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Parabéns pela compra de um produto de posicionamento em pé Altimate Medical. A Altimate Medical concebeu os nossos produtos com as suas 
necessidades em mente.

Descrição do produto de posicionamento em pé Altimate Medical 
Os produtos de posicionamento em pé Altimate Medical destinam-se a indivíduos capazes de se transferir independentemente ou com ajuda de um 
cuidador e/ou de um dispositivo de elevação. São uma ferramenta útil para utilização em reabilitação, em casa, na escola e no trabalho. As estruturas 
de posicionamento em pé EasyStand apoiam o utilizador a passar da posição sentada para a posição em pé. As estruturas de posicionamento em pé 
Zing apoiam o utilizador a passar de várias posições para a posição em pé. Podem ser adicionadas várias opções como apoio, ou elevador manual  
Pow’r Up (se aplicável) para facilitar as necessidades individuais. 

Indicações de utilização 
Zing 
O Zing portátil tamanho 1 é indicado para a maioria dos indivíduos com peso até 16 kg (36 libras) e até 91 cm (36 polegadas) de altura.
O Zing tamanho 1 é indicado para a maioria dos indivíduos com peso até 32 kg (70 libras) e dentro do intervalo de alturas ate 112 cm (44 polegadas).
O Zing tamanho 2 é indicado para a maioria dos indivíduos com peso até 70 kg (154 libras) e dentro do intervalo de alturas entre 102 e 152 cm  
(40 e 60 pol.).

EasyStand
O Bantam extra pequeno é indicado para a maioria dos indivíduos com peso até 23 kg (50 libras) e dentro do intervalo de alturas entre 71 e 102 cm  
(28 e 40 pol.).
O Bantam pequeno é indicado para a maioria dos indivíduos com peso até 45 kg (100 libras) e dentro do intervalo de alturas entre 91 e 137 cm  
(36 e 54 pol.).
O Bantam médio é indicado para a maioria dos indivíduos com peso até 90 kg (200 libras) e dentro do intervalo de alturas entre 122 e 168 cm  
(4 pés e 5 pés e 6 pol.)
O Evolv médio é indicado para a maioria dos indivíduos com peso até 90 kg (200 libras) e dentro do intervalo de alturas entre 122 e 168 cm  
(4 pés e 5 pés e 6 pol.). 
O Evolv médio é indicado para a maioria dos indivíduos com peso até 127 kg (280 libras) e dentro do intervalo de alturas entre 152 e 188 cm  
(5 pés e 6 pés e 2 pol.).
O Evolv XT é indicado para a maioria dos indivíduos com peso até 159 kg (350 libras) e dentro do intervalo de alturas entre 183 e 209 cm  
(6 pés e 6 pés e 10 pol.). 
O Glider médio é indicado para a maioria dos indivíduos com peso até 90 kg (200 libras) e dentro do intervalo de alturas entre 122 e 168 cm  
(4 pés e 5 pés e 6 pol.). 
O Glider grande é indicado para a maioria dos indivíduos com peso até 127 kg (280 libras) e dentro do intervalo de alturas entre 152 e 188 cm  
(5 e 6 pés e 2 pol.).
O StrapStand é indicado para a maioria dos indivíduos com peso até 159 kg (350 libras) e dentro do intervalo de alturas entre 152 e 195 cm  
(5 pés e 6 pés e 5 pol.).

Os produtos de posicionamento em pé Altimate Medical podem ser utilizados por clientes com paralisia cerebral, espinha bífida, distrofia muscular, 
lesões de espinal medula, lesão traumática cerebral e outras incapacidades e doenças. 

Utilização pretendida
Linha de produtos Zing
Os produtos Zing têm uma superfície plana manual ou elétrica (a opção elétrica apenas é disponibilizada no Zing tamanho 2) que pode ser ajustada da 
posição de pronação para a posição de supinação para aumentar a tolerância a uma posição em pé.

Linha de produtos Bantam
A linha de produtos EasyStand Bantam tem um elevador manual que se destina a assistir indivíduos que têm dificuldade em se levantar de uma posição 
sentada para uma posição em pé. A linha Bantam tem também uma superfície plana manual ou elétrica (se existir na unidade) que pode ser ajustada 
para várias posições para aumentar a tolerância a uma posição em pé. 

Produtos Evolv, Glider e StrapStand 
Os produtos Easystand, Evolv, Glider e StrapStand são destinados a ajudar indivíduos que têm dificuldade em se levantar de uma posição sentada para 
uma posição em pé. 

Funcionamento essencial e desempenho
O dispositivo deve servir como um motivo e uma estrutura de apoio para suportar de forma segura e transferir um utilizador final de uma posição 
sentada ou deitada para posições que podem variar de supinação a em pé; com intervalos de superfícies de apoio ajustáveis para acomodar razoável e 
ergonomicamente o conjunto pretendido de utilizadores, sem movimentos não intencionais no sistema.

Este manual é parte integral do seu sistema de posicionamento em pé e deve ser lido completamente e de forma cuidadosa por todos os 
que forem utilizar a unidade. Isto irá garantir que os produtos de posicionamento em pé Altimate Medical são utilizados da forma mais benéfica. 

É necessário inspecionar a sua unidade pelo menos semanalmente para garantir que está em estado de utilização segura. Os ajustes listados neste 
manual de instruções de utilização podem ser feitos pelo operador seguindo as instruções de utilização. Após a realização de um ajuste, inspecione 
o produto para garantir que todo o hardware e todos os componentes ajustáveis estão seguros de forma adequada de acordo com as instruções 
de utilização. A substituição de peças gastas, os ajustes maiores, ou quaisquer outras correções importantes devem ser feitas por um fornecedor 
autorizado ou por um centro de assistência. Apenas devem ser utilizadas peças de substituição aprovadas pela Altimate Medical, Inc. para garantir a 
segurança e o desempenho.

Os produtos de posicionamento em pé Altimate Medical devem ser prescritos por um médico qualificado ou por um terapeuta ocupacional/
fisioterapeuta. Não utilize sem consultar o seu médico e se receber o protocolo para um programa de posicionamento em pé. A não consulta 
com um médico qualificado antes de utilizar a unidade pode levar a problemas médicos. Os produtos de posicionamento em pé Altimate 
Medical têm de ser utilizados na presença de um adulto responsável qualificado. Se surgirem quaisquer problemas que não consiga resolver 
lendo este manual, contacte o seu fornecedor local ou contacte a Altimate Medical, Inc. para o número +1-800-342-8968 ou +1-507-697-6393. 

Contraindicações
O posicionamento em pé/suporte de peso podem não ser uma opção pelas razões seguintes:
Se o utilizador tiver contraturas graves ou problemas de amplitude de movimentos
Se o utilizador tiver osteoporose grave ou doença de ossos quebradiços
Se o utilizador tiver hipotensão postural ortostática
Se o utilizador tiver luxações articulares
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Precauções de segurança 
•   Leia e compreenda todas as precauções de segurança e as instruções de utilização antes da utilização. Contacte a Altimate Medical para o número  

+1-800-342-8968 ou +1-507-697-6393 com quaisquer questões ou para informações adicionais. 

•   Os produtos de posicionamento em pé Altimate Medical não devem ser utilizados sem primeiro consultar um médico qualificado. A não consulta com um médico qualificado 
antes de utilizar o equipamento pode levar a problemas médicos graves. Recomendamos que seja estabelecido um bom programa de posicionamento em pé e supervisionado 
por um fisioterapeuta qualificado, registado.

•   Os produtos de posicionamento em pé Altimate Medical devem sempre ser utilizados na presença de um adulto responsável qualificado. Nunca deixe uma criança no 
equipamento sem supervisão.

•   Os produtos de posicionamento em pé Altimate Medical devem ser inspecionados frequentemente para garantir que todas as porcas, parafusos e peças ajustáveis estão 
apertadas de forma segura.

•   Não faça ajustes aos produtos de posicionamento em pé Altimate Medical enquanto um utilizador estiver em pé no equipamento. Exceção: Se a opção de supinação foi 
pedida para o Zing portátil tamanho 1 consulte a página 7, para o Zing tamanho 1, Zing tamanho 2 consulte a página 14 e para a linha de produtos Bantam 
consulte a página 23. As alterações na posição têm de ser realizadas ou supervisionadas por um cuidador qualificado ou por um profissional médico.

•   Não existem peças passíveis de assistência por parte do utilizador no interior. Não realize a assistência deste dispositivo durante a utilização.

•   É necessário inspecionar o seu produto de posicionamento em pé Altimate Medical pelo menos semanalmente para garantir que está em estado de utilização segura. Preste 
particular atenção ao hardware solto. Se a sua unidade está equipada com a opção Pow’r Up opcional, inspecione a existência de qualquer tipo de desgaste nos cabos elétricos 
e garanta que estão encaixados de forma adequada. A substituição de peças gastas, os ajustes maiores, ou quaisquer outras correções importantes devem ser feitas por  
um distribuidor autorizado ou por um centro de assistência. Apenas devem ser utilizadas peças de substituição aprovadas Altimate Medical, Inc. para garantir a segurança  
e o desempenho.

•  Se o seu produto de posicionamento em pé Altimate Medical está a ser utilizado em ambiente doméstico, inspecione a sua unidade antes da utilização para garantir que não 
existem danos ou desgaste inesperado que possam ter sido provocados de forma não intencional por animais, pragas ou crianças.

•   Nunca reposicione as placas para os pés enquanto o utilizador está na posição em pé. Consulte o seu terapeuta ou o seu médico para a colocação e o ângulo adequados do pé. 

•   Nunca eleve as pernas nem ajuste o apoio para as costas para inclinação anterior utilizado o seguinte ajuste do braço de seguimento. Apenas pode ser utilizada a opção de 
supinação (apenas Bantam) para elevar o apoio para as pernas com reclinação simultânea do apoio para as costas. 

•   Garanta que as opções de apoio e alinhamento necessárias estão em posição antes de colocar o utilizador na posição em pé. 

•  Considera-se que a vida útil esperada do produto de posicionamento em pé Altimate Medical é de 5 anos em condições normais de utilização. Nota: Esta pode variar com base 
na frequência de utilização.

•   O paciente é um utilizador pretendido quando utilizado em ambiente de cuidados domiciliários.

•   Se necessitar de mover o EasyStand Bantam de um compartimento para outro, pode ser utilizada qualquer superfície que faça parte da estrutura principal (e seja prática) como 
o apoio para as costas. 

•   Se necessitar de mover o EasyStand Evolv ou Glider de um compartimento para outro, pode ser utilizada qualquer superfície que faça parte da estrutura principal (e seja prática) 
como o apoio para as costas ou o tabuleiro/coluna dianteira.

•  O EasyStand Bantam, EasyStand Evolv, EasyStand Glider, Zing portátil tamanho 1 e o Zing tamanho 2 cumpre os requisitos aplicáveis da norma EN 12182.2012 (norma para 
teste). O Zing tamanho 1 cumpre os requisitos aplicáveis da norma EN12182:1999 (norma para teste) em relação a resistência, durabilidade e estabilidade em relação a viragem.

•  Contacte a Altimate Medical Inc. para dados clínicos relevantes, literatura, resistência e informação sobre durabilidade e resultados de testes conforme aplicável.

•   Não se recomenda o transporte da unidade com um utilizador na posição em pé. 

•  Os movimentos extremos lateais ou da frente para trás podem provocar a viragem da unidade. 

•   Recomenda-se que o equipamento seja armazenado à temperatura ambiente e níveis de humidade normais. 

•   Os produtos para posicionamento em pé Altimate Medical foram concebidos especificamente para serem utilizados com acessórios e opções Altimate Medical. A não ser 
que indicado de outra forma, os acessórios e as opções de outros fabricantes não foram testados pela Altimate Medical e não se recomenda a utilização com produtos para 
posicionamento em pé Altimate Medical.

•  Não se recomendam modificações ao produto e estas irão anular a garantia. 

•   O EasyStand Evolv, Bantam e Zing tamanho 2 com o elevador opcional Pow’r Up cumprem os requisitos das normas IEC 60601-1 e 60601-1-2.*

•  O bloqueio das rodas na opção móvel destina-se a manter a unidade em posição enquanto transfere ou enquanto está parado na posição em pé e não se destina a ser utilizado 
como um travão dinâmico para travar uma unidade móvel em movimento.

   ADVERTÊNCIA: Tem de ter-se cuidado ao utilizar este equipamento perto de outros equipamentos para evitar interferências recíprocas. Podem ocorrer potenciais interferências 
eletromagnéticas ou outras neste ou noutro equipamento. Tente minimizar esta interferência ao não utilizar outro equipamento em conjunto com este dispositivo.*

  ADVERTÊNCIA: Não realize qualquer manutenção ou assistência enquanto a unidade está em utilização.

   ADVERTÊNCIA: É utilizada a ficha da fonte de alimentação como forma primária de desligar durante o carregamento. Garanta que a ficha está acessível enquanto o equipamento 
está modo de carregamento/funcionamento.*

  ADVERTÊNCIA: Não enrole os cabos da fonte de alimentação/do carregador à volta do pescoço. Os cabos emaranhados podem provocar estrangulamento.*

  ADVERTÊNCIA: Contacte imediatamente a Altimate Medical se observar algumas alterações no desempenho deste dispositivo.

  ADVERTÊNCIA: Mantenha este equipamento afastado de superfícies quentes ou de calor de uma lareira, de um irradiador, etc.

  ADVERTÊNCIA: Mantenha este equipamento afastado de humidade vinda de um nebulizador ou de uma panela a vapor.

  ADVERTÊNCIA: Este equipamento tem de ser mantido fora do alcance de crianças (que não o paciente), animais e pragas.

   Precaução: O EasyStand é construído em materiais que não favorecem a combustão em condições normais. Para segurança do paciente e do pessoal de serviço, não deixe que 
se armazene ou acumule objetos ou detritos em cima ou à volta do equipamento.

   Precaução: Este equipamento foi concebido para acomodar um conjunto de utilizadores; assim, a unidade tem várias ranhuras e orifícios de ajuste. Evite colocar os dedos ou 
outas partes do corpo em qualquer destas áreas.

  Precaução: Tal como com qualquer outro equipamento estofado, não ser recomenda fumar no equipamento ou à volta deste ou a sua exposição a uma fonte de ignição direta 
como um aquecedor ou fogo. 

  Precaução: Enquanto está em utilização, este equipamento tem várias peças móveis, familiarize-se com a unidade e evite colocar as mãos ou os dedos perto de qualquer destas 
áreas. 

  Precaução: Aconselhe os presentes a manterem-se afastados da unidade durante a utilização.

 * Apenas opção de elevador Pow’r Up 2

Guia de ajuste-Evolv médio, Evolv grande e Evolv XT-Glider médio 
e Glider grande 
Leia todas as instruções minuciosamente antes de iniciar quaisquer ajustes.
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•   Se um utilizador não cumpre as especificações abaixo e não foi devidamente avaliado por um terapeuta ou um médico qualificado, a Altimate Medical, Inc. não recomenda a 
utilização de produtos de posicionamento em pé. 

  

Especificações Zing:
Zing portátil tamanho 1 - foi concebido para acomodar a maioria dos indivíduos com altura até 91 cm (36 pol.) e peso até 16 kg (36 libras).

Dimensões gerais do Zing portátil tamanho 1 (aproximadas):
Dimensões: 815 x 980 x 850 mm (32 pol. x 38,5 pol. x 33,5 pol.)

Peso:9 kg (21 libras) 
- A soma da massa máxima com a carga máxima de segurança é de aproximadamente 25 kg (57 libras)

- A largura máxima é de 980 mm (38.5 pol.)
- A altura máxima com a unidade na posição em pé é de 1150 mm (45 pol.)

