uwaga: Przed pierwszym użyciem należy ocenić bezpieczeństwo 

podnośnika LeviCare Q140 na podstawie oceny kryteriów 

postawionych w Rozdziale 12. Dozór Techniczny oraz zastosować się 

do wszystkich ostrzeżeń zawartych w instrukcji. 

 

OBRACANIE RAMIENIA 

 
Podnośnik LeviCare Q140 daję możliwość obrotu pacjenta wokół osi masztu o kąt  180o. Obrót  nie jest 

zautomatyzowany i odbywa się ręcznie przez osobę obsługującą podnośnik. Najlepiej obracać osobą podnoszoną 

chwytając za specjalne uchwyty znajdujące się na kamizelce transportowej bądź za ramię podnośnika. W żadnym 

wypadku nie można obracać lub przesuwać podnoszonej osoby chwytając za elektryczne elementy podnośnika 

(skrzynka zasilająca, kable itp.). 

 

 

 

Uwaga: Osoba obsługująca urządzenie powinna stale kontrolować pozycję osoby 

podnoszonej oraz usunąć wszelkie przeszkody w celu zapobiegnięcia obrażeń na skutek 

zderzenia ze ścianą lub inna przeszkodą. 
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WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA 

 

Naciśnięcie czerwonego przycisku bezpieczeństwa powoduje  odcięcie 

zasilania i całkowite zatrzymanie pracy podnośnika  LeviCare Q140. Ta funkcja 

pozwala w sytuacjach awaryjnych zapobiec uszkodzeniom mechanicznym oraz 

uszczerbkom na zdrowiu i śmierci. Przycisk można odbezpieczyć, obracając go 

w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Przed użyciem podnośnika, 

sprawdź czy przycisk nie jest wciśnięty, jeśli tak to odbezpiecz go. 

RĘCZNE OPUSZCZANIE 

W przypadku defektu zasilania elektrycznego lub uszkodzenia, któregoś z elementów układu sterowania 

należy użyć mechanizmu ręcznego opuszczania, w który podnośnik LeviCare Q140 jest wyposażony. Mechanizm w 

postaci czerwonej nakrętki znajduje się w górnej części siłownika przy połączeniu z ramieniem. Aby ręcznie opuścić 

podnośnik należy złapać za czerwoną, plastikową końcówkę siłownika, przesunąć ją ku dołowi i przekręcić lewo w 

celu opuszczenia ramienia lub w prawo w celu podniesienia ramienia. Czynność należy powtarzać do uzyskania 

pożądanej pozycji ramienia. 

 

 

 

SKRACANIE RAMIENIA 

Aby skrócić ramię najpierw ustaw za pomocą pilota ramię podnośnika poziomo lub lekko pod kątem w górę. 

Rozkręć i wyjmij sworzeń mocujący a następnie przesuń ramię do wybranej przez siebie pozycji tak by otwory w 

ramieniu i ramieniu wysuwanym  naszły na siebie. Wsuń sworzeń mocujący i zakręć nakrętkę. 

STAN SPOCZYNKU 

 Gdy urządzenie nie jest używane należy ustawić ramię podnośnika równolegle do powierzchni ściany, a 

następnie odłączyć wtyczkę od sieci elektrycznej. Ewentualnie podnośnik można wyciągnąć z podstawy i położyć 

na płaskiej powierzchni. Jeżeli podnośnik nie będzie używany przez dłuższy okres czasu należy zastosować się do 

wskazówek z działu składowanie. 
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SKŁADOWANIE 

 W przypadku składowania urządzenia należy wybrać suche pomieszczenie o temperaturze otoczenia od   

5 oC do 40 oC, wilgotności powietrza od 20% do 80% i ciśnieniu atmosferycznemu od 700 hPa do 1060 hPa. Należy 

zapobiec bezpośredniemu nasłonecznieniu urządzenia. 

 Podnośnik LeviCare Q140 jest przeznaczony do wielokrotnego użycia. Przed ponownym użyciem należy 

umyć i zdezynfekować urządzenie, a następnie przeprowadzić dozór techniczny według rozdziału 19 Dozór 

techniczny. 

OKRES EKSPLOATACJI URZĄDZENIA 

Okres użytkowania podnośnika LeviCare Q140 jest uzależniony od ilości dziennych podnoszeń ramienia, 

regularnych przeglądów oraz użytkowania podnośnika zgodnie z instrukcją obsługi. Podnośnik LeviCare Q140 

przeznaczony jest do wykonania przynajmniej 11.000 podnoszeń. 