– O comprimento máximo com a unidade na posição de supinação é de 970 mm (38 pol.) 
Zing tamanho 1 - foi concebido para acomodar a maioria dos indivíduos com altura até 112 cm (44 pol.) e peso até 32 kg (70 libras)

Dimensões gerais do Zing tamanho 1 (aproximadas):
- A soma da massa máxima com a carga máxima de segurança é de aproximadamente 60 kg (134 libras)

- A largura máxima é de 560 mm (22 pol.)
- A altura máxima com a unidade na posição em pé é de 1330 mm (52 pol.)

– O comprimento máximo com a unidade na posição de supinação é de 1240 mm (48 pol.) 

Zing tamanho 2 - foi concebido para acomodar a maioria dos indivíduos com altura até 102 a 152 cm (40 a 60 pol.) e peso até 70 kg (154 libras)
Dimensões gerais do Zing tamanho 2 (aproximadas):

- A soma da massa máxima com a carga máxima de segurança é de aproximadamente 136 kg (299 libras)
- A largura máxima é de 730 mm (28,75 pol.)

- A altura máxima com a unidade na posição em pé é de 1803 mm (71 pol.)
– O comprimento máximo com a unidade na posição de supinação é de 1829 mm (72 pol.) 

Para especificações mais detalhadas visite o nosso website zingstanders.com

Especificações EasyStand:
Bantam (extra pequeno) - foi concebido para acomodar a maioria dos indivíduos com altura de 71 a 102 cm (28 pol. a 40 pol.) e peso até 23 kg (50 libras)

Bantam (pequeno) - foi concebido para acomodar a maioria dos indivíduos com altura de 91 a 137 cm (36 pol. a 54 pol.) e peso até 45 kg (100 libras)
Dimensões gerais do Bantam extra pequeno/pequeno (aproximadas): 

- A soma da massa máxima com a carga máxima de segurança é de aproximadamente 73 kg (160 libras)
- A soma da massa máxima com a carga máxima de segurança é de aproximadamente 95 kg (210 libras)

- A largura máxima é de 762 mm (30 pol.)
- A altura máxima com a unidade na posição em pé é de 165 cm (65 pol.)

– O comprimento máximo com a unidade na posição de :supinação é de 162 cm (64 pol.)

Bantam médio - foi concebido para acomodar a maioria dos indivíduos com altura de 122 a 168 cm (4 pés a 5 pés e 6 polegadas) e peso até 91 kg (200 libras)
Dimensões gerais do Bantam médio (aproximadas):

- A soma da massa máxima com a carga máxima de segurança é de aproximadamente 147 kg (325 libras)
- A largura máxima é de 39 cm (24 pol.)

- A altura máxima com a unidade na posição em pé é de 99 cm (39 pol.)
– O comprimento máximo com a unidade na posição de supinação é de 122 cm (48 pol.) 

Evolv médio - foi concebido para acomodar a maioria dos indivíduos com altura de 122 a 168 cm (4 pés a 5 pés e 6 polegadas) e peso até peso 90 kg (200 libras) 
Dimensões gerais do Evolv médio (aproximadas):

- A soma da massa máxima com a carga máxima de segurança é de aproximadamente 160 kg (353 libras)
- A largura máxima é de 810 mm (31 pol.)

- A altura máxima com a unidade na posição em pé é de 193 cm (76 pol.)
- O comprimento máximo com a unidade na posição em pé é de 1450 mm (57 pol.) 

Evolv grande - foi concebido para acomodar a maioria dos indivíduos com altura de 152 a 188 cm (5 pés a 6 pés e 2 polegadas) e peso até 127 kg (280 libras) 
Dimensões gerais do Evolv grande (aproximadas):

- A soma da massa máxima com a carga máxima de segurança é de aproximadamente 197 kg (433 libras)
- A largura máxima é de 810 mm (31 pol.)

- A altura máxima com a unidade na posição em pé é de 201 cm (79 pol.)
- O comprimento máximo com a unidade na posição em pé é de 1450 mm (57 pol.) 

Evolv XT - foi concebido para acomodar a maioria dos indivíduos com altura de 183 a 209 cm (6 pés a 6 pés e 10 polegadas) e peso até 159 kg (350 libras)
Dimensões gerais do Evolv XT (aproximadas):

- A soma da massa máxima com a carga máxima de segurança é de aproximadamente 236 kg (520 libras)
- A largura máxima é de 810 mm (31 pol.)

- A altura máxima com a unidade na posição em pé é de 211 cm (83 pol.)
- O comprimento máximo com a unidade na posição em pé é de 1450 mm (57 pol.) 

Glider médio - foi concebido para acomodar a maioria dos indivíduos com altura de 122 a 168 cm (4 pés a 5 pés e 6 polegadas) e peso até 90 kg (200 libras)
Dimensões gerais do Glider médio (aproximadas):

- A soma da massa máxima com a carga máxima de segurança é de aproximadamente 184 kg (405 libras)
- A largura máxima é de 1040 mm (40 pol.)

- A altura máxima com a unidade na posição em pé é de 193 cm (76 pol.)
- O comprimento máximo com a unidade na posição em pé é de 1390 mm (54 pol.) 

Glider grande - foi concebido para acomodar a maioria dos indivíduos com altura de 152 a 188 cm (5 pés a 6 pés e 2 polegadas) e peso até 127 kg (280 libras) 
Dimensões gerais do Glider grande (aproximadas):

- A soma da massa máxima com a carga máxima de segurança é de aproximadamente 220 kg (485 libras)
- A largura máxima é de 1040 mm (40 pol.)

- A altura máxima com a unidade na posição em pé é de 201 cm (79 pol.)
- O comprimento máximo com a unidade na posição em pé é de 1390 mm (54 pol.) 

StrapStand - foi concebido para acomodar a maioria dos indivíduos com altura de 152 a 195 cm (5 pés a 6 pés e 5 polegadas) e peso até 159 kg (350 libras) 
Dimensões gerais do StrapStand (aproximadas):

- A soma da massa máxima com a carga máxima de segurança é de aproximadamente 224 kg (495 libras)
- A largura máxima é de 850 mm (33 pol.)

- A altura máxima com a unidade na posição em pé é de 1630 mm (64 pol.)
- O comprimento máximo com a unidade na posição em pé é de 1040 mm (40 pol.) 

Para especificações mais detalhadas visite o nosso website easystand.com



Especificações técnicas-(cont.)
•  Se a unidade foi exposta a temperaturas inferiores a 5 ˚C (41 ˚F), a unidade tem de aquecer até à temperatura de funcionamento antes da utilização. Se a unidade esteve 

num ambiente quente ou exposta a luz solar direta, garanta que todas as peças estão confortáveis e seguras ao toque antes de permitir a utilização pelo paciente. Planeie 
com antecedência e permita até 12 horas para que o equipamento se aclimate se foi armazenado ou exposto a temperaturas extremas.
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•  Os produtos de posicionamento em pé Altimate Medical podem ser utilizados a uma altitude máxima de 3000 metros (9842,52 pés).

•  O equipamento produz um nível de ruído inferior a 60 dB durante o funcionamento.

•  Considera-se que a vida útil esperada de um produto de posicionamento em pé Altimate Medical é de 5 anos em condições normais de utilização. Nota: Esta pode 
variar com base na frequência de utilização. Determinados componentes como a bateria ou os estofos podem necessitar de substituição mais frequente dependendo da 
utilização individual.

•  Se tiver de transportar o produto de posicionamento em pé Altimate Medical num veículo, fixe a unidade para que não se mova. Após o transporte inspecione o produto 
de posicionamento em pé Altimate Medical para garantir que o hardware está apertado de forma adequada e de que todas as opções estão fixas. 

•   O equipamento de posicionamento em pé foi concebido para utilização no interior apenas em superfícies niveladas. Mantenha os rodízios bloqueados durante a 
utilização. 

•   Recomenda-se que o equipamento seja armazenado à temperatura ambiente e níveis de humidade normais. 

•   Não existem peças passíveis de assistência por parte do utilizador no sistema do atuador elétrico e nos seus componentes. A substituição da bateria e as instruções 
relacionadas destinam-se apenas a técnicos qualificados ou pessoal de assistência. Assistência não autorizada ou substituição por pessoal treinado de forma não 
adequada que pode levar a um risco.

•   Declaração de biocompatibilidade e alergénios: Os materiais utilizados na construção de produtos Altimate Medical são especificados como sendo inertes e não 
alergénicos na medida do possível, com maior ênfase no benefício médico para a maior gama de utilizadores. Os utilizadores que tenham sensibilidades conhecidas 
a determinados materiais podem solicitar informações específicas sobre componentes específicos. Regra geral, os materiais que possam estar em contacto com um 
utilizador são tecidos revestidos com poliuretano; malhas em poliéster; plásticos ABS, polipropileno e nylon; e tinta à base de poliéster aplicada em seco. Os nossos 
produtos não têm látex nem substâncias perigosas de acordo com a RoHS.

•   O controlo de mão, os itens estofados e o tabuleiro, se existirem, são todos peças aplicadas tipo BF.

   Advertência: Não utilize o dispositivo fora das condições ambientais fornecidas nas especificações técnicas. A utilização do dispositivo fora das condições ambientais 
especificadas dará origem a um risco.

Classificação
•  Tipo de proteção contra choques elétricos: Equipamento elétrico classe II ME durante o carregamento e alimentado internamente. 

•  Gau de proteção contra choques elétricos (tipo de peças aplicadas): Peças aplicadas tipo BF.

•  Grau de proteção contra entrada de água ou de partículas: IP21. 

•  Modo de funcionamento: Ciclo de funcionamento 5% Máx, 1 min LIGADO/19Min DESLIGADO.

•  Método(s) de esterilização ou desinfeção: Não se destina a ser esterilizado ou desinfetado.

IP21 
•  Grau de proteção do equipamento contra acesso a peças perigosa com um dedo de ensaio (12 mm diâm. x 80 mm de comprimento) e grau de proteção contra entrada 

de objetos estranhos sólidos com diâmetro ≥12,5 mm.

Informação sobre a bateria (apenas opção de elevador Pow’r Up) 
Bantam médio
Marca: TiMotion
Modelo TBB6
Gel de ácido de chumbo selado
24 VCC x 5 Ah
Corrente inicial (descarga): <1,25 A

Zing tamanho 2, Bantam extra pequeno/pequeno, Evolv médio/grande/XT e Glider médio/grande
Marca: Linak
Modelo: CB8A
Gel de ácido de chumbo selado
24 VCC x 2,9 A
Corrente inicial (descarga): sem dados

41 ˚F
5 ˚C

95 ˚F
35 ˚C

20%

90%

700 hPa

1060 hPa

14 ˚F
-10 ˚C

122 ˚F
50 ˚C

20%

90%

700 hPa

1060 hPa

Condições de utilização Condições de armazenamento/transporte

41 ˚F
5 ˚C

104 ˚F
40 ˚C

15%

90%

700 hPa

1060 hPa

-13 ˚F
-25 ˚C

158 ˚F
70 ˚C

15%

90%

700 hPa

1060 hPa

Condições de utilização Condições de armazenamento/transporte

a 30 ˚C 
(86˚F)

Zing tamanho  1, Zing tamanho  2, Bantam extra pequeno, Bantam pequeno, linha de produtos Evolv e linha de produtos Glider

Zing portátil tamanho 1

41 ˚F
5 ˚C

104 ˚F
40 ˚C

15%

90%

700 hPa

1060 hPa

-13 ˚F
-25 ˚C

158 ˚F
70 ˚C

10%

90%

700 hPa

1060 hPa

Condições de utilização Condições de armazenamento/transporte
Bantam médio



Ajustes e utilização-Zing portátil-Leia todas as instruções minuciosamente antes de iniciar quaisquer ajustes.

Alteração de supinação para pronação
Desaperte o manípulo e prima o botão com mola no tubo para remover o conjunto do tabuleiro de supinação. Para utilização do tabuleiro de pronação, 
prima o botão com mola, insira o conjunto do tabuleiro de pronação, coloque-o na posição pretendida e aperte o manípulo de forma segura. 

Desaperte os manípulos na base da placa para 
os pés. Rode 180 graus conforme mostrado. 
Aperte o manípulo de forma segura. Repita os 
passos para outra placa para os pés.

Tabuleiros-Supinação
Altura
Para ajustar a altura do tabuleiro de supinação, desaperte 
o manipulo na parte de trás da unidade e defina na posição 
pretendida. Aperte o manípulo de forma segura.

Profundidade
Para ajustar a profundidade do tabuleiro de supinação, 
desaperte o manípulo por debaixo da mesa, defina na 
posição pretendida. Aperte o manípulo de forma segura.

Posição de supinação Posição de pronação

PRECAUÇÃO: Os tabuleiros não devem ser carregados com mais do que 4,5 kg (10 libras). Tenha cuidado ao 
posicionar mastro com qualquer objeto no tabuleiro.
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Desdobramento
Afaste as três pernas e posicione conforme mostrado. Bloqueie o mecanismo central empurrando-o para baixo para bloquear 
o pino de encaixe na posição devida. O símbolo de bloqueio branco será visível quando a unidade estiver bloqueada. 
Precaução: Tenha cuidado com o ponto de compressão entre o manípulo e a parte traseira da perna.

Pino de 
encaixe



Ajuste e utilização-Zing portátil

Tabuleiros-pronação
Altura
Para ajustar a altura do tabuleiro de pronação, desaperte o 
manipulo na parte de trás da unidade na posição pretendida. 
Aperte o manípulo de forma segura.

Ângulo
Para ajustar o ângulo do tabuleiro de pronação, 
desaperte o manípulo no lado do tabuleiro e defina na 
posição pretendida. Aperte o manípulo de forma segura.

Almofadas para os joelhos
Altura
Para ajustar a altura da almofada para os joelhos multi-
ajustável, desaperte o manípulo. Ajuste para a posição 
pretendida. Aperte de forma segura.

Profundidade/Ângulo
Para ajustar a profundidade da almofada para os joelhos multi-
ajustável, desaperte o manípulo. Ajuste para a posição pretendida. 
Aperte de forma segura. Para ajustar a posição da almofada para os 
joelhos multi-ajustável, desaperte o manípulo e mova ou rode para a 
posição pretendida. Aperte de forma segura.

Manípulo 
de ajuste 
da altura

Manípulo 
de ajuste da 
profundidade

Manípulo 
de auste da 
almofada

Placas para os pés 
Altura
Para ajustar a altura da placa para os pés, desaperte o 
manípulo e defina na posição pretendida. Aperte o manípulo  
de forma segura.

Convergência/Divergência
Para ajustar a Convergência/divergência/abdução, desaperte 
os manípulos por debaixo das placas para os pés, deslize 
as placas para os pés para a posição devida. Aperte os 
manípulos de forma segura. 

Precaução: Nunca reposicione as placas para os pés com a criança na posição em pé.
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Oscilação 
Para afastar o tabuleiro, desaperte o manípulo num dos lados 
apenas até que seja capaz de afastar o tabuleiro. Oscile o 
tabuleiro para permitir transferências. 

Manípulo



Abdução
Para ajustar a abdução das pernas, desaperte o manípulo 
por detrás da almofada pélvica.

Estofos e correias dos estofos

Abduza cada uma das pernas para a posição pretendida 
até 15 graus por perna. Aperte de forma segura

Pronação
Com uma mão a apoiar a unidade, ajuste para a 
posição de pronação pretendida pressionando a 
alavanca no manípulo traseiro e inclinando. Isto 
pode ser feito com o utilizador na unidade.

Manípulo 
traseiro

Supinação
Com uma mão a apoiar a unidade, ajuste para a posição 
de supinação pretendida pressionando a alavanca no 
manípulo traseiro e inclinando. Isto pode ser feito com o 
utilizador na unidade.

Ajuste e utilização-Zing portátil
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Dobragem
Prima o botão de pressão. Empurre cuidadosamente para 
cima no mecanismo de bloqueio para rebater as pernas.
Precaução: Certifique-se de que não comprime os dedos.