 Należy zwrócić uwagę że gwarancja zakupionego przez Państwa podnośnika LeviCare Q140, obowiązuje 

przez 24 miesiące od daty zakupu (Rozdział 11 Gwarancja). 

6. TRANSPORT PACJENTA 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS TRANSPORTU PACJENTA 

Aby przetransportować pacjenta za pomocą podnośnika LeviCare Q140, potrzeba specjalnej kamizelki 

podnoszącej oraz specjalnego orczyka(wieszaka) transportowego naszej firmy. Rodzaj i rozmiar kamizelki 

transportowej uwarunkowany jest wymiarami, sylwetką oraz rodzajem schorzenia osoby podnoszonej. Firma 

LeviCare posiada szeroki wybór kamizelek (więcej w rozdziale 7. Akcesoria), dobieranych indywidualnie do potrzeb 

klienta.  

 

Podnośnik LeviCare Q140 został zaprojektowany oraz wyprodukowany zgodnie z międzynarodowymi zasadami 

bezpieczeństwa. Jednakże, trzeba mieć na uwadze, że błędy eksploatacyjne i niepoprawne użytkowanie mogą 

spowodować różne obrażenia a nawet śmierć użytkownika oraz osób trzecich. Występuje również możliwość 

uszkodzenia podnośnika oraz jego otoczenia. Przed każdym podnoszeniem i przemieszczaniem pacjenta należy 

zwrócić szczególną uwagę na następujące wskazówki bezpieczeństwa: 

 

 Personel obsługujący lub operator musi posiadać odpowiednią wiedzę, aby zastosować właściwą kamizelkę 
podnoszącą 

 należy sprawdzić czy rozmiar kamizelki pasuje użytkownikowi 

 należy sprawdzić stan techniczny kamizelki podnoszącej. Sprawdzić czy materiał się nie rozerwał i czy nie 
pękły nici w szwie 

 sprawdzić czy kamizelka podnosząca jest zawieszona na orczyku transportowym odpowiednio, według 
właściwej kombinacji taśm. Kamizelki posiadają 3 możliwości kombinacji, taśm: długie, średnie i krótkie. 
Każda para taśm (taśmy podtrzymujące nogi, taśmy podtrzymujące ramiona, taśmy podtrzymujące głowę, 
itp.)  musi mieć tą samą kombinację, na przykład: długie – długie, średnie – średnie lub krótkie – krótkie. 
Jeżeli taśmy są oznaczone kolorami, należy zawieszać kamizelkę na paskach o tym samym kolorze 

 sprawdzić czy wszystkie taśmy są odpowiednio zaczepione na hakach lub punktach mocujących 

 aby zagwarantować bezpieczeństwo osobie podnoszonej, obiekt (łóżko, krzesło wózek inwalidzki, itp.), z 
którego podnosi się pacjenta nie powinien poruszać się lub powinien mieć zaciągnięte hamulce – jeśli takie 
posiada 

 należy podnosić pacjenta za pomocą podnośnika najkrócej jak to możliwe i nie należy zostawiać pacjenta 
wiszącego bez opieki 

 podczas używania podnośnika, należy bez przerwy obserwować pacjenta. Gwałtowne ruchy i trzymanie się 
przedmiotów może doprowadzić do wypadku 

 należy podnosić pacjenta nie wyżej niż jest to konieczne. 

 Nie należy opuszczać pacjenta niżej niż jest to konieczne. 
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 obracając ramię wraz z pacjentem przez cały czas należy kontrolować położenie osoby podnoszonej. Nie 
wolno dopuścić aby pacjent uderzył w przeszkodę. 

 ruch obrotowy ramienia z pacjentem nie może odbywać się w sposób niekontrolowany. Należy cały czas 
trzymać uchwyt manewrowy bądź ramię podnośnika 

 obrót pacjenta powinien odbywać się najkrócej jak to możliwe 

 obrót pacjenta powinien odbywać się z bardzo małą prędkością, płynnie i bez gwałtownych ruchów 

 trzymać kamizelki transportowe z dala od wysokiej temperatury i źródła ognia ponieważ nie są 
ognioodporne. 

 

 

 

PODNOSZENIE PACJENTA I ZAKŁADANIE KAMIZELKI Z POZYCJI LEŻĄCEJ. 

1. Należy ustawić łóżko tak aby materac był w pozycji poziomej. 
2. Pacjenta, który leży na plecach należy przekręcić na bok. 
3. Złożyć kamizelkę podnoszącą na pół  wzdłuż jej osi symetrii i położyć za plecami pacjenta. Dolna krawędź 

kamizelki powinna leżeć na wysokości kości ogonowej.  
4. Przekręcić pacjenta na drugi bok i rozłożyć kamizelkę płasko na łóżku. 
5. Położyć pacjenta płasko na plecach i wyciągnąć taśmy nożne  pomiędzy nogami, a taśmy ramienne 

odpowiednio przy ramionach. 
6. Należy przyciągnąć ramię podnośnika wraz z orczykiem transportowym w okolicę pacjenta tak aby koniec 

ramienia znajdował się nad klatką piersiową. 

7. Założyć taśmy nożne na haki wieszaka tak aby były ustawione w stosunku do siebie równolegle. Należy 
zwrócić uwagę aby taśmy nożne były założone na wieszaki w tych samych kombinacjach: długie – długie, 
średnie – średnie lub krótkie – krótkie oraz według tych samych kombinacji kolorów. 
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8. Założyć taśmy ramienne na haki wieszaka, odpowiednio: taśma z prawego ramienia do prawej taśmy 
nożnej, a taśma z lewego ramienia do lewej taśmy nożnej. Należy zwrócić uwagę aby taśmy ramienne były 
założone na wieszaki w tych samych kombinacjach: długie – długie, średnie – średnie lub krótkie – krótkie 
lub według kolorów. 

9. Unieść oparcie łóżka, w pozycję najbardziej zbliżoną do pionu. Następnie podnieść pacjenta za pomocą 
podnośnika LeviCare Q140. Podczas podnoszenia należy obserwować pacjenta, oraz naciągnięcie i 
rozłożenie kamizelki podnoszącej. Należy również zwrócić uwagę czy taśmy nie spadają z wieszaka. W 
przypadku gdy kamizelka lub jej części nieprawidłowo opasają ciało pacjenta, należy opuścić osobę 
podnoszoną i poprawić ułożenie kamizelki lub jej części. W czasie podnoszenia należy bez przerwy 
obserwować osobę podnoszoną i ułożenie kamizelki. Podczas podnoszenia i transportowania można 
obracać pacjentem używając uchwytu manewrowego, znajdującego się z tyłu kamizelki. 

 
Po wykonaniu czynności podnoszenia i przetransportowaniu pacjenta można opuścić go za pomocą 

 podnośnika w pożądane miejsce. W  tym celu należy wszystkie wyżej opisane czynności wykonać w 

 odwrotnej kolejności. 

 

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PODNOSZENIA PACJENTA Z WÓZKA INWALIDZKIEGO 

 
1. Należy ustawić wózek inwalidzki z pacjentem bezpośrednio pod wieszakiem transportowym podnośnika, 

tak aby znajdował się on w bezpiecznej odległości, nad głową pacjenta. 
2. Należy pochylić pacjenta w przód od oparcia wózka i wsunąć kamizelkę transportową za jego plecy w 

kierunku siedziska, najgłębiej jak to możliwe. Należy zwrócić uwagę aby taśmy nożne leżały w właściwy 
sposób (niezagięte), odpowiednio z prawej i lewej strony nóg pacjenta.  

3. Wyciągnąć taśmy nożne pod udami, pomiędzy nogi pacjenta. Naciągnąć obustronnie taśmy nożne tak aby 
materiał nie zaginał się i równomiernie opasał nogi. Ułożyć taśmy ramienne tak aby znajdowały się 
odpowiednio: prawa taśma ramienna przy prawym ramieniu, a lewa taśma ramienna przy lewym ramieniu.  

4. Założyć taśmy nożne na haki wieszaka tak aby były ustawione w stosunku do siebie równolegle. Należy 
zwrócić uwagę aby taśmy nożne były założone na wieszaki w tych samych kombinacjach: długie – długie, 
średnie – średnie lub krótkie – krótkie oraz według tych samych kombinacji kolorów. 