Os estofos são construídos com 
material em neoprene compatível 
com velcro. A porção do velcro 
aderente irá aderir a qualquer parte 
da superfície do estofo. Tenha 
cuidado ao ajustar o paciente para 
que as correias dos estofos sejam 
afixadas de forma segura e não 
provoquem qualquer restrição não 
desejada, asfixia ou estrangulamento 
ao paciente. Pacientes que possam 
ser hipersensíveis ou suscetíveis a 
dermatite de contacto alérgica devem 
ser monitorizados até que se saiba se 
poderá ocorrer uma reação. Não existe 
látex natural utilizado em quaisquer 
materiais do posicionador Zing portátil. 
Os materiais dos estofos utilizados 
incluem poliéster, nylon, neoprene 
e poliuretano. 

Apoio para a cabeça
Altura
Para ajustar a altura do apoio para a cabeça, desaperte 
o manipulo e defina na posição pretendida. Aperte o 
manípulo de forma segura.

Profundidade
Para ajustar a profundidade do apoio para a cabeça, 
desaperte o manipulo e defina na posição pretendida.  
Aperte o manípulo de forma segura.

Manípulo 
de ajuste 
da altura

Manípulo 
de ajuste da 
profundidade

Advertência: NUNCA mova ou transporte o posicionador com uma criança nele.



Opção de elevador Pow’r Up*-Bantam médio
*apenas aplicável se existir na unidade.

Ajustes e utilização-Zing tamanho 1 e Zing tamanho 2
Leia todas as instruções minuciosamente antes de iniciar quaisquer ajustes.

Tabuleiros
Altura do tabuleiro preto moldado/oscilante
Para ajustar a altura do tabuleiro, desaperte os manípulos na parte traseira da unidade na posição pretendida. Aperte de forma segura.

Zing 1 Zing 2

Profundidade do tabuleiro preto moldado
Para ajustar o tabuleiro, desaperte o manípulo até sentir resistência, vire então a alavanca cinzenta no centro do manípulo para a 
posição totalmente aberta.
NÃO continue a rodar o manípulo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Se forçar o manípulo a partir desta paragem irá 
danificar o mecanismo.
O tabuleiro pode agora ser removido completamente, ou ajustado à posição pretendida utilizando as posições de encaixe como guia.
Zing 1 Zing 2

Profundidade do tabuleiro oscilante
Desaperte o manípulo por debaixo do tabuleiro, puxe 
ou empurre para a posição pretendida. Aperte de 
forma segura.
Zing 1 Zing 2

Ângulo do tabuleiro oscilante
Para ajustar o ângulo do tabuleiro, solte os manípulos 
de roquete em ambos os lados do tabuleiro, defina na 
posição pretendida. Aperte de forma segura.
Zing 1 Zing 2

Oscilação do tabuleiro oscilante
Desaperte o manípulo num dos lados apenas até que seja capaz de oscilar o tabuleiro. Oscile o tabuleiro para 
permitir transferências.
Zing 1 Zing 1 Zing 2 Zing 2
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Ajuste e utilização-Zing tamanho 1 e tamanho 2

Apoios da anca
A largura do apoio da anca pode ser ajustada desapertando os manípulos por detrás da almofada pélvica. Os apoios da anca 
são fornecidos com manípulos manuais e com parafusos de ajuste para posicionamento dianteiro/traseiro. Ajuste para a 
posição pretendida e aperte de forma segura. 
Zing 1 Zing 2

Para ajustar o posicionamento dianteiro/traseiro nos apoios da anca, desaperte os manípulos manuais, ajuste para a posição 
pretendida e aperte de forma segura.
Zing 1 e Zing 2

Apoios laterais
A largura do apoio lateral pode ser ajustada desapertando os manípulos na traseira da unidade. Aperte sempre de forma 
segura. A profundidade pode ser ajustada desapertando os dois pernos, assim que a posição pretendida seja alcançada. 
Aperte de forma segura.

Zing 1-TT

Para ajustar a altura do apoio lateral, desaperte o manípulo, ajuste para a posição pretendida. Aperte de forma segura.

Zing 1-MPS, SUPINAÇÃO, 
VERTICAL, PRONAÇÃO Zing 2

Zing 1-TT
Zing 1-MPS, SUPINAÇÃO, 
VERTICAL, PRONAÇÃO Zing 2
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Ajuste e utilização-Zing tamanho 1 e tamanho 2

Apoios laterais-(cont.)
Os apoios laterais têm vários orifícios de fixação na parte traseira da almofada que permitirão posições adicionais vertical 
e horizontalmente. As almofadas podem também ser aparafusadas numa posição alta. baixa ou neutra para uma maior 
amplitude da almofada.
Zing 1 Zing 2

Almofadas para os joelhos multi-ajustáveis
Para ajustar a altura da almofada para os joelhos multi-
ajustável, desaperte o manípulo de roquete. Ajuste para a 
posição pretendida. Aperte de forma segura.

Para ajustar a posição da almofada para os joelhos 
multi-ajustável, desaperte o manípulo e rode para a 
posição pretendida. Aperte de forma segura.

Almofada para os gémeos com correia para os joelhos
Para ajustar a almofada para os gémeos com correia para os joelhos, 
desaperte os manípulos em cada um dos lados. Posicione no sentido 
dianteiro/traseiro e para cima/para baixo para a definição pretendida. 
Aperte de forma segura.

Para ajustar a profundidade da almofada para os 
joelhos multi-ajustável, desaperte o manípulo. Ajuste 
para a posição pretendida. Aperte de forma segura.

Almofadas para os gémeos ajustáveis independentes
Para ajustar a profundidade da almofada para os gémeos 
ajustável independente, desaperte o manípulo. Ajuste para a 
posição pretendida. Aperte de forma segura.

Remova os pernos e posicione conforme 
pretendido para ajustar a altura da almofada para 
os gémeos. Aperte de forma segura.

Zing 1 Zing 1Zing 2 Zing 2
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Ajuste e utilização-Zing tamanho 1 e tamanho 2

Almofada de apoio do tronco
Para ajustar a altura da almofada de apoio do tronco, desaperte o manípulo, prima o botão com mola e ajuste para a posição 
pretendida. Aperte de forma segura.
Zing 1 Zing 2

Apoio para a cabeça
Para ajustar a profundidade do apoio para a 
cabeça, desaperte o manípulo na traseira do apoio 
para a cabeça e deslize para a posição pretendida. 
Aperte de forma segura. 

Para ajustar a altura do apoio para a cabeça, 
desaperte o manipulo nas costas, mova para a 
posição pretendida. Aperte de forma segura.

Abertura o rosto
Para ajustar a altura da abertura, desaperte 
o manipulo no suporte de apoio. Coloque na 
posição pretendida e aperte de forma segura.

Para ajustar o ângulo do apoio para a cabeça, 
desaperte o manípulo de roquete e coloque na 
posição pretendida. Aperte de forma segura.

Para ajustar o ângulo ou a largura das almofadas 
da abertura, desaperte os manípulos e coloque 
na posição pretendida. Aperte os manípulos de 
forma segura.
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Ajuste e utilização-Zing tamanho 1 e tamanho 2

Placas para os pés de plataforma
Altura-As placas para os pés de plataforma são apenas 
ajustáveis em altura. Desaperte o manípulo, defina na 
posição pretendida. Aperte de forma segura.

Placas para os pés multi-ajustáveis
Altura-Desaperte os manípulos de roquete ligando 
o suporte para os pés aos tubos verticais das 
pernas para ajustar a altura da placa para os pés.

Abdução-Desaperte os manípulos para deslizar as 
placas para os pés juntas. Aperte os manípulos de 
forma segura.

Convergência/divergência-Desaperte os 
manípulos por debaixo das placas para os pés, 
deslize as placas para os pés para a posição. 
Aperte os manípulos de forma segura.

Plantar/Dorsal-Desaperte os manípulos de 
roquete para inclinar as placas para os pés. 
Aperte de forma segura.

Abdução-Desaperte os manípulos de roquete para 
separar as placas para os pés, aperte de forma 
segura. Desaperte os manípulos por debaixo das 
placas para os pés e deslize as placas para os pés, 
separando-as. Aperte os manípulos de forma segura.

A-Correias (se pedidas)-Posicione as correias nas ranhuras 
pretendidas.
B-Apoios para os pés-Posicione os apoios para os pés na 
posição pretendida. Insira o perno e aperte o manípulo de 
forma segura.

A

B

Dianteira/traseira-Desaperte os manípulos por 
debaixo das placas para os pés, deslize as placas 
para os pés para a posição. Aperte os manípulos 
de forma segura.

Precaução: Nunca reposicione as placas para os pés com o utilizador na posição em pé.
Precaução: Evite colocar os dedos na ranhura de ajuste.
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Ajuste e utilização-Zing tamanho 1 e tamanho 2

Abdução das pernas
Desaperte o manípulo por detrás da 
almofada pélvica.

Rodízio direcional com bloqueio
Bloqueie o rodízio direito traseiro para permitir que a 
unidade se desloque em linha reta. Ao bloquear os 
rodízios direcionais bloqueia a posição direcional do 
rodízio. Isto não evitará o rodízio de rolar.

Bloqueio da mola pneumática
Puxe o manípulo de bloqueio e aplique um movimento de 
torção para desbloquear. A sua unidade pode agora ser 
posicionada utilizando o pedal ou a alavanca manual.

Aplique um movimento de torção até que o manípulo 
esteja na vertical e bloqueie em posição. A mola 
pneumática está agora bloqueada para qualquer 
movimento não intencional. 
 

Controlo duplo
Aperte a alavanca manual para colocar a unidade 
na posição pretendida.

Utilize o pedal para colocar a unidade na posição 
pretendida.

Abduza cada uma das pernas para a posição 
pretendida até 30 graus por perna. Aperte de 
forma segura.
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Supinação (apenas MPS)
Vire a alavanca localizada por detrás da almofada 
pélvica para a posição “supine to stand” 
(supinação para posicionado em pé).

Pronação (apenas MPS)
Vire a alavanca localizada por detrás da almofada 
para a posição “prone” (pronação).

Ajuste para a posição de supinação pretendida 
pressionando o pedal ou utilizando pendente de mão 
na opção Pow’r Up (apenas Zing 2) e inclinando. Isto 
pode ser feito com o utilizador na unidade.

Zing 1 Zing 2

Zing 1 Zing 2

Ajuste para a posição de pronação pretendida pres-
sionando o pedal ou utilizando pendente de mão na 
opção Pow’r Up (apenas Zing 2) e inclinando. Isto 
pode ser feito com o utilizador na unidade. 

Ajuste e utilização-Zing tamanho 1 e tamanho 2
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Ajustes e utilização-Bantam extra pequeno e Bantam pequeno*
Leia todas as instruções minuciosamente antes de iniciar quaisquer ajustes. *Se a opção de supinação foi pedida, consulte a página 23 para utilização.

Precaução: Não ajuste a profundidade do assento enquanto o utilizador está na unidade.
Precaução: Garanta que as cores no assento correspondem às do braço de seguimento.

Profundidade/ângulo traseiro/altura traseira do assento
Remova o Shadow Tray e eleve o assento com um ângulo ligeiro. 

Ajustar para uma definição menor: Ajuste o braço 
de seguimento (ângulo das costas) pressionando 
primeiro o botão com mola e movendo não mais 
de dois orifícios de cada vez. Ajuste depois o 
tubo do assento (profundidade do assento) um 
orifício de cada vez. Continue esta sequência até 
que alcance a definição pretendida e as cores 
no tubo do assento e no braço de seguimento 
correspondam. 

Nota: Para um ajuste mais fácil pode necessitar de elevar ligeiramente à medida que é feito o ajuste da profundidade do assento.

Aperte os manípulos de profundidade do assento e do braço de seguimento de forma segura quando tiver alcançado a 
posição pretendida.

Ajuste para uma definição mais comprida: 
Ajuste o tubo de assento (profundidade do 
assento) pressionando primeiro o botão com 
mola e movendo apenas um orifício de cada vez. 
Ajuste depois o braço de seguimento (ângulo das 
costas) não mais do que dois orifícios de cada 
vez. Continue esta sequência até que alcance 
a definição pretendida e as cores no tubo do 
assento e no braço de seguimento correspondam. 

Cilindro pneumático 
Coloque o pé no pedal e eleve utilizando o manípulo de assistência por detrás do assento para ajudar a elevar a 
unidade para a posição em pé. Isto pode ser também necessário ao baixar o utilizador para a posição sentada.

Desaperte os manípulos no tubo do assento e no braço de seguimento. Não desaparafuse totalmente os manípulos ao 
ajustar o assento.

Os ajustes do ângulo das costas do Bantam pequeno 
estão localizados abaixo do manípulo de bloqueio. Os 
ajustes do ângulo das costas vão do azul (mais pequeno) 
ao verde (maior).

Os ajustes do ângulo das costas do Bantam extra 
pequeno estão localizados acima do manípulo de 
bloqueio. Os ajustes do ângulo das costas vão do 
verde (maior) ao azul (mais pequeno).
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Ajuste e utilização-Bantam extra pequeno e pequeno

Apoios da anca
Os apoios da anca opcionais podem ser removidos para 
transferência. A largura do apoio da anca pode ser ajustada 
desapertando os manípulos por debaixo do assento. Aperte 
sempre de forma segura.

Apoios laterais
Os apoios laterais opcionais podem ser removidos para 
transferência. A largura do apoio lateral pode ser ajustada 
desapertando os manípulos na traseira da unidade. Aperte 
sempre de forma segura.

Verifique o ajuste e a interferência colocando a unidade na posição em pé máxima e de novo para a posição sentada 
(sem um utilizador sentado na unidade) já que as almofadas podem não funcionar na perfeição em todas as posições.

Para ajustar o ângulo do tabuleiro, desaperte ambos os 
manípulos de roquete na lateral da unidade e posicione 
o tabuleiro no ângulo pretendido pelo utilizador, aperte 
de forma segura.

Os apoios da anca têm um número de orifícios de fixação 
na parte traseira da almofada permitindo posições 
adicionais vertical e horizontalmente. As almofadas também 
podem ser fixadas numa posição reta, a 90º, 180º ou 270º.

Os apoios laterais têm um número de orifícios de fixação 
na parte traseira da almofada que permitem posições 
adicionais vertical e horizontalmente. As almofadas também 
podem ser fixadas numa posição reta, a 90º, 180º ou 270º.

Shadow Tray-Tabuleiro preto moldado e profundidade do 
tabuleiro transparente
Para ajustar a altura do tabuleiro opcional, coloque os 
tubos do tabuleiro nos recetáculos e alinhe os orifícios 
para a profundidade desejada, e insira os pinos.

Para ajustar a altura do tabuleiro, desaperte ambos os 
manípulos de roquete na lateral da unidade e eleve o 
tabuleiro para a posição pretendida pelo utilizador, aperte 
de forma segura.

Precaução: Estes ajustes seguintes apenas podem ser 
feitos enquanto a unidade está na posição sentada.

Precaução: Apoie sempre o tabuleiro ao desapertar os 
manípulos de roquete para ajustar o tabuleiro.

Precaução: Após colocar o tabuleiro em posição, garanta 
que os manípulos de roquete na lateral do tabuleiro são 
apertados de forma segura. 
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Ajuste e utilização-Bantam extra pequeno e pequeno

Shadow Tray oscilante
Altura do tabuleiro preto moldado/multi-ajustável
Para ajustar a altura do tabuleiro, desaperte os manípulos na 
lateral da unidade e defina na posição pretendida. Aperte de 
forma segura.

Ângulo do tabuleiro multi-ajustável
Para ajustar o ângulo do tabuleiro, solte os manípulos de roquete em 
ambos os lados do tabuleiro, defina na posição pretendida. Aperte de 
forma segura.