5. Założyć taśmy ramienne na haki wieszaka, odpowiednio: taśma z prawego ramienia do prawej taśmy 
nożnej, a taśma z lewego ramienia do lewej taśmy nożnej. Należy zwrócić uwagę aby taśmy ramienne były 
założone na wieszaki w tych samych kombinacjach: długie – długie, średnie – średnie lub krótkie – krótkie 
oraz według tych samych kombinacji kolorów. 

6. Podnieść pacjenta za pomocą podnośnika LeviCare Q140. Podczas podnoszenia należy obserwować 
pacjenta oraz naciągnięcie i rozłożenie kamizelki podnoszącej. W przypadku gdy kamizelka lub jej części źle 
opasają ciało pacjenta, należy opuścić osobę podnoszoną i poprawić ułożenie kamizelki lub jej części. W 
czasie podnoszenia należy bez przerwy obserwować osobę podnoszoną i ułożenie kamizelki. Podczas 
podnoszenia i transportowania można obracać pacjentem używając do tego uchwytu manewrowego. 

 
 Po wykonaniu czynności podnoszenia i przetransportowaniu pacjenta można opuścić go za pomocą 
 podnośnika w pożądane miejsce. W  tym celu należy wszystkie wyżej opisane czynności wykonać w 
 odwrotnej kolejności. 

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PODNOSZENIE PACJENTA Z WANNY 

Wszystkie czynności podczas podnoszenia pacjenta z wanny powinny być przeprowadzone w analogiczny sposób 

jak przy podnoszeniu pacjenta z wózka inwalidzkiego. Należy stosować się do wszystkich wytycznych z poprzednich 

rozdziałów. 
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Po wykonaniu czynności podnoszenia i przetransportowaniu pacjenta można opuścić go za pomocą podnośnika w 
pożądane miejsce. W  tym celu należy wszystkie wcześniej opisane czynności wykonać w odwrotnej kolejności. 
 
 
 
 
 
 
 

7. AKCESORIA 

 
Jako dodatki lub części zamienne należy stosować wyłącznie produkty firmy LeviCare, ponieważ tylko one są 

sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i wytrzymałości oraz gwarantują poprawne działanie i wykorzystanie 

wszystkich możliwych funkcji. 

 

 Tabela 01 

Akcesoria Numer produktu 

Dodatkowo podstawa P1 

Słupek podłoga – sufit P2 

Słup wolnostojący P3 

Pilot z uchwytem magnetycznym 201 

Orczyk płaski 301 

Inne kamizelki według tabeli 02 - 

 
 

Poniżej przedstawione zostały różne rodzaje kamizelek firmy LeviCare oraz ich rozmiary i ich 

kompatybilność z wieszakami transportowymi. 

 

 
Tabela 02 

nazwa kamizelki LeviKam LeviKam+ LeviKam Integral 

materiał siatka poliestrowa  siatka poliestrowa siatka poliestrowa  

podparcie plecy plecy i głowa  plecy i głowa 

regulacja pozycji tak tak tak 

uchwyty manewrowe  1 z tyłu 1 z tyłu 2 boczne 

punkty zaczepu 4 6 6 

dostępne rozmiary S, M, L  S, M, L S, M, L 

8. WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK 

 

           W przypadku, gdy wystąpi usterka i podnośnik LeviCare Q140 przestanie działać, należy przy pomocy 

poniższej tabeli rozpoznać jej przyczynę. W przypadku, gdy usterki nie da się rozpoznać  i usunąć, należy 
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niezwłocznie powiadomić dystrybutora (sprzedawcę) o zaistniałym problemie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa 

i niezawodności niniejszego produktu zalecane jest aby wszelkie naprawy, konserwacje oraz regulacje z wyjątkiem 

wykazanych w tabeli, były wykonane jedynie przez wykwalifikowany personel, przeszkolony przez partnerów firmy 

LeviCare z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych. 

 

Tabela 03 

Objawy usterki Możliwa przyczyna Naprawienie usterki 

Ramię LeviCare Q140 nie podnosi 
(lampka LED na pilocie nie zapala 
się) 

Wciśnięty przycisk bezpieczeństwa 
Odbezpieczyć przycisk 
bezpieczeństwa 

Źle podłączony kabel od pilota do 
skrzynki kontrolnej 

Prawidłowo podłączyć kabel  od 
pilota do skrzynki kontrolnej 

Nie podłączona wtyczka kabla 
zasilającego do sieci elektrycznej 

Podłączyć wtyczkę kabla 
zasilającego do sieci elektrycznej 

Defekt pilota Wymiana pilota 

Defekt skrzynki kontrolnej Wymiana skrzynki kontrolnej 

Defekt okablowania 
Wymiana całej części z defektem 
okablowania 

Ramię LeviCare Q140 nie podnosi 
(lampka LED na pilocie zapala się) 

Źle podłączony kabel od siłownika 
do skrzynki kontrolnej 

Prawidłowo podłączyć kabel  od 
siłownika do skrzynki kontrolnej 

Defekt siłownika Wymiana siłownika 

 

9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 
Podnośnik LeviCare Q140 można czyścić ręcznie za pomocą wilgotnej ścierki. Można używać jedynie 

środków czystości przeznaczonych do pielęgnacji mebli wykonanych z tworzyw sztucznych. 

 
Podczas czyszczenia należy przestrzegać następujących zasad: 
 

 nie należy stosować żadnych środków ściernych 

 należy używać tylko dermatologicznie sprawdzonych środków 
 nie należy stosować żadnych zasadowych ani alkalicznych środków czystości 
 nie należy stosować żadnych środków czystości z agresywnymi substancjami czyszczącymi 
 nie należy stosować szczotek, ani  gąbek o ostrych powierzchniach 
 nie należy wkładać elementów elektrycznych pod wodę. Można je czyścić tylko za pomocą wilgotnej ścierki 
 należy stosować tylko łagodne środki dezynfekujące 
 nie wolno myć podnośnika ani jego części za pomocą wysokociśnieniowych myjek, węży ogrodowych, 

prysznica oraz żadnych podobnych urządzeń. 
 
 

10. UTYLIZACJA 

 

W przypadku gdy okres eksploatacji urządzenia dobiegła końca i należy 

zutylizować podnośnik LeviCare Q140, trzeba potraktować wszystkie elektryczne 

części jako urządzenia elektryczne i w należyty sposób je zutylizować. Utylizacja tych 

komponentów powinna odbywać się według zasad WEEE ( Waste Electrical and 

Electronical Equipment). 
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Wszystkie elementy LeviCare Q140 wykonane z elementów stalowych lub tworzyw sztucznych należy od 

siebie oddzielić i posegregować.  W celu utylizacji należy zwrócić się do jednostki zajmującej się wywozem śmieci. 

 

 

11. GWARANCJA 
Podnośnik LeviCare Q140 odznacza się niezawodnością i wieloletnią możliwością użytkowania. W 

przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów, których nie można rozwiązać za pomocą czynności opisanych 

w rozdziale 8 Wykrywanie i usuwanie usterek, należy bezzwłocznie skontaktować się z dystrybutorom od którego 

zakupili Państwo urządzenie. Dystrybutor w możliwe najkrótszym czasie zorganizuje specjalistę w celach naprawy 

lub sprowadzi odpowiednie części zamienne. 

 

W przypadku spełnienia naszych zasad płatności i transportu, udzielamy gwarancji na nasz produkt.   Na defekty 

materiałowe udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. 

 
Zastrzegamy sobie prawo do zmian w urządzeniu, wynikających z postępu nauk technicznych. Tabliczka 

znamionowa znajduje się w dolnej części tyłu masztu podnośnika. 

 

Nie przestrzeganie instrukcji obsługi, nieprawidłowo wykonane przeglądu urządzenia, 
dokonywanie zmian technicznych w urządzeniu, dołożenie nowej lub usunięcie 
zastosowanej przez producenta części, prowadzi do wygaśnięcia gwarancji i przejęcie 
wszelkiej odpowiedzialności za urządzenie przez jej właściciela. 
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WARUNKI GWARANCJI 

1. Firma LeviCare Sp. Z O.O.gwarantuje sprawne podnośnika LeviCare Q140                                         zgodnie 
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi. 

2. Gwarancją objęte są  usterki spowodowane wadliwymi częściami lub defektami                   
produkcyjnymi.  

3. Użytkowanie podnośnika nie zgodnie z jego przeznaczeniem bądź niezgodnie z instrukcją obsługi 
skutkuje utratą gwarancji. 

4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od dnia otrzymania produktu. 
5. Podstawą roszczeń gwarancyjnych jest karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu. Nieokazanie 

któregokolwiek z ww. dokumentów upoważnia Producenta do oddalenia roszczenia 
gwarancyjnego.  