Profundidade do tabuleiro multi-ajustável
Desaperte o manípulo por debaixo do tabuleiro, 
puxe ou empurre para a posição pretendida. 
Aperte de forma segura.

Oscilação do tabuleiro multi-ajustável
Desaperte o manípulo num dos lados apenas até que 
seja capaz de oscilar o tabuleiro. O tabuleiro pode 
oscilar para a esquerda e para a direita.

Oscilação do tabuleiro multi-ajustável
Oscile o tabuleiro para permitir transferências.
Nota: Para remover o tabuleiro, desaperte os manípulos 
em ambos os lados do tabuleiro.
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Ajuste e utilização-Bantam extra pequeno e Bantam pequenoAjustes e utilização-linha de produtos Evolv
Leia todas as instruções minuciosamente antes de iniciar quaisquer ajustes.

Placas para os pés padrão
Altura-As placas para os pés padrão têm apenas ajuste de 
altura. Desaperte o grampo que liga o suporte para os pés ao 
pilar do assento para ajustar a altura das placas para os pés.

Adução-Desaperte os manípulos para deslizar as 
placas para os pés juntas. Aperte os manípulos de 
forma segura.

Convergência/divergência-desaperte os manípulos 
por debaixo das placas para os pés, deslize as 
placas para os pés para a posição. Aperte os 
manípulos de forma segura.

Almofadas para os joelhos padrão
As almofadas para os joelhos padrão têm apenas ajustes em 
profundidade, altura e rotação das almofadas. Para ajustar 
a almofada para os joelhos, desaperte os manípulos e mova 
para a posição. Aperte de forma segura assim que seja 
alcançada a posição pretendida. 

Dianteira/traseira-Desaperte os manípulos por debaixo 
das placas para os pés, deslize as placas para os pés 
para a posição. Aperte os manípulos de forma segura.

Placas para os pés multi-ajustáveis
Plantar/Dorsal-Desaperte os manípulos de 
roquete para inclinar as placas para os pés. 
Aperte de forma segura.

Abdução-Desaperte os manípulos de roquete para separar 
as placas para os pés, aperte de forma segura. Desaperte os 
manípulos por debaixo das placas para os pés e deslize as placas 
para os pés, separando-as. Aperte os manípulos de forma segura.

Precaução: Nunca reposicione as placas para os pés com o utilizador na posição em pé.
Precaução: Evite colocar os dedos na ranhura de ajuste.

Almofadas para joelhos oscilantes
As almofadas para joelhos oscilantes oscilam, 
afastando-se premindo o botão vermelho, têm também 
ajustes de largura e altura. Aperte de forma segura 
assim que seja alcançada a posição pretendida.

Precaução: Faça os ajustes apenas enquanto o utilizador está na posição sentada.
18



Opção móvel
Para bloquear ou desbloquear as rodas direcionais, rode o rodízio direcional um quarto de volta. Utilize o ajusto do 
aro de pressão para posicionar os aros de para a frente ou para trás, para transferir ou para autopropulsão. Aperte 
para bloquear em posição.

Apoio para a cabeça
Para ajustar a profundidade do apoio para a 
cabeça, desaperte o manípulo na traseira do apoio 
para a cabeça e deslize para a posição pretendida. 
Aperte de forma segura. 

Para ajustar a altura do apoio para a cabeça, 
desaperte o manipulo nas costas, mova para a 
posição pretendida. Aperte de forma segura.

Para ajustar o ângulo do apoio para a cabeça, 
desaperte o manípulo de roquete e coloque na 
posição pretendida. Aperte de forma segura.

Bloqueios 
independentes 
das rodas 
direcionais

Ajustes 
independentes 
de ângulo 
através dos 
aros de 
pressão

Ajuste e utilização-Bantam extra pequeno e Bantam pequeno
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Profundidade do assento

Ajustes e utilização-Bantam médio* 
Leia todas as instruções minuciosamente antes de iniciar quaisquer ajustes. *Se a opção de supinação foi pedida, consulte a página 23 para utilização.

Precaução: Não ajuste a profundidade do assento enquanto o utilizador está na unidade.
Precaução: Garanta que as cores no assento correspondem às do braço de seguimento.

1. Certifique-se de que o controlador está na posição “Sit-to-
Stand” (sentado para posicionado em pé) antes de ajustar a 
profundidade do assento. O assento deve ser baixado para 
uma posição sentada para um ajuste mais fácil.

2. Desaperte o manípulo no lado exterior direito da estrutura de 
tubo do assento por debaixo do assento. Uma volta completa 
deve ser suficiente.

3. Com uma mão a apoiar as costas (se equipado) prima 
o botão com mola no lado exterior esquerdo do tubo do 
assento, por debaixo do assento. Utilizando as costas como 
alavanca, mova a profundidade do assento para a definição 
pretendida, anotando a cor. Se a profundidade do assento não 
se move livremente, verifique o estofo do assento na parte 
dianteira deste para garantir que pode deslizar livremente com 
a superfície telescópica do assento, pode ter de o libertar do 
velcro. É utilizado velcro para o fixar na frente da unidade.

Reaperte o manípulo neste momento. Se a unidade não 
estiver equipada com costas, o ajuste está finalizado. Caso 
contrário continue.

4. Desaperte o manípulo no braço de seguimento. 

5. Com uma mão a apoiar o conjunto das costas vire a 
alavanca do atuador cinzento no centro do manípulo para 
a posição totalmente aberta. Continue então a desapertar 
o manípulo até sentir resistência. NÃO continue a rodar o 
manípulo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. 
Se forçar o manípulo a partir desta paragem irá danificar o 
mecanismo.

Precaução: Certifique-se de que tem uma mão a apoiar o 
conjunto das costas, ao virar a alavanca do atuador cinzento 
fará com que o conjunto das costas se mova livremente.

6. Utilizando as costas como alavanca, ajuste o braço de 
seguimento para que a cor do decalque com a profundidade 
do assento corresponda à cor na janela indicadora no braço de 
seguimento (janela indicadora mostrada). 

Solte a alavanca cinzenta do atuador para voltar a ativar 
os êmbolos de bloqueio nos manípulos do grampo. Pode 
necessitar de apertar parcialmente o manípulo e mover 
ligeiramente o conjunto das costas para permitir que o pino 
de bloqueio engate na posição “home” (principal). Feche 
totalmente a alavanca cinzenta do êmbolo e aperte os 
manípulos de forma segura.

7. Após atingir a profundidade do assento pretendida, rode o 
manípulo de ajuste do ângulo das costas para que o assento/
costas estejam no ângulo pretendido.
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Ajustes e utilização-Bantam médio
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Apoios da anca
Os apoios da anca opcionais podem ser 
removidos para transferência. A largura do 
apoio da anca pode ser ajustada desapertando 
os manípulos por debaixo do assento. Aperte 
sempre de forma segura.

Apoios laterais
Os apoios laterais opcionais podem ser removi-
dos para transferência. A largura do apoio lateral 
pode ser ajustada desapertando os manípulos 
na traseira da unidade. Aperte sempre de forma 
segura.

Verifique o ajuste e a interferência colocando a 
unidade na posição totalmente em pé e de novo 
para a posição sentada sem um utilizador sen-
tado na unidade. Devido à variedade de ajustes 
que podem ser feitos as almofadas podem não 
funcionar corretamente em todas as definições 
ou configurações.

Os apoios da anca têm um número de orifícios 
de fixação na parte traseira da almofada per-
mitindo posições adicionais vertical e horizon-
talmente. As almofadas também podem ser 
fixadas numa posição reta, a 90º, 180º ou 270º.

Precaução: Faça os ajustes apenas en-
quanto o utilizador está na posição sen-
tada.

Precaução: Nunca reposicione as placas 
para os pés enquanto um utilizador está na 
posição em pé. 

Os apoios laterais têm um número de orifícios 
de fixação na parte traseira da almofada que 
permitem posições adicionais vertical e hori-
zontalmente. As almofadas também podem ser 
fixadas numa posição reta, a 90º, 180º ou 270º.

Almofada para os joelhos
Para ajustar a almofada para os joelhos, desaperte os 
manípulos e mova para a posição. Aperte de forma 
segura assim que a posição pretendida esteja finaliza-
da. As almofadas para os joelhos padrão têm apenas 
ajustes em profundidade e rotação das almofadas. As 
almofadas para joelhos oscilantes oscilam, afastan-
do-se premindo o botão vermelho, têm também ajustes 
de largura e altura.

Opção das costas
Para ajustar o ângulo das costas, ajuste o maní-
pulo para a posição pretendida.

Voetplaten
Gebruik de rode ratelhendel op de voetplaat om de voet-
plaat omhoog of omlaag in de gewenste hoek te zetten en 
stevig vast te draaien. Voetplaten kunnen worden omge-
keerd voor een groter bereik.

Apoio para a cabeça
Para ajustar a altura do apoio para a cabeça, 
desaperte o manipulo na traseira da opção para 
as costas, mova para a posição pretendida e 
aperte de forma segura.

Para ajustar o ângulo do apoio para a cabeça, 
desaperte o manípulo de roquete e coloque na 
posição pretendida. Aperte de forma segura.

Para ajustar a profundidade do apoio para a 
cabeça, desaperte o manípulo na traseira do 
apoio para a cabeça e deslize para a posição pre-
tendida, aperte de forma segura.



Ajustes e utilização-Bantam médio
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Ajuste do Shadow Tray
Para ajustar a profundidade do tabuleiro, desperte 
totalmente cada manípulo conforme mostrado. Vire 
depois a alavanca do êmbolo cinzento no centro de 
cada manípulo para a posição totalmente aberta até 
que “clique”. Continue a desapertar o manípulo até 
sentir resistência. NÃO continue a rodar o manípulo 
no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Se 
forçar o manípulo a partir desta paragem irá danificar 
o mecanismo.

O tabuleiro pode agora ser removido completamente, 
ou ajustado à posição pretendida utilizando as 
posições de encaixe como guia.

Para ajustar o ângulo do tabuleiro, desaperte 
um grampo da alavanca aproximadamente 2 
voltas em cada um dos lados do tabuleiro em 
que os tubos de extensão estão encaixados, 
conforme mostrado. Apoie o tabuleiro com uma 
mão antes de desapertar totalmente o segundo 
grampo da alavanca.

Solte a alavanca do êmbolo cinzento para voltar 
a ativar os êmbolos de bloqueio nos manípu-
los do grampo. Pode necessitar de apertar 
parcialmente os manípulos e mover ligeiramente 
o tabuleiro para a frente e para trás para permitir 
que os pinos de bloqueio engatem nas suas 
posições “home” (principais). Feche totalmente 
a alavanca cinzenta do êmbolo e aperte os 
manípulos para fixar o tabuleiro.

Para ajustar o ângulo do tabuleiro, desaperte 
um grampo da alavanca aproximadamente 2 
voltas em cada um dos lados do tabuleiro em 
que os tubos de extensão estão encaixados, 
conforme mostrado. Apoie o tabuleiro com uma 
mão antes de desapertar totalmente o segundo 
grampo da alavanca.

Ajuste oscilante e do Shadow Tray
ara ajustar a altura do tabuleiro, desaperte os manípulos 
na parte traseira da unidade e defina na posição pretendi-
da. Aperte os manípulos de forma segura.

Ajuste para o ângulo pretendido e aperte de 
forma segura

Mova a superfície do tabuleiro para o ângulo 
desejado e reaperte ambos os grampos da 
alavanca de forma segura. 

Para ajustar a profundidade do tabuleiro, des-
aperte um manípulo por debaixo do tabuleiro, 
defina para a profundidade pretendida e aperte 
de forma segura.

Ajuste oscilante do Shadow Tray
Para fazer oscilar o tabuleiro, desaperte um manípu-
lo e afaste o tabuleiro.

Precaução: Deve ter-se cuidado extra se o tabuleiro for ajustado com um paciente sentado na unidade para garantir que estão apoiados por um colete para o 
peito, uma correia para o peito ou por um dispositivo de apoio similar. Não se pode confiar nas guias laterais, propriamente ditas, para apoio frontal, mesmo em 
modelos com uma curvatura anterior voltada para dentro.

Precaução: Nunca ajuste nem remova o tabuleiro enquanto o paciente está em pé ou numa posição parcialmente em pé.



Auste e utilização-produtos Bantam

Utilização do controlador-produtos Bantam Aceda a easystand.com/videos para um pequeno vídeo sobre a utilização do controlador.
Concebido tendo em mente a facilidade de utilização e a segurança do utilizador, o Controlador (conforme mostrado) é o 
único ponto de utilização para a opção de supinação. 
O Controlador tem 3 posições: 
Neutra, Sentado para posicionado em pé, e Supinação

Existe um anel de segurança equipado com mola (de cor 
vermelha) que evita a alteração não intencional entre modos. Tem 
de ser levantado no sentido do manípulo de mudança antes de o 
modo poder ser mudado.

Modo sentado para posicionado em pé
A unidade está bloqueada no modo sentado para posicionado 
em pé quando o suporte para os pés é bloqueado na estrutura da 
base. 

Note que mesmo que o controlador esteja definido para o modo 
sentado para posicionado em pé, o suporte da placa para os 
pés tem de ser colocada na posição perpendicular ao solo e 
bloqueado em posição. Se o suporte não estiver já em posição, 
isto pode ser conseguido empurrando o manipulo de assistência 
à supinação.

Ouça um clique que indica que a unidade está bloqueada no 
modo sentado para posicionado em pé.

Se puder mover o apoio para as costas, ou os apoios para os pés 
para a frente ou para trás, a unidade ainda não está bloqueada 
na posição sentado para posicionado em pé.

O modo sentado para posicionado em pé permite ao utilizador 
mover-se entre as posições sentada e em pé. Os pontos pivô 
da anca e dos joelhos articulam enquanto mantêm ângulos 
constantes para as costas e para o suporte de apoio para os pés.

Importante: Todos os ajustes de profundidade do assento e do 
braço de seguimento devem ser feitos com o Controlador no 
modo sentado para posicionado em pé.

Modo neutro
O controlador apenas deve ser definido na posição neutra 
quando muda entre os modos sentado para posicionado  
em pé e supinação. 

Não deixe o controlador na posição neutra com uma pessoa 
no Bantam. 

A posição neutra permite que os apoios de suporte dos pés e 
o apoio para as costas se movam livremente nos pontos pivô 
da anca e dos joelhos para se posicionarem na posição de 
supinação parcial ou total.

Precaução: Se o ajuste do ângulo das costas foi reclinado 
antes de mudar para modo Neutro, a quantidade de reclinação 
permanecerá em relação ao seu ajuste anterior. Por exemplo, se 
as costas estiverem ajustadas para 10 graus reclinadas enquanto 
o paciente está sentado, o apoio para as costas estará 10 graus 
ABAIXO da linha paralela se a unidade estiver colocada em 
supinação completa. Para conforto e segurança do paciente, o 
operador ou o assistente tem de estar totalmente ciente do ajuste 
do ângulo das costas e deve confirmar as definições da “mesma 
cor” na profundidade do assento e do braço de seguimento 
ANTES de mudar para os modos Neutro ou Supinação.

Bantam extra pequeno
Bantam pequeno

Bantam médio

Modo neutro

Modo sentado para 
posicionado em pé
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Ajuste e utilização-Bantam extra pequeno, Bantam pequeno e Bantam médio

Utilização do controlador-(cont.)

Modo supinação
Precaução: Um apoio para cabeça adaptado e ajustado 
adequadamente TEM de ser utilizado com a opção de 
supinação.

O Bantam com opção de supinação funciona como um 
posicionador sentado para posicionado em pé e como 
um posicionador em supinação. Pode ser alternado de 
forma segura entre modos, sem remover o utilizador do 
posicionador.

Precaução: Não faça ajustes do ângulo das costas em modo 
de supinação.

• A unidade é bloqueada em modo de supinação assim que 
o controlador for definido para essa posição.

• Os apoios do suporte para os pés e o apoio para as costas 
são bloqueados uns em relação aos outros no modo de 
Supinação. Quando em supinação parcial ou total o utilizador 
pode ser elevado para uma posição em pé ou descer para 
uma posição reclinada.

• Se a unidade for bloqueada em modo de supinação, 
apenas tem de elevar a unidade ao ponto em que o 
suporte da placa para os pés fica perpendicular ao solo. 
NAO CONTINUE A ELEVAR A UNIDADE A PARTIR DESTE 
PONTO. Ao forçar a unidade a elevar-se a partir do seu 
ponto de paragem pode resultar em danos na unidade.

• A unidade está equipada com um desvio Mechlok. Este 
mecanismo evita danos nos componentes caso exista um 
sobrecurso quando o dispositivo está bloqueado em modo 
“Supine” (supinação). Se estiver em modo de supinação 
com o conjunto dos apoios para as pernas voltados para 
cima, contra a coluna (vertical) do assento, o desvio Mechlok 
será desativado. Se deseja manter a posição de supinação 
enquanto baixa o assento, é necessário puxar no manípulo 
de assistência à supinação alguns graus enquanto baixa a 
unidade até que o desvio Mechlok se desative. Se isto não 
for feito, o posicionador irá comportar-se como se estivesse 
no modo “Sit-to-Stand” (sentado para posicionado em pé), 
permitindo que o utilizador volte para uma posição sentada.

Precaução: Quando em modo de supinação, se o limite for 
alcançado quando o apoio para os pés estiver perpendicular 
ao solo, mas o utilizador pretende continuar para uma 
posição em pé mais reta tem de alterar o controlador para 
o modo sentado para posicionado em pé. Isto permitirá ao 
utilizador continuar até à posição em pé sem danificar a 
unidade. Um interruptor limitador em modo de Supinação 
corta a corrente para o atuador quando o portador do apoio 
para as pernas estiver perpendicular ao solo, evitando o 
sobrecurso e danos na unidade.

Bantam extra pequeno
Bantam pequeno
Modo supinação

Bantam extra pequeno
Bantam pequeno

Bantam médio

Modo supinação

Bantam médio

Modo supinação

Bantam extra pequeno
Bantam pequeno
Modo neutro

Bantam médio

Modo neutro

Bantam extra pequeno
Bantam pequeno
Modo sentado para 
posicionado em pé

Bantam médio

Modo sentado para 
posicionado em pé
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Ajustes e utilização-linha de produtos Evolv
Leia todas as instruções minuciosamente antes de iniciar quaisquer ajustes.

Precaução: Nunca reposicione as placas para os pés enquanto um utilizador está na posição em pé. 

Profundidade/ângulo traseiro/altura traseira do assento
Remova o Shadow Tray e eleve o assento com um ângulo ligeiro. 

1. Desaperte o manípulo no tubo do assento localizado por 
debaixo do assento. Não desaparafuse totalmente o manípulo 
de profundidade ao ajustar o assento. 

Prima o botão com mola e posicione as costas para que o pivô 
da anca esteja localizado o mais próximo possível das ancas 
do utilizador. Aperte o manípulo de profundidade do assento 
de forma segura. 

Nota: Ajuste o ângulo traseiro após cada alteração da 
profundidade do assento.

Área verde2. Para ajustar o ângulo traseiro, utilize o manípulo localizado 
no braço de seguimento. Antes de colocar na posição em pé, 
o ângulo traseiro tem de ser definido para que o indicador na 
lateral da unidade esteja no verde. 

O localizador do ângulo traseiro/do assento está localizado 
na lateral da unidade. Enquanto a unidade está na posição 
sentada, a área verde indica o ângulo traseiro. 

Precaução: Antes de colocar na posição em pé, o indicador 
do ângulo do assento/traseiro tem de estar no verde. A não 
definição do ângulo traseiro antes da colocação na posição em 
pé pode fazer com que a unidade bloqueie na posição em pé, 
provocando danos na unidade.

Almofada do tabuleiro/dianteira
3. Para ajustar a altura da almofada para o tabuleiro/dianteira, 
desaperte o grampo localizado imediatamente acima da 
coluna dianteira. Eleve o tabuleiro para a altura pretendida 
pelo utilizador e aperte o grampo. 

Para ajustar a profundidade da almofada do tabuleiro/
dianteira, desaperte o grampo localizado imediatamente 
abaixo do tabuleiro. Mova a almofada dianteira para a posição 
pretendida e aperte o grampo.
 
Precaução: Enquanto baixa a altura do tabuleiro, mantenha as 
mãos afastadas da área por debaixo do tabuleiro. 

Almofada para os joelhos
4. Para ajustar a profundidade da almofada para os joelhos, 
desaperte o manípulo de roquete e mova para a posição. 
Aperte o manípulo de roquete quando for alcançada a posição 
pretendida. 

Posicione a almofada para os joelhos para que o joelho do 
utilizador esteja centrado na almofada para os joelhos e 
caibam apenas 2 dedos entre a parte posterior da perna e 
o assento.
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Ajuste e utilização-linha de produtos Evolv

Placas para os pés
Precaução: Nunca reposicione as placas para os pés enquanto um 
utilizador está na posição em pé.

5. Desaperte o grampo que liga o suporte para os pés ao pilar do 
assento para ajustar a altura das placas para os pés para a placa 
para os pés padrão. As placas para os pés multi-ajustáveis ajustam-
se em altura e em posição plantar/dorsal. 

Posicione a altura do suporte para os pés para que o joelho do 
utilizador esteja o mais próximo possível do pivô do assento. O 
fémur deve estar apoiado no assento, num ângulo descendente 
ligeiro.

Aperte o grampo de forma segura. 

Precaução: Evite colocar os dedos na ranhura de ajuste.

6. As placas para os pés podem ser abduzidas em 4 posições 
diferentes (divergência), removendo o perno por debaixo do rebordo 
dianteiro da placa para os pés com uma chave sextavada e elevando 
e rodando a placa para os pés. Certifique-se de que o entalhe da 
placa para os pés é posicionado numa das quatro ranhuras. Coloque 
de novo o perno na placa para os pés assim que seja alcançada a 
posição pretendida.

Apoios da anca
7. Os apoios da anca são opcionais e podem ser removidos 
para transferência. A largura do apoio da anca pode ser ajustada 
desapertando os manípulos por debaixo do assento. Aperte sempre 
de forma segura.

Os apoios da anca têm um número de orifícios de fixação na parte 
traseira da almofada que permitirão posições adicionais vertical e 
horizontalmente. As almofadas também podem ser fixadas numa 
posição reta, a 90º, 180º ou 270º.

Verifique o ajuste e a interferência colocando a unidade na posição 
totalmente em pé e de novo para a posição sentada sem um 
utilizador sentado na unidade, já que as almofadas podem não 
funcionar na perfeição em todas as posições.

Apoios laterais
8. Os apoios laterais são opcionais e podem ser removidos 
para transferência. A largura do apoio lateral pode ser ajustada 
desapertando os manípulos na traseira da unidade. A profundidade 
do apoio lateral pode ser ajustada desapertando o manípulo na 
lateral da unidade. Aperte sempre de forma segura.

Os apoios laterais têm vários orifícios de fixação na parte traseira 
da almofada que permitirão posições adicionais vertical e 
horizontalmente. As almofadas também podem ser fixadas numa 
posição reta, a 90º, 180º ou 270º.

Verifique o ajuste e a interferência colocando a unidade na posição 
totalmente em pé e de novo para a posição sentada sem um 
utilizador sentado na unidade, já que as almofadas podem não 
funcionar na perfeição em todas as posições.
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FIG. A- Para ajustar a altura da almofada para o peito ajustável, desaperte o manípulo e mova para a posição pretendida. 
Aperte de forma segura. 

FIG: B- Para ajustar a profundidade da almofada dianteira e do tabuleiro, desaperte o manípulo localizado por debaixo do 
tabuleiro. Mova a almofada dianteira para a posição pretendida pelo utilizador e aperte o grampo. Para virar o tabuleiro para 
cima, puxe o mecanismo e aplique um movimento de torção ao mecanismo de bloqueio e eleve. Para ajustar o nível do braço 
de apoio utilize o parafuso de ajuste para definir a posição pretendida.

Ajuste do shadow tray e da almofada para o peito
Precaução: Após virar o tabuleiro para cima, assegure-se que coloca o mecanismo de bloqueio de novo em posição. Se não 
o fizer pode provocar a queda súbita do tabuleiro.

Precaução: Evite colocar os dedos perto dos tubos do tabuleiro e das ranhuras de ajuste da altura da almofada para o peito.

Mecanismo de 
bloqueio

Braço de 
apoio

Parafuso de ajuste

Ajuste da altura da almofada para o peito ajustável

FIG. B

FIG. A

27

Ajuste e utilização-linha de produtos Evolv



Ajuste e utilização-linha de produtos Evolv

Shadow tray-Profundidade e altura do braço do tabuleiro

1. Puxe a manga de proteção em tecido para 
baixo para expor o perno do tubo inferior do 
tabuleiro e remova a tampa de proteção preta.

2. Utilize uma chave sextavada e uma chave de 13 mm 
e remova a porca e a anilha.

3. Remova o perno.
Nota: Pode necessitar de ajuda a retirar pressão 
do perno movendo o tabuleiro.

4. Remova o tabuleiro.

5. Remova a tampa de proteção preta da 
porca. Utilize uma chave sextavada e uma 
chave de 13 mm e remova a porca e a anilha.

6. Coloque o braço do tabuleiro na posição pretendida.

7. Insira o perno. Coloque a anilha e a porca no 
perno e aperte de forma segura. Volte a colocar a 
tampa de proteção preta na porca.

8. Insira o tubo do tabuleiro no suporte do tabuleiro à 
altura pretendida.

Ajustes e utilização-Bantam extra pequeno e Bantam pequeno*
Leia todas as instruções minuciosamente antes de iniciar quaisquer ajustes. *Se a opção de supinação foi pedida, consulte a página 23 para utilização.
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9. Utilizando a chave sextavada e a chave de  
13 mm aperte de forma segura.

10. Volte a colocar a tampa de proteção preta na porca.

11. Puxe a manga de proteção em tecido sobre  
o tubo do tabuleiro conforme mostrado.

12. Puxe a manga de proteção em tecido no braço de 
apoio para expor o perno. Remova a tampa de proteção 
preta no braço de apoio.

13. Utilize uma chave sextavada e uma chave de 
13 mm e remova a porca e a anilha. Coloque na 
posição pretendida. Utilize uma chave sextavada 
e uma chave de 13 mm e aperte de forma segura. 
Volte a colocar a tampa de proteção preta na porca.

14. Utilize uma chave sextavada para ajustar o 
braço de apoio para nivelar o tabuleiro.

15. O braço de apoio tem de apoiar o tabuleiro 
conforme mostrado.

O shadow tray ajustável tem 6 ranhuras de ajuste de 
altura e 6 de profundidade.

Ajuste e utilização-linha de produtos Evolv
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Ajustes e utilização-linha de produtos Glider
Leia todas as instruções minuciosamente antes de iniciar quaisquer ajustes.

Precaução: Nunca reposicione as placas para os pés enquanto um utilizador está na posição em pé. 

Profundidade/ângulo traseiro/altura traseira do assento
Eleve o assento num ângulo ligeiro. 

Desaperte o manípulo no tubo do assento localizado 
por debaixo do assento. Não desaparafuse totalmente o 
manípulo de profundidade ao ajustar o assento. 

Prima o botão com mola e posicione as costas para 
que o pivô da anca esteja localizado o mais próximo 
possível das ancas do utilizador. Aperte o manípulo de 
profundidade do assento de forma segura. 

Nota: Ajuste o ângulo traseiro após cada alteração da 
profundidade do assento.

Área verde

Para ajustar o ângulo traseiro, utilize o manípulo localizado 
no braço de seguimento. Antes de colocar na posição 
em pé, o ângulo traseiro tem de ser definido para que o 
indicador na lateral da unidade esteja no verde. 

O localizador do ângulo traseiro/do assento está localizado 
na lateral da unidade. Enquanto a unidade está na posição 
sentada, a área verde indica o ângulo traseiro. 

Precaução: Antes de colocar na posição em pé, o indicador 
do ângulo do assento/traseiro tem de estar no verde. A não 
definição do ângulo traseiro antes da colocação na posição 
em pé pode fazer com que a unidade bloqueie na posição 
em pé, provocando danos na unidade.

Almofada do tabuleiro/dianteira
Para ajustar a altura da almofada para o tabuleiro/dianteira, 
desaperte o grampo localizado imediatamente acima da 
coluna dianteira. Eleve o tabuleiro para a altura pretendida 
pelo utilizador e aperte o grampo. 

Para ajustar a profundidade da almofada do tabuleiro/
dianteira, desaperte o grampo localizado imediatamente 
abaixo do tabuleiro. Mova a almofada dianteira para a 
posição pretendida e aperte o grampo.
 
Precaução: Enquanto baixa a altura do tabuleiro, mantenha 
as mãos afastadas da área por debaixo do tabuleiro. 
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Manípulos 
deslizantes

Almofadas 
para os 
joelhos

Almofadas para 
os joelhos

Placas para os pés

Manípulos deslizantes
Para ajustar a altura dos manípulos deslizantes, desaperte os grampos de roquete. Ajuste os manípulos para a 
posição pretendida pelo utilizador e aperte os grampos de forma segura.

Os cilindros de resistência são ajustáveis individualmente para fornecer doze definições diferentes de resistência. 
Rode a tampa dos cilindros para a resistência pretendida. Os cilindros de resistência podem também ser 
desligados desengatando o pino de extração. 

Placas para os pés
Ajuste as placas para os pés desapertando os dois manípulos em cada placa para os pés (para acesso mais 
fácil ao manípulo no interior, oscile o conjunto da perna para a frente), para que os joelhos do utilizador estejam 
centrados nas almofadas para os joelhos e o fémur esteja apoiado no assento. Aperte de forma segura.

Precaução: Nunca reposicione as placas para os pés enquanto um utilizador está na posição em pé.
 
Precaução: Evite colocar os dedos na ranhura de ajuste.

Almofadas para os joelhos
Frequentemente, a adaptação adequada pode ser conseguida ajustando a altura da placa para os pés. Quando 
necessário, as almofadas para os joelhos são ajustáveis de forma independente com cinco ajustes. Para ajustar as 
almofadas para os joelhos, remova os pernos das almofadas para os joelhos e ajuste para a posição pretendida. 
Substitua os pernos e aperte de forma segura.

Antes de transferir, vire as almofadas para os joelhos para cima para permitir um acesso mais fácil.

Precaução: Nunca faça ajustes no EasyStand enquanto um utilizador está na posição em pé. 

Precaução: Enquanto utiliza o Glider, aconselhe os presentes a manter as mãos e os pés afastados do mecanismo 
do Glider. 

Precaução: Enquanto utiliza o Glider, mantenha as mãos afastadas dos pontos de montagem superior e inferior 
dos cilindros de resistência.

Ajuste e utilização-linha de produtos Glider
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Ajustar 
divergência

Ajustar altura

Ajustar 
profundidade

Ajustar 
profundidade

Ajustar altura

Ajustes e utilização-StrapStand
Leia todas as instruções minuciosamente antes de iniciar quaisquer ajustes.

Precaução: Nunca reposicione as placas para os pés enquanto um utilizador está na posição em pé. 

Placas para os pés
Para ajustar a abdução das placas para os pés, remova o 
perno por debaixo do rebordo frontal da placa para os pés com 
uma chave sextavada. Eleve e rode a placa para os pés para a 
posição pretendida. Certifique-se de que a placa para os pés 
está posicionada numa das ranhuras (3 posições para a placa 
para os pés padrão, 4 posições para placas para os pés multi-
ajustáveis, opcionais) e volte a fixar com o perno.