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania bądź nie 
przestrzegania wskazań instrukcji obsługi.  

7. Rozpatrzenie roszczenia gwarancyjnego nastąpi w ciągu 14 dni od wpłynięcia. 
8. W przypadku uznanej reklamacji Producent zobowiązuje się do usunięcia wady. Termin   

wykonania naprawy zostanie uzgodniony z Klientem indywidualnie. Jeśli naprawa okaże się 
niemożliwa, Producent wymieni produkt na nowy. 

  
 

Poniżej proszę wpisać numer seryjny podnośnika LeviCare Q140: 

 
Numer seryjny: ____________________ 

 
 
Poniżej proszę wpisać numer kontaktowy oraz dane przedstawiciela firmy dystrybuującej urządzenie: 

 
Imię i nazwisko: _________________     _________________ 
 
Telefon: ___________________________________________ 
 
Firma: _____________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

Data sprzedaży, podpis sprzedawcy 
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12. DOZÓR TECHNICZNY (PRZEGLĄD) 

 

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZEGLĄDU 

Trwałość urządzenia LeviCare Q140 jest uzależniona od prawidłowej obsługi. Częsta regulacja, montaż i demontaż 

elementów konstrukcji oraz transport skracają żywotność podnośnika. Tak samo jest w przypadku gdy, podnośnik 

jest źle obsługiwany lub przegląd techniczny wykonywany jest w sposób nierzetelny lub niepoprawny.  Chcąc aby 

urządzenie działało bezpiecznie, należy przynajmniej raz w roku przeprowadzić przegląd techniczny. 

 

Wszystkie przeglądy techniczne powinny być wykonane przez pracownika firmy akceptowanej przez LeviCare lub 

bezpośrednio przez pracownika zatrudnionego w firmie LeviCare. W przypadku gdy stan techniczny podnośnika 

LeviCare Q140 nie zostanie w fachowy sposób sprawdzony to korzystanie z urządzania nie jest bezpieczne, a 

gwarancja ulega wygaśnięciu. 

 
W przypadku uszkodzenia lub usterki części należy niezwłocznie poinformować dystrybutora.  Dystrybutor posiada 

możliwość wymiany części. W przypadku uszkodzenia, którejś z części lub elektrycznego podzespołu podnośnika 

LeviCare Q140, nie wolno z niego dalej korzystać. 

 

W przypadku pytań lub uzyskania pomocy dotyczącej podnośnika należy skontaktować się z dystrybutorem, który 

jest przeszkolony przez firmę LeviCare, w tematyce: wskazówek użytkowania, przeglądów i napraw. 

 
Jako części zamienne należy używać jedynie produkty wskazane przez firmę LeviCare. Wykonanie  zmian 

technicznych w urządzeniu, dołożenie nowej lub usunięcie zastosowanej przez producenta  części, prowadzi do  

wygaśnięcia gwarancji i przejęcie wszelkiej odpowiedzialności za urządzenie przez osobę do której należy 

urządzenie. 

 

 

PLAN PRZEGLĄDU 

Przegląd podnośnika należy wykonać: 
 przynajmniej raz w roku przez wykwalifikowanego fachowca 

 przed każdym użyciem przez przeszkolony personel/operator powinien pobieżnie sprawdzić stan 
urządzenia 

 
Przegląd kamizelek podnoszących należy wykonać: 

 przynajmniej raz na 6 miesięcy przez wykwalifikowanego fachowca 

 przed każdym użyciem przez przeszkolony personel/operator powinien pobieżnie sprawdzić stan 
urządzenia 
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Nr. Punkt przeglądu zatwierdzony 

1 Przegląd ogólny:  

 Właściwe i bezpieczne użycie  zgodne z instrukcją obsługi  

 Użycie właściwej kombinacji produktów firmy Levicare  

 Obecność tabliczki znamionowej, wszystkich naklejek i znaków bezpieczeństwa  

 Instrukcja obsługi w pobliżu urządzenia  

2 Przegląd orczyka(wieszaka) transportowego:  

 Brak uszkodzeń (stan ogólny)  

3 Przegląd kamizelki podnoszącej:  

 Brak uszkodzeń (stan ogólny)  

 Brak widocznych miejscowych oznak użytkowania, np.: przetarć, rozcięć, dziur, 
przetopień materiału. 

 

 Brak defektów materiałów na skutek działania chemicznych substancji  

 Szwy bez rozerwanych, pękniętych, wyszarpanych, wyciągniętych czy rozeszłych nici.  

4 Przegląd stanu ogólnego:  

 Brak oznak niewłaściwego użytkowania  

 Brak nadmiernego zużycia części  

 Brak niedopuszczalnych zmian lub napraw  

 Brak jakichkolwiek zabrudzeń (w szczególności siłowników)  

 Brak uszkodzeń powierzchni  

 Brak występowania ogniw korozyjnych - rdzy  

5 Przegląd części mechanicznych:  

 Nieuszkodzone elementy ślizgowe  

 Nieuszkodzone ramię  

 Nieuszkodzone ramię wysuwane  

 Nieuszkodzona podstawa  

 Nieuszkodzony słupek mocujący  

 Nieuszkodzone oczko łączące karabińczyk  

 Nieuszkodzony karabińczyk  

 Nieuszkodzony  wieszak transportowy  

6 Przegląd spoiny (defektów):  

 Masztu  

 Ramienia  

 Orczyka (wieszaka) transportowego  

 Słupka montażowego  

7 Połączenia śrubowe (sworzniowe):  

 Dokręcone nakrętki i śruby w połączeniu: sworzeń obrotowy - górne mocowanie 
siłownika -  ramię 

 

 Dokręcone nakrętki i śruby w połączeniu: sworzeń obrotowy - dolne mocowanie 
siłownika -  maszt 
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 Mocno dokręcone nakrętki i śruby  w połączeniu:  sworzeń obrotowy  maszt – ramię  

 Dokręcone nakrętki i śruby w połączeniu:  sworzeń mocujący ramię – ramię 
wysuwane 

 

 Dokręcone nakrętki samohamowne w punkcie mocującym  

 Dokręcone nakrętki i śruby w połączeniu podstawa – słupek montażowy  

 Dokręcone nakrętki i śruby w połączeniu podstawa – ściana  

 Dokręcone nakrętki i śruby w połączeniu: słupek montażowy – podłoże  

 Dokręcone nakrętki i śruby w połączeniu: słupek montażowy – sufit  

8 Przegląd części elektrycznych:  

 Skrzynka kontrolna  

 Siłownik  

 Pilot  

 Kable  

 Wtyczki  

 Tabliczki znamionowe części elektrycznych  

 Przycisk awaryjny  

9 Przegląd wykonywanych ruchów urządzenia:  

 Możliwość obrotu o 180o w pozycji poziomej – płynne działanie elementów 
ślizgowych 

 

 Łatwość montażu/demontażu podnośnika w podstawie  

 Swobodne, prawidłowe podnoszenie ramienia  

 Możliwość zatrzymania ramienia podczas podnoszenia/opuszczania 140kg 
obciążenia dowolnej pozycji (ramię samoistnie nie opada) 

 

 Po wciśnięciu przycisku awaryjnego podnoszenie/opuszczanie ramienia zostaje 
zatrzymane 

 

 Po wciśnięciu przycisku awaryjnego zostaje on zablokowany (samoistnie nie 
odskakuje) 

 

 Przycisk awaryjny daje się swobodnie odblokować poprzez przekręcenie go zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara 

 

 Opuszczanie awaryjne działa w sposób poprawny  

 Regulacja długości ramienia działa poprawnie  
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Ogólne zatwierdzenie przeglądu podnośnika 

Przegląd 
zatwierdzony: 

Tak                      Nie Data przeglądu:  

Przegląd 
przeprowadzał: 

 Podpis osoby przeprowadzającej 
przegląd: 

 

Firma:  

 
 

Produkt Nazwa modelu Numer seryjny Data produkcji Kolejny przegląd 

Podnośnik     

Wieszak 
transportowy 

    

Kamizelka 
podnosząca 

    

 

13. DANE TECHNICZNE 

WYMIARY  - RZUT Z BOKU I Z GÓRY 
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WYMIARY I DANE TECHNICZNE 

 

Wymiary(Rysunek x,x) 