Placas para os pés multi-ajustáveis
Desaperte o grampo que liga o suporte para os pés à base 
para ajustar a altura da placa para os pés e aposição  
plantar/dorsal. 

Posicione a altura da placa para os pés para que o joelho do 
utilizador esteja centrado na almofada para os joelhos.  
Aperte o grampo de forma segura. 

Precaução: Evite colocar os dedos nas ranhuras de ajuste.

Almofada para os joelhos
Para ajustar a profundidade da almofada para os joelhos, 
desaperte o manípulo e mova para a posição. Aperte o 
manípulo assim que tenha alcançado a posição pretendida. 
Para ajustar a altura da almofada para os joelhos, desaperte o 
manípulo por detrás da almofada para os joelhos e mova para 
a posição. Aperte o manípulo assim que tenha alcançado a 
altura pretendida.

Tabuleiro
Para ajustar a altura da almofada para o peito ou do tabuleiro 
opcional, desaperte o grampo localizado imediatamente acima 
da base. Eleve o tabuleiro para a altura pretendida e aperte 
o grampo. 

Para ajustar a profundidade da almofada para o peito 
ou do tabuleiro opcional, desaperte o grampo localizado 
imediatamente abaixo do tabuleiro. Mova a almofada dianteira 
para a posição pretendida e aperte o grampo.
 
Precaução: Enquanto baixa a altura do tabuleiro, mantenha as 
mãos afastadas da área por debaixo do tabuleiro.

Ajustar altura, plantar/dorsal
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Utilização do elevador Pow’r Up**apenas aplicável se existir na unidade.

Zing tamanho 2, Bantam extra pequeno, Bantam pequeno, linha de produtos Evolv e linha de produtos Glider

Precaução: Utilize apenas o carregador Linak, número de 
modelo 0CH01S-00, fornecido pela Altimate Medical com a 
opção Pow’r Up.

1. Ligue o recetáculo a uma tomada. O comprimento do cabo 
do carregador é de 203 cm (80 pol.). A luz no carregador será 
verde para indicar um circuito aberto.

2. Ligue o cabo do carregador na lateral do controlo de mão. 
A luz no carregador irá ficar amarela indicado que as baterias 
estão a ser carregadas. O comprimento do cabo do controlo de 
mão é de 76 cm (30 pol.), retraído.

3. A unidade será entregue com a bateria desligada, ligue o 
cabo branco que fornece alimentação ao atuador e o cabo 
preto que fornece alimentação ao controlo remoto. O cabo 
preto tem um entalhe para orientar o conector de forma 
adequada. Carregue totalmente a bateria antes da utilização.

Nota: O cabo branco tem uma anilha de borracha, que o torna 
muito adesivo e por vezes não é empurrado na totalidade, 
certifique-se de que empurra totalmente o cabo na bateria.

4. Quando as baterias são carregadas, a luz no carregador 
ficará verde.

5. Carregue totalmente as baterias a cada três meses ou menos 
durante períodos de utilização intermitente ou de não utilização.

Advertência: Remova sempre a bateria deste equipamento se 
previsivelmente este equipamento não será utilizado durante algum 
tempo.

Elevar o elevador - Prima o botão UP (seta para cima) no controlo de 
mão para elevar o assento.

Baixar o elevador - Prima o botão DOWN (seta para baixo) no controlo 
de mão para baixar o assento.

Precaução: Garanta que os cabos estão encaixados de forma 
adequada de acordo com as instruções de utilização. Não deixe que 
os cabos se arrastem pelo chão ou que fiquem presos em objetos. 
Está instalada uma bolsa na estrutura traseira para armazenar o cabo 
de alimentação quando não estiver a ser utilizado.

O CONTROLO DE MÃO É UMA PEÇA 
APLICADA DO TIPO BF.

Carregamento da bateria
O elevador EasyStand Pow’r Up utiliza duas baterias de chumbo de 12 volts seladas de 2,9 amperes cada. Um EasyStand 
pode ser elevado aproximadamente 100 vezes com uma carga completa da bateria. Soará um sinal sonoro indicando 
quando a bateria estiver baixa. Carregue a bateria após ouvir o sinal sonoro. Uma bateria que necessite de ser totalmente 
recarregada necessitará de aproximadamente 8 horas. O EasyStand pode ser elevado para a posição em pé enquanto 
está a ser carregado. A função do carregador é detetar uma bateria cheia e proporcionar uma fonte de alimentação com 
potencial constante para manter a bateria cheia sem sobrecarregar. Quando o CEM da bateria sobe a um ponto predefinido 
de fábrica, o circuito do carregador não irá permitir que o pico de voltagem de saída exceda esse valor. Esta definição de 
fábrica protege a bateria de esgotamento excessivo do eletrólito, que pode ocorrer com a sobrecarga. O carregador pode 
ser encontrado na bolsa de ferramentas na traseira da unidade.

Bantam extra pequeno, Bantam pequeno, linha 
de produtos Evolv e linha de produtos Glider

Zing tamanho 2
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Substituição da bateria
As baterias estão contidas na caixa de controlo do elevador Pow’r Up (a caixa reta onde os cabos são ligados). Assim 
que as baterias tenham atingido o fim da sua vida útil e necessitem de substituição, não abra a caixa de controlo, 
contacte o Serviço de Apoio a Clientes Altimate Medical ou o seu distribuidor de equipamentos médicos sobre a compra 
de uma caixa de controlo de substituição. Recomenda-se que as baterias sejam substituídas a cada quatro anos. 

Contacte a sua autoridade local de reciclagem para informações sobre a eliminação de baterias antigas.

Classificação IP
A classificação IP é um sistema de classificação que indica o grau de proteção de pó, água e impactos para 
equipamentos elétricos e invólucros. Os componentes do elevador Pow’r Up são classificados como IP21. A definição de 
IP21 é a seguinte: 

Definição do primeiro carácter: 2 - Protegido contra objetos estranhos sólidos com diâmetro igual ou superior a  
12,5 mm.
Definição do segundo carácter: 1 - Protegido contra queda de gotas de água na vertical.

Compatibilidade eletromagnética
Os componentes da opção Pow’r Up foram concebidos e testados para cumprir os requisitos CEM aplicáveis. São 
pouco prováveis os problemas com o EasyStand devido a compatibilidade eletromagnética inadequada, contudo, se 
notar algum comportamento pouco usual (como intermitente) da sua opção Pow’r Up e do EasyStand a serem utilizados 
juntos a um possível equipamento a provocar interferências como telemóveis, micro-ondas, ou postes de transmissores 
rádio, isto pode ser uma indicação de interferência eletromagnética. Se ocorrer este comportamento, utilize a libertação 
mecânica para baixar a unidade para a posição sentada e afastar o EasyStand do equipamento que está a interferir. 
Comunique qualquer instância de possíveis interferências eletromagnéticas ao Departamento de Apoio a Clientes da AMI. 

ADVERTÊNCIA: A utilização de acessórios, transdutores e cabos que não os especificados ou 
fornecidos pelo fabricante deste equipamento pode resultar em emissões eletromagnéticas 
mais elevadas ou a imunidade eletromagnética diminuída deste equipamento e resultar em 

funcionamento inadequado.

!

Todos os produtos de elevação elétrica Altimate Medical estão 
equipados com uma libertação mecânica a ser utilizada em 
situações de emergência. 

Precaução: A utilização da libertação mecânica de emergência 
como forma primária de voltar à posição sentada pode provocar 
danos na unidade. Utilize a libertação mecânica apenas em 
situações de emergência. 

 A libertação permite ao utilizador ser baixado para a posição 
sentada na improvável ocorrência de perda de carga da bateria 
enquanto o utilizador está na posição em pé. O atuador retrai 
apenas se a libertação for puxada e existir peso no assento. 
A libertação está localizada no lado esquerdo do assento e 
está assinalada com uma etiqueta vermelha com a palavra 
“EMERGENCY” (EMERGÊNCIA).

1. Para ativar a libertação mecânica de emergência puxe o pino 
de libertação rápida localizado no lado esquerdo do  assento.

2. Aperte o manípulo e se necessário, empurre o assento 
para baixo. 

Ativação da libertação mecânica de emergência

Opção elevador Pow’r Up-Zing tamanho 2, Bantam extra pequeno, Bantam pequeno, linha de produtos Evolv e linha de produtos Glider

Zing 2

Zing 2
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Opção de elevador Pow’r Up*-Bantam médio
*apenas aplicável se existir na unidade.

Precaução: Utilize apenas o conjunto de cabos fornecidos pela Altimate Medical 
com a opção Pow’r Up. Contacte o Serviço de Apoio a Clientes Altimate Medical 
para o conjunto de cabos apropriado para o seu país ou região.

1. Ligue a uma tomada. O comprimento do cabo do carregador é de 2 metros  
(79 pol.).

2. Carregue totalmente a bateria durante 24 horas antes da primeira utilização.

3. As baterias internas não são passíveis de assistência por parte do utilizador. 
Contacte o Serviço de Apoio a Clientes Altimate Medical para substituição se e 
quando for necessário.

A utilização do elevador elétrico Pow’r Up é óbvia e intuitiva. Ao premir o 
interruptor do pendente de mão para a frente prolonga o atuador, elevando o 
assento, ao premir o interruptor para trás retrai o atuador, baixando o assento. 

Precaução: Bantam médio opção Pow’r Up não foi concebido para utilização 
contínua. Ciclo de funcionamento 5% Máx, 1 min. / 19 min. 

ADVERTÊNCIA: Remova sempre a bateria do equipamento se previsivelmente 
este equipamento não será utilizado durante algum tempo.

Elevar o elevador - Prima o interruptor para a frente no controlo de mão para 
elevar o assento.

Baixar o elevador - Prima o interruptor para trás no controlo de mão para baixar 
o assento.

Parar o elevador - Liberte o interruptor para impedir a unidade de subir ou descer

Carregamento da bateria
O EasyStand Bantam médio com elevador Pow’r Up utiliza baterias de chumbo seladas de 5,0 Ah. Um EasyStand Bantam médio pode 
ser elevado aproximadamente 80 vezes com uma carga completa da bateria. A luz indicadora irá mudar de verde para laranja quando for 
necessário recarregar. Uma bateria que necessite de ser totalmente recarregada necessita de aproximadamente 24 horas. O EasyStand 
Bantam médio pode ser utilizado enquanto está a ser carregado. A função do carregador é detetar uma bateria cheia e proporcionar uma 
fonte de alimentação com potencial constante para manter a bateria cheia sem sobrecarregar. Recomenda-se que mantenha a unidade 
ligada à tomada sempre que possível para manter um estado de carga flutuante. Enquanto está desligada, a caixa de controlo continua 
a monitorizar o estado de prontidão e irá eventualmente esgotar a bateria. Se a unidade for deixada desligada durante um período de 
tempo, será necessário recarregá-la totalmente.

O controlo de mão é uma peça aplicada do tipo BF.

BAIXO

CIMA

Precaução: Garanta que os cabos estão encaixados de forma adequada de acordo com as instruções de utilização. Não deixe que os 
cabos se arrastem pelo chão ou que fiquem presos em objetos. Está instalada uma bolsa na estrutura traseira para armazenar o cabo de 
alimentação quando não estiver a ser utilizado.

Este é um dispositivo alimentado internamente. Voltagem máx. de saída: 24 V CC, 2,9/5 A. 

Fonte de alimentação externa certificada de acordo com a norma IEC 60601-1 com entrada nominal de 100-240 Vca. utilizada para 
carregar a bateria. O EasyStand Bantam médio foi concebido para estar em conformidade com a norma IEC 60601-1-2:2014. Este 
equipamento gera, utiliza, e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, 
pode provocar interferências nocivas a outros dispositivos nas imediações. Contudo, não existe garantia que não ocorram interferências 
numa instalação particular. Pode determinar-se interferências nocivas a outros dispositivos ligando e desligando este equipamento. 
Tente corrigir a interferência utilizando um ou mais das seguintes ações:

• Reoriente ou relocalize o dispositivo recetor
• Aumente a separação entre o equipamento
• Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual os outro(s) dispositivo(s) está(ão) ligado(s)

A vida útil da bateria depende de muitos fatores. Para a vida útil o mais longa possível, mantenha a bateria carregada. Recomenda-se 
que o sistema seja ligado de forma contínua à tomada num estado de carga flutuante. A bateria irá começar a esgotar-se quando for 
deixada desligada da tomada. O fator único mais determinante para a autonomia da bateria é o número de ciclos de descarga/recarga 
completos. Se a bateria estiver totalmente esgotada antes da recarga, espera-se que o desempenho se degrade de forma severa 
após apenas 200 ciclos. A vida útil da sua bateria irá variar de acordo com a sua utilização específica. Se a bateria for deixada em 
armazenamento durante mais de 6 meses sem carga, pode ficar danificada e deixar de ser capaz de manter carga funcional.

Consulte o Departamento de Apoio a Clientes Altimate Medical ou o seu distribuidor de equipamentos médicos para assistência.

Informação do sistema 
• A voltagem de entrada é de 29~45 V CC
• A voltagem máxima de saída é de 24 V DV, 2,9/5 A 
 
Informação da bateria
• Bateria recarregável regulada por válvulas 
• Utilização em ciclo: 14,5~14,9 V 
• Utilização em standby: 13,6~13,8 V 
• Corrente inicial: inferior a 1,25 A 
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Substituição da bateria
Se a bateria atingiu o fim de vida útil ou ficou danificada, se perdeu, ou se o seu desempenho se deteriorou, contacte 
o Serviço de Apoio a Clientes Altimate Medical ou o seu distribuidor de equipamento médico para informações sobre 
a compra de uma caixa de controlo de substituição. 

Contacte uma autoridade local de reciclagem para informações sobre a eliminação de baterias antigas.

ADVERTÊNCIA: A substituição da bateria tem de ser realizada por pessoal de assistência autorizado. A substituição 
inadequada de baterias pode ser perigosa. Consulte a secção Informações sobre a bateria na página 31.

Classificação IP 
A classificação IP é um sistema de classificação que indica o grau de proteção de pó, água e impactos para 
equipamentos elétricos e invólucros. Os componentes do elevador Pow’r Up, com exceção do pendente de controlo 
de mão são classificados como IP66. O pendente de controlo de mão não está classificado e não deve ser exposto a 
ambientes sujos ou contactar com líquidos. Pode ser utilizado um pano ligeiramente humedecido ou um toalhete de 
limpeza para efeitos de limpeza e sanitização.

A definição de IP66 é a seguinte: 
Definição do primeiro carácter: 6 - Protegido contra sólidos a um nível “à prova de pó”. 
Definição do segundo carácter: 6 - Protegido contra água projetada por jatos potentes (aspersor de 12,5 mm) contra 
o invólucro a partir de qualquer direção não deve ter efeitos nocivos. NÃO classificado para imersão.

Compatibilidade eletromagnética
Os componentes da opção Pow’r Up foram concebidos e testados para estar em conformidade com os 
requisitos CEM aplicáveis. É improvável que encontre problemas com o seu EasyStand devido a compatibilidade 
eletromagnética inadequada. Contudo, se notar qualquer comportamento pouco usual (como intermitente) da sua 
opção Pow’r Up e do EasyStand a serem utilizados juntos a um possível equipamento a provocar interferências 
como telemóveis, micro-ondas, ou postes de transmissores rádio, isto pode ser uma indicação de interferência 
eletromagnética. Se ocorrer este comportamento, utilize a libertação mecânica para baixar a unidade para a posição 
sentada e afastar o EasyStand do equipamento que está a interferir. Comunique qualquer instância de possíveis 
interferências eletromagnéticas ao Departamento de Apoio a Clientes da AMI. 

ADVERTÊNCIA: A utilização de acessórios, transdutores e cabos que não os especificados ou fornecidos 
pelo fabricante deste equipamento pode resultar em emissões eletromagnéticas mais elevadas ou a 
imunidade eletromagnética diminuída deste equipamento e resultar em funcionamento inadequado.

!

!

PRECAUÇÃO: A utilização da libertação mecânica de emergência como forma primária de voltar 
à posição sentada pode provocar danos na unidade. Utilize a libertação mecânica apenas em 
situações de emergência. 

Todos os produtos de elevação elétrica Altimate Medical estão equipados com uma libertação 
mecânica a ser utilizada em situações de emergência. 

FIG. 1-A libertação permite ao utilizador ser baixado para a posição sentada na improvável 
ocorrência de perda de carga da bateria enquanto o utilizador está na posição em pé. O atuador 
apenas retrai se a libertação for puxada e se existir peso no assento. A libertação está localizada 
no lado esquerdo do assento e está assinalada com uma etiqueta vermelha com a palavra 
“EMERGENCY” (EMERGÊNCIA).

1. Para ativar a libertação mecânica de emergência puxe o pino de libertação rápida localizado por 
debaixo do assento.

2. Aperte o manípulo e se necessário, empurre o manípulo para baixo. 

!

Ativação da libertação mecânica de emergência
FIG. 1

Opção de elevador Pow’r Up-Bantam médio
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Orientação e declaração do fabricante - Emissões eletromagnéticas
Os produtos de posicionamento em pé Altimate Medical destinam-se a ser utilizados no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente 

ou o utilizador dos produtos de posicionamento em pé Altimate Medical deve assegurar que é utilizado nesse ambiente.

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético - Orientação

Emissões RF CISPR 11 Grupo 1 Os produtos de posicionamento em pé Altimate Medical utilizam 
apenas energia RF para o seu funcionamento interno. Assim, as 
suas emissões RF são muito baixas e não são propensas a provocar 
quaisquer interferências em equipamento eletrónico próximo.

Emissões RF CISPR 11 Classe B Os produtos de posicionamento em pé Altimate Medical são 
adequados para utilização em todos os estabelecimentos, incluindo 
os domésticos e aqueles diretamente ligados à rede pública de 
fornecimento de energia elétrica de baixa voltagem que fornece 
edifícios para efeitos domésticos.

Emissões harmónicas
IEC 61000-3-2

Class A

Flutuações de voltagem/
Emissões intermitentes
IEC 61000-3-3

Está em conformidade

Orientação e declaração do fabricante - Imunidade eletromagnética
Os produtos de posicionamento em pé Altimate Medical destinam-se a ser utilizados no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o 

utilizador dos produtos de posicionamento em pé Altimate Medical deve assegurar que é utilizado nesse ambiente.

Teste de imunidade IEC 60601 
Nível de teste

Nível de conformidade Ambiente eletromagnético - Orientação

Descarga eletrostática 
(ESD)
IEC 61000-4-2

Zing tamanho 2. 
Bantam extra pequeno, 
Bantam pequeno, linha 

de produtos Evolv e 
linha de produtos Glider
± 8 kV contacto
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 
± 15 kV ar

Bantam médio
± 8 kV contacto
± 15 kV ar

Zing tamanho 2. Bantam extra 
pequeno, Bantam pequeno, linha 

de produtos Evolv e linha de 
produtos Glider

± 8 kV contacto
± 2 kV, ± 4 kV,± 8 kV, ± 15 kV ar

Bantam médio
± 8 kV contacto
± 15 kV ar

Os pisos devem ser em madeira, cimento, ou tijoleira. Se os 
pisos estiverem revestidos com material sintético, a humidade 
relativa deve ser de pelo menos 30%.

Transiente elétrico 
rápido
IEC 61000-4-4

± 2 kV para linhas 
de fornecimento de 
alimentação
± 1 kV para linhas de 
entrada/saída

± 2 kV para linhas de 
fornecimento de alimentação

± 1 kV para linhas de  
entrada/saída

A qualidade da alimentação elétrica deve ser a típica de um 
ambiente comercial ou hospitalar.

Pico
IEC 61000-4-5

± 1 kV linha(s) a 
linha(s)

± 2 kV linha(s) a terra

± 1 kV linha(s) a linha(s)

± 2 kV linha(s) a terra

A qualidade da alimentação elétrica deve ser a típica de um 
ambiente comercial ou hospitalar.

Quedas de voltagem, 
as interrupções curtas 
e as variações de 
voltagem nas linhas 
de entrada da fonte 
de alimentação  
IEC 61000-4-11

Zing tamanho 2. 
Bantam extra pequeno, 
Bantam pequeno, linha 

de produtos Evolv e 
linha de produtos Glider 
0 % UT; 0,5 ciclos a 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° e 315°
0 % UT; 1 ciclo 
70 % UT; 25 e 30 
ciclos 

0 % UT; 250 e 300 
ciclos

Bantam médio
<5 % UT 
(>95 % queda em UT)
para 0,5 ciclos
40 % UT 
(60 % queda em UT) 
para 5 ciclos
70 % UT 
(30 % queda em UT)
para 25 ciclos
<5 % UT 
(>95 % queda em UT) 
para 5 s

Zing tamanho 2. Bantam extra 
pequeno, Bantam pequeno, linha 

de produtos Evolv e linha de 
produtos Glider

0 % UT; 0,5 ciclos a 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 270° e 315° 

0 % UT; 1 ciclo 
70 % UT; 25 e 30 ciclos 

0 % UT; 250 e 300 ciclos

Bantam médio
<5 % UT 
(>95 % queda em UT)
para 0,5 ciclos
40 % UT 
(60 % queda em UT) para 5 ciclos
70 % UT 
(30 % queda em UT)
para 25 ciclos
<5 % UT 
(>95 % queda em UT) para 5 s

A qualidade da alimentação elétrica deve ser a típica de um 
ambiente comercial ou hospitalar. Se o utilizador de produtos 
de posicionamento em pé Altimate Medical necessita de 
utilização continuada durante interrupções de alimentação 
elétrica, é recomendado que os produtos de posicionamento 
em pé Altimate Medical sejam alimentados por uma fonte de 
alimentação ininterrupta ou por uma bateria.

Campo magnético 
da frequência da 
corrente elétrica 
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

Zing tamanho 
2. Bantam extra 
pequeno/pequeno, 
Evolv e Glider  
30 A/m 50 Hz e 60 Hz

Bantam médio
30 A/m

Zing tamanho 2. Bantam extra 
pequeno/pequeno, Evolv e 
Glider 
30 A/m
50 Hz ou 60 Hz

Bantam médio
30 A/m

Os campos magnéticos da corrente elétrica devem ser de níveis 
caraterísticos de uma localização típica num ambiente típico 
comercial ou hospitalar.

NOTA: UT é a voltagem de alimentação por c.a. antes da aplicação do nível de teste.



Orientação e declaração do fabricante - Imunidade eletromagnética
Os produtos de posicionamento em pé Altimate Medical destinam-se a ser utilizados no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o 

utilizador dos produtos de posicionamento em pé Altimate Medical deve assegurar que é utilizado nesse ambiente.

ADVERTÊNCIA: O equipamento de comunicações RF portátil e móvel (incluindo periféricos como cabos de antena e antenas externas) deve ser 
utilizado afastado pelo menos 30 cm (12 polegadas) de qualquer peça do equipamento de posicionamento em pé incluindo cabos especificados 
pelo fabricante. Caso contrário, pode resultar degradação do desempenho deste equipamento.

Teste de imunidade IEC 60601 
Nível de teste

Nível de conformidade Ambiente eletromagnético - Orientação

RF conduzidas
IEC 61000-4-6

Zing tamanho 2. Bantam 
extra pequeno, Bantam 

pequeno, linha de 
produtos Evolv e linha 

de produtos Glider
3 V 
0,15 MHz – 80 MHz
6 V em bandas ISM e 
rádio-amador entre  
0,15 MHz e 80 MHz
80% AM a 1 kHz

Bantam médio
6 Vrms
150 kHz a 80 MHz

Zing tamanho 2. Bantam 
extra pequeno, Bantam 
pequeno, linha de 
produtos Evolv e linha de 
produtos Glider 
3 V 
0,15 MHz – 80 MHz
6 V em bandas ISM e  
rádio-amador entre  
0,15 MHz e 80 MHz
80% AM a 1 kHz

Bantam médio
6 Vrms

O equipamento de comunicações RF portátil e móvel deve 
ser utilizado afastado pelo menos à distância de separação 
recomendada do EasyStand Glider, incluindo cabos, calculada a 
partir da equação aplicável à frequência do transmissor.

Distância de separação recomendada

d = 1,2 √P

d = 1,2 √P 80 MHz a 800 MHz

d = 2,3 √P800 MHz a 2,5 GHz-Zing tamanho 2. Bantam extra 
pequeno, Bantam pequeno, linha de produtos Evolv e linha 
de produtos Glider

d = 2,3 √P800 MHz a 2,7 GHz-Bantam médio

Em que P é a potência máxima de saída do transmissor em watts 
(W) de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância 
de separação recomendada em metros (m).

As intensidades de campo de transmissores RF fixos, conforme 
determinado por uma pesquisa eletromagnética do locala, devem 
ser inferiores ao nível de conformidade em cada intervalo de 
frequências.b

Podem ocorrer interferências nas imediações de equipamento 
marcado com o seguinte símbolo: 

RF irradiadas
IEC 61000-4-3

Os campos de 
proximidade 
cumpriram o 
requisito mínimo 
da secção 8.10 da 
norma  
IEC 60101-1-2

Zing tamanho 2. Bantam 
extra pequeno, Bantam 
pequeno, linha de 
produtos Evolv e linha 
de produtos Glider
10 V/m  

80 MHz a 2,7 GHz
Bantam médio

3 V/m
80 MHz a 2,7 GHz

Zing tamanho 2. Bantam 
extra pequeno, Bantam 
pequeno, linha de 
produtos Evolv e linha de 
produtos Glider
10 V/m 

80 MHz a 2,7 GHz
Bantam médio

3 V/m

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo de frequências mais alto.
NOTA 2: Estas diretrizes podem não aplicar-se em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de 
estruturas, objetos, e pessoas.
a Intensidades de campo de transmissores fixos, como estações base de telefones rádio (celulares/sem fios) e rádios móveis terrestres, rádio-amador, as transmissões de rádio 
AM e FM e de TV não se conseguem prever teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores RF fixos, deve ser considerada uma 
pesquisa eletromagnética do local. Se a intensidade de campo medida no local no qual os produtos de posicionamento em pé Altimate Medical são utilizados exceder o nível 
de conformidade de RF aplicável acima, o produto de posicionamento em pé Altimate Medical deve ser observado para verificar o funcionamento normal. Se observar um 
desempenho anormal, podem ser necessárias medidas adicionais, como a reorientação ou a relocalização do produto de posicionamento em pé Altimate Medical.

b Acima do intervalo de frequências de 150 kHZ a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser inferiores a 3 V/m.
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Distâncias de separação recomendadas entre equipamento de comunicações RD móvel e os produtos de 
posicionamento em pé Altimate Medical

Os produtos de posicionamento em pé Altimate Medical destinam-se a ser utilizados num ambiente eletromagnético no qual as perturbações RF são 
controladas. O cliente ou o utilizador do produto de posicionamento em pé Altimate Medical pode ajudar a prevenir interferências eletromagnéticas 
mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicações RF portáteis e móveis (transmissores) e os produtos de posicionamento em pé 
Altimate Medical conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicações.

Potência máxima nominal de 
saída do transmissor

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor 
m

W 150 kHz a 80 MHz 
d = 1,2 √P

80 MHz a 800 MHz 
d = 1,2 √P

800 MHz a 2,5 GHz 
d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Para transmissores classificados com potência máxima de saída não listada acima, a distância recomendada de separação d em metros (m) pode 
ser estimada utilizando a equação aplicável à frequência do transmissor, em que P é a classificação máxima de potência de saída do transmissor em 
watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo de frequências mais alto.
NOTA 2: Estas diretrizes podem não aplicar-se em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de 
estruturas, objetos, e pessoas.



Guia de ajuste-Bantam extra pequeno e Bantam pequeno-Leia todas as instruções 
minuciosamente antes de iniciar quaisquer ajustes.

Placas para os pés
Meça a distância da base do pé até à base da pena por detrás 
do joelho. (A)

Antes de a criança estar no posicionador, desaperte os grampos 
(não remova) nas placas para os pés e ajuste para a altura que foi 
medida para a altura da placa para os pés ao assento. (A) Aperte de 
forma segura.

Precaução: Não ajuste a profundidade do assento enquanto a 
criança está na unidade.

Precaução: Garanta que as cores no tubo do assento correspondem 
às do braço de seguimento.

Meça a distância da parte de trás do joelho até à parte traseira das 
nádegas. (B) 

Remova o Shadow Tray e eleve o assento com um ângulo ligeiro. (B) 

Utilize os passos seguintes para ajustar a profundidade do assento. 
Utilize a medição B da frente do assento até à parte traseira do 
assento. (B) 

1. Desaperte os manípulos no tubo do assento e no braço de 
seguimento. Não desaparafuse totalmente os manípulos ao ajustar o 
assento. (C)

Os ajustes do braço de seguimento do Bantam extra pequeno 
(ângulo das costas) estão localizados acima do manípulo de bloqueio. 
Os ajustes do ângulo das costas vão do verde (maior) ao azul (mais 
pequeno). (C)

Os ajustes de seguimento do Bantam pequeno (ângulo traseiro) 
estão localizados abaixo do manípulo de bloqueio. Os ajustes do 
ângulo das costas vão do azul (mais pequeno) ao verde (maior). (C)

2. Ajustar para uma definição menor: Ajuste o braço de seguimento 
(ângulo das costas) pressionando primeiro o botão com mola e 
movendo não mais de dois orifícios de cada vez no sentido da 
definição azul. (F)

3. Ajuste o tubo do assento (profundidade do assento) um orifício 
de cada vez. Continue esta sequência até que alcance a definição 
pretendida e as cores no tubo do assento e no braço de seguimento 
correspondam na definição azul. (D) 

4. Ajuste para uma definição mais comprida: Ajuste o tubo de 
assento (profundidade do assento) pressionando primeiro o botão 
com mola e movendo apenas um orifício de cada vez. (D)

5. Ajuste o braço de seguimento (ângulo das costas) não mais do que 
dois orifícios de cada vez. Continue esta sequência até que alcance 
a definição pretendida e as cores no tubo do assento e no braço de 
seguimento correspondam. (E) 

Nota: Para um ajuste mais fácil pode necessitar de elevar ligeiramente 
o assento à medida que é feito o ajuste da profundidade do assento.

Aperte os manípulos de profundidade do assento e do braço 
de seguimento de forma segura quando tiver alcançado a 
posição pretendida.

Inspecione a sua estrutura de posicionamento em pé periodicamente para garantir que está em estado de funcionamento seguro

A

B

A

B

C C

E

D
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Guia de ajuste-Bantam médio-Leia todas as instruções minuciosamente antes de iniciar quaisquer ajustes.

Meça
Antes de transferir para o Bantam médio, meça para obter a 
profundidade aproximada do assento. Meça desde a parte de trás do 
joelho até às costas (A). Meça as definições do assento à placa dos 
pés medindo desde a base da perna atrás do joelho, até à base do 
calcanhar (B). 

Se a opção de supinação foi pedida, certifique-se de que o controlador 
está na posição “Sit-to-Stand” (sentado para posicionado em pé) antes 
de ajustar a profundidade do assento (C). O assento deve ser baixado 
para uma posição sentada para um ajuste mais fácil. 

Profundidade do assento
Utilize a medição (A) para ajustar a profundidade do assento no 
posicionador, meça da frente do assento até às costas. 