R-(r) Zasięg ramienia 940mm - 1340mm 

B - Wysokość urządzenia 735mm 

C – promień obrotu 0° - 180° 

D – odległość poziomej osi obrotu ramienia od ściany 125mm 

E – odległość pionowej osi obrotu od ściany 65mm 

F – max. wysokość podnoszenia 580mm 

G – min. wysokość podnoszenia 500mm 

H – zakres podnoszenia 1100mm 

I – szerokość podstawy 60mm 

J –  min. odległość mocowania podstawy od sufitu 590mm 

K – min. odległość mocowania podstawy od podłoża 900mm 

Całkowita Masa (bez podstawny, wieszaka, kamizelki) 14kg 

Max. obciążenie 140kg 

Siła potrzebna do obsługi pilota ≤5N 

Poziom hałasu ≤44dB 

 
 

Dane elektryczne 

Prąd zasilający skrzynkę kontrolną 230V AC, 50Hz, 1000mA 

Prąd wychodzący ze skrzynki kontrolnej 24V DC, 100VA (Max) 

Prąd zasilający siłownik 24V DC 

Max. pobór prądu (siłownik) 7A 

Klasa szczelności skrzynka kontrolna IP66 

Klasa szczelności siłownika IP66 

Klasa szczelności pilota IP54 

Cykl pracy 
10% lub 1minuty pracy ciągłej, a 
następnie 9min przerwy 
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14. SYMBOLE 

 

 

 
 
II klasa ochronności 

 

 
Uwaga, dokładnie zapoznaj się z instrukcją w celu poprawnego użycia urządzenia oraz 
uniknięcia zagrożeń 

 

 
Przed użyciem przeczytaj instrukcję 
 

 

 
Urządzenia można używać jedynie w pomieszczeniach zadaszonych 

 

 
Zgodność produkt z dyrektywą WEEE 2002/96/EC (produkt nie może być wyrzucony 
wraz z domowymi Śmieciami) 

 

 

 
Deklaracja zgodności WE z zasadniczymi wymogami Unii Europejskiej 

 
 

 

 
Pranie normalne w temperaturze nie przekraczającej 60°C 

 

 

 
nie wybielać 

 

 

 
nie prasować 

 

 

 
nie stosować chemicznych środków 

 

 

 
Suszenie bębnowe przy zredukowanych obrotach 
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15. DEKLARACJA CE – WE 
LeviCare Sp z. o.o. 
81-368 Gdynia, ul. Świętojańska 3 lok 1 
Nip: 5862303528 
Regon: 363640014 
levicare.pl, info@levicare.pl 
 

 
 

Deklaracja Zgodności WE na podstawie dyrektywy dla wyrobów medycznych różnego 
przeznaczenia. 
Declaration of conformity according to the MDD (Medical Device Directive)  93/42/EEC 

 
 
 

Wyrób/ product:                                                                                    
       Podnośnik transportowo-kąpielowy LeviCare wraz z akcesoriami. 
       LeviCare Patient transfer lift with accessories 
 

Kod UMDNS/ UMDNS Code : 
      12330 
 
Data produkcji/ Production data:     
      2014 r.  
 
Modele/ Models:                                                                                                           
      Levicare Q140; Levicare Q120 
 
Zastosowane Normy Zharmonizowane / Applied harmonized standards:                                                    
      PN-EN 1041:2010; PN-EN 12182:2005; PN-EN 15223-1:2012; IEC 60601-1; PN-EN-ISO-12100_2012P; 
PN-EN ISO 13485:2012; PN-EN ISO 14971:2011P 
                                                                             
                                                               
           Producent oświadcza z pełną odpowiedzialnością iż produkt jest zgodny z wymaganiami ustawy z 
dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i związanymi z nią rozporządzeniami Ministra Zdrowia, 
wdrażającymi Dyrektywę Rady 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych oraz jest zgodny z 
powiązanymi dyrektywami: 
DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42/WE 
DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA LVD 2006/95/WE 
 

            The Manufacturer declare under sole responsibility that the products meet requirements of Act regarding 
medicinal devices and related decrees of Health Minister which implement Medical Device Directive 93/42/EEC and other 
directives: 
Machinery Directive 2006/42/EC  
LVD (2006/95/EC) 

 

Wyrób ten został zaklasyfikowany jako wyrób I klasy na podstawie zasady 1 załącznika IX. 
The product was classified to class I acording to rule 12 of Annex IX.                                                                                             
 

 
 
 
 
 

………………………………………..                                                                                   06.07.2017 Gdańsk 
           Wojciech Głąb 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/legislation/machinery/index_en.htm