Para ajustar a profundidade do assento, desaperte o manípulo por 
debaixo do assento (D). Com uma mão a apoiar as costas (se existirem) 
prima o botão com mola no lado exterior esquerdo do tubo do assento, 
por debaixo do assento (E). Utilizando as costas como alavanca, mova 
a profundidade do assento para a definição pretendida, anotando a cor. 
Aperte o manípulo de forma segura (D).

Certifique-se de que tem uma mão a apoiar o conjunto das costas (F). 
Desaperte o manípulo do braço de seguimento (G). Com uma mão a 
apoiar o conjunto das costas vire a alavanca do atuador cinzento no 
centro do manípulo para a posição totalmente aberta (H). Continue 
então a desapertar o manípulo até sentir resistência. NÃO continue a 
rodar o manípulo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Se 
forçar o manípulo a partir desta paragem irá danificar o mecanismo.

Precaução: Certifique-se de que tem uma mão a apoiar o conjunto 
das costas, ao virar a alavanca do atuador cinzento fará com que o 
conjunto das costas se mova livremente.

Utilizando as costas como alavanca, ajuste o braço de seguimento 
para que a cor do decalque com a profundidade do assento 
corresponda à cor no braço de seguimento na janela indicadora. 
Solte para fechar a alavanca cinzenta do atuador para voltar a ativar 
o êmbolo de bloqueio no manípulo do grampo. Pode necessitar de 
apertar parcialmente o manípulo e mover ligeiramente o conjunto das 
costas para permitir que o pino de bloqueio engate na posição “home” 
(principal). Aperte o manípulo de forma segura.

Ângulo das costas
Após atingir a profundidade do assento pretendida, rode o manípulo de 
ajuste do ângulo das costas (I) para que o assento/costas estejam no 
ângulo pretendido.

Placas para os pés
Utilize a medição (B) para ajustar a altura da placa para os pés. 
Desaperte os manípulos de roquete (J) nas placas para os pés para 
ajustar a altura e a posição plantar/dorsal. Aperte os manípulos de 
roquete após o posicionamento. Os joelhos devem estar ligeiramente 
mais baixos do que a anca com as pernas apoiadas no assento.

Almofadas para os joelhos
Posicione as ancas do utilizador o mais perto possível do pivô da anca 
do posicionador (K). Posicione as almofadas para os joelhos, não 
deixando mais do que um dedo de espaço entre a parte de trás dos 
joelhos e o assento (L). Aperte os manípulos de forma segura (M).

Inspecione a sua estrutura de posicionamento em pé periodicamente para garantir que está em 
estado de funcionamento seguro

B
A

(C) (D)

(E) (F)

(G) (H)

(I) (J)

(K) (L) (M)
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Guia de ajuste-Evolv médio, Evolv grande e Evolv XT-Glider médio 
e Glider grande 
Leia todas as instruções minuciosamente antes de iniciar quaisquer ajustes.

Inspecione a sua estrutura de posicionamento em pé periodicamente para garantir 
que está em estado de funcionamento seguro

Meça
1. Antes de transferir para o Evolv, meça para obter as definições 
aproximadas de (A) profundidade do assento e do assento (B) à 
placa para os pés. 

Precaução: Estes ajustes apenas devem ser feitos enquanto a 
unidade está livre.

Profundidade do assento
2. Utilize a medição anterior (A) para ajustar a profundidade 
do assento no posicionador, meça da frente do assento até 
às costas. Para ajustar a profundidade do assento, desaperte 
o manípulo por debaixo do assento (C). Pressione o botão de 
pressão no tubo de ajuste enquanto move as costas (D). Ajuste 
a profundidade do assento até que tenha sido alcançada a 
medição adequada. Aperte o manípulo (C) após ajustar.

Precaução: Os ajustes seguintes apenas podem ser feitos na 
posição sentada.

Ângulo das costas
3. Após atingir a profundidade do assento pretendida, rode o 
manípulo de ajuste (E) do ângulo das costas para que o indicador 
do angulo (F) assento/costas esteja na área verde antes de se por 
em pé.

Nota: Repita os passos 2 e 3 para cada ajuste de cor. 

Placas para os pés-Evolv
4. Utilize a medição (B) para ajustar a altura da placa para os 
pés. Desaperte os (G) manípulos de roquete nas placas para os 
pés para ajustar a altura e a posição plantar/dorsal. Aperte os 
manípulos de roquete após o posicionamento. Os joelhos devem 
estar ligeiramente mais baixos do que a anca (H).

Placas para os pés-Glider
5. Utilize a medição (B) para ajustar a altura da placa para os pés. 
Desaperte os (G) manípulos nas placas para os pés para ajustar 
a altura. Aperte os manípulos após o posicionamento. Os joelhos 
devem estar ligeiramente mais baixos do que a anca (H).

Posicionamento
5. Posicione as ancas do utilizador o mais perto possível do (I) 
pivô da anca do Evolv. Para determinar o posicionamento correto 
no Evolv, devem caber apenas dois dedos entre a frente do 
assento e a parte de trás do joelho (J).

Almofada para os joelhos Evolv
6. Ajuste a (K) almofada para os pés para que se ajuste 
confortavelmente aos joelhos.

Almofada para os joelhos-Glider
6. Deslize para as almofadas para os joelhos (J) e fixe as correias 
dos gémeos por detrás dos joelhos.

(C) (D) 

(B) (A) 

(F) (E) 

(G) Evolv (G) Glider 

(K) Evolv

(J) Evolv

(K) Glider

(H) (I) 
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Guia de ajuste-StrapStand-Leia todas as instruções minuciosamente antes de iniciar quaisquer ajustes.

1. Para utilizar o StrapStand, posicione a cadeira de rodas o mais 
próximo possível da almofada para os joelhos. Os rodízios no 
StrapStand devem ser bloqueados.

2. Posicione os pés nas placas para os pés. Ajuste a altura da 
almofada para os joelhos para que os joelhos estejam centrados 
na almofada para os joelhos. Com a cadeira de rodas bloqueada, 
deslize para a frente no assento para que os joelhos entrem em 
contacto com a almofada para os joelhos.

3. Prenda a correia num dos braços de elevação e passe o outro 
lado em volta do corpo. Prenda depois a correia ao outro braço 
de elevação. 

4. Após encaixar a correia aos braços de elevação, ajuste a 
posição do gancho. A correia pode ser ajustada para acomodar 
indivíduos de tamanhos diferentes. Isto irá variar dependendo do 
tamanho da correia e da circunferência do individuo.

5. Ajuste a colocação da correia entre as nádegas para que o 
rebordo superior da correia esteja ligeiramente abaixo da linha 
da cintura. Deslize-a para a posição devida conforme mostrado.

6. Levante parcialmente o utilizador bombeando o manípulo 
do atuador no sentido do utilizador para aplicar tensão na 
correia. Neste momento, e caso seja necessário, reposicione a 
correia. Continue até que o utilizador esteja na posição em pé. 
A cadeira de rodas do utilizador deve permanecer na posição 
devida e disponível para que o utilizador possa voltar para a 
posição sentada.

Precaução: Nunca ajuste a correia na posição em pé.
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Guia de ajuste-Zing tamanho 1 e 
Zing tamanho 2
Leia todas as instruções minuciosamente antes de iniciar quaisquer ajustes.

Centrar a anca (A):
A anca do utilizador deve ser centrada em linha com o ponto pivô do 
posicionador garantido o alinhamento adequado da anca ao utilizar abdução, 
ajuste os componentes de apoio para cima ou para baixo com base na 
posição da anca. 

Altura do apoio para pés (B):
Meça a distância da anca do utilizador à base do pé.

Altura da almofada para os joelhos (C):
Meça a distância da anca do utilizador até ao centro do joelho.



Manutenção
Esta situação aplica-se a todas as pessoas que possam ter interação com o equipamento incluindo assistentes, cuidadores, e pessoal de assistência técnica.

É necessário inspecionar o seu produto de posicionamento em pé Altimate Medical pelo menos semanalmente para garantir que está em estado de utilização segura. 
Os ajustes do produto de posicionamento em pé Altimate Medical listados no manual de instruções de utilização do produto podem ser feitos pelo operador seguindo as 
instruções de utilização. Após a realização de um ajuste, inspecione o produto de posicionamento em pé Altimate Medical para garantir que todo o hardware e todos os 
componentes ajustáveis estão seguros de forma adequada de acordo com as instruções de utilização. A substituição de peças gastas, os ajustes maiores, ou quaisquer 
outras correções importantes devem ser feitas por um fornecedor autorizado ou por um centro de assistência. Apenas devem ser utilizadas peças de substituição 
aprovadas pela Altimate Medical, Inc. para garantir a segurança e o desempenho. 

•    Verifique os produtos de posicionamento em pé Altimate Medical pelo menos semanalmente para garantir que todas as porcas e todas as peças ajustáveis estão 
apertadas de forma segura, o incumprimento pode resultar na queda de peças que possam provocar risco de asfixia de crianças.

Limpeza/sanitização 
•   Apenas é necessária a limpeza de rotina por parte do paciente, nenhuma outra manutenção.
•   Mantenha a unidade limpa e proteja-a de fiapos, pó e da luz solar
•   Limpe a unidade com um desinfetante suave, não abrasivo ou com água e sabão.
•  Não utilize lixívia ou quaisquer outros agentes de limpeza com lixívia no EasyStand. 
•  Os toalhetes desinfetantes são seguros de utilizar em superfícies de metal e não porosas. 
•  Utilize uma esponja humedecida com sabão suave ou um desinfetante suave, não abrasivo. 
•  Limpe áreas delimitadas em neoprene com sabão suave e água. 
•  As capas em neoprene podem ser removidas e lavadas à mão com água. Seque as capas ao ar. Tenha sempre cuidado ao remover e recolocar as capas. 
•  Não lave a seco os itens estofados.
•  Se o EasyStand está a ser utilizado por um utilizador, limpe a unidade mensalmente ou conforme necessário.
•  Se o EasyStand está a ser utilizado em ambiente multi-utilizadores, a unidade deve ser limpa após cada utilização.

Tecidos revestidos com uretano (Dartex ou equivalente genérico) 
•  As instruções de limpeza e desinfeção recomendadas devem ser seguidas sempre que possível para evitar danos na membrana PU, que podem levar à falha 

prematura da capa.
•  Para sujidade superficial, utilize um toalhete descartável e uma solução morna de detergente neutro. Não utilize agentes de limpeza abrasivos. 
•  Não se recomenda a desinfeção utilizando uma solução de hipoclorito de sódio 0,1% (1000 ppm de cloro), soluções fortes de lixívia. 
•  Enxague minuciosamente qualquer solução de limpeza restante com água e seque o tecido antes de reutilizar ou de armazenar.
•  Não passe a ferro.

Informação sobre látex
•  Nenhum dos componentes do equipamento é fabricado em látex, em látex de borracha natural e podem ser colocados diretamente em contacto com a pele.

Manutenção do atuador hidráulico 
•   É normal um período inicial de aproximadamente 50-100 ciclos completos para a unidade hidráulica. O ajuste preciso das suas peças em contacto dá a cada bomba a 

sua própria “sensação” durante o período inicial de utilização e o seu próprio som característico, sinalizado por um rangido ou por um movimento menos suave.
•   Se a bomba está a perder óleo ou não se mantém fixa de forma adequada contacte o seu fornecedor local EasyStand para uma substituição. 
•   Não exerça força excessiva no manípulo da bomba nem utilize o manípulo da bomba para mover o produto de posicionamento em pé Altimate Medical. Isto pode 

provocar danos no manípulo da bomba e/ou no mecanismo da bomba e irá anular qualquer garantia.
•   Não é necessária nem recomendada manutenção da bomba hidráulica por parte do utilizador. Nunca aplique lubrificante, óleo doméstico, gordura, ou produto similar 

em qualquer peça da unidade. Alguns compostos podem reagir com as vedações utilizadas no fabrico deste produto. Isto pode danificar a unidade e irá anular 
qualquer garantia.

•   Não exceda o limite nominal de peso.
•   Se o EasyStand foi enviado e exposto a temperaturas inferiores a 5 ˚C (41 ˚F), a unidade hidráulica tem de ser aquecida à temperatura ambiente antes da utilização. O 

incumprimento deste passo pode danificar a unidade e deixá-la inoperacional.
• Assim que se alcançar a posição em pé, a bomba pode recuar um movimento, isto é normal.
•   Nem sempre é necessário empurrar completamente o manípulo da bomba para baixar o assento. Tente empurrar o manípulo para trás em diferentes posições se for 

difícil baixar o assento. 
•   Se a unidade estiver na posição em pé e desocupada, é necessário aplicar pressão no assento da unidade enquanto empurra o manípulo da bomba para trás.

Purga do atuador hidráulico
A bomba hidráulica no EasyStand tem uma grande probabilidade de ficar com ar aprisionado no interior da unidade. Normalmente isto é provocado pelo manuseamento 
em trânsito e é normal. Siga os passos simples abaixo, uma vez que os sistemas hidráulicos manuais nunca podem funcionar adequadamente a não ser que o ar 
aprisionado seja corretamente purgado. A unidade tem de estar à temperatura ambiente para este procedimento.

1. Bombeie o manípulo até que se alcance a extensão total.
2. Continue agora a bombear o manípulo lentamente mais 10 movimentos adicionais. Esta ação irá purgar adequadamente o sistema.

Reutilização
•  Antes de o produto poder ser revendido ou reutilizado por outro consumidor, o produto deve ser inspecionado, limpo/desinfetado por distribuidores de equipamentos 

médicos especializados. Quaisquer componentes gastos ou que mostrem sinais de degradação do material têm de ser substituídos. O distribuidor do equipamento 
médico ira determinar se o produto é ou não adequado para ser revendido ou reutilizado. Note: considera-se que a vida útil esperada dos produtos de posicionamento 
em pé da Altimate Medical é de 5 anos em condições normais de utilização. 

 Nota: Esta pode variar com base na frequência de utilização.

Incidentes graves 
•  Se ocorrer um incidente grave relacionado com o seu dispositivo de posicionamento em pé, comunique este incidente à Altimate Medical. Se não for capaz de 

comunicar diretamente à Altimate Medical, pode fazê-lo ao seu distribuidor de equipamento médico que irá depois comunicar o incidente à Altimate Medical. 
Comunique também o incidente à Autoridade competente do Estado-membro em que se localiza. 
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Resolução de problemas
O comprimento da parte inferior da minha perna é demasiado curto para o posicionador. 
Inverta e substitua as placas para os pés da esquerda para a direita.
Evolv grande: Substitua os suportes para o pé grandes pelos suportes para o pé médios.

Um dos braços no meu tabuleiro é mais curto do que o outro, isto está correto? 
Sim, foi concebido para alinhar primeiro o braço mais comprido, e depois o braço mais curto.

Acabámos de receber o nosso Bantam e no tabuleiro existe um pino rápido para fixar o tabuleiro na posição devida, mas existem dois pernos encaixados em ambos os 
lados. É suposto utilizar os pernos para fixar o tabuleiro na posição devida?
Os pernos e as porcas são utilizados como um guia de profundidade do tabuleiro. Pode movê-los para qualquer um dos orifícios no braço de ajuste do tabuleiro 
dependendo da pessoa que está a utilizar a unidade. Para utilizar, remova o tabuleiro, posicione o tabuleiro com a profundidade correta e depois reinstale no orifício mais 
próximo do topo do tabuleiro. Isto irá parar os braços na profundidade correta para que seja mais fácil e mais rápido encaixar o tabuleiro. Para fixar o tabuleiro, existem 
dois pinos rápidos fixos a cabos em ambos os lados da unidade. Verifique ambos os lados para se certificar de que existem. 
Às vezes, durante o envio, irão mover-se, pelo que à primeira vista apenas um lado está visível. 

O meu EasyStand não vai para a posição totalmente em pé: 
Em junho de 2011 o EasyStand (apenas bomba hidráulica manual) está equipado com uma característica de segurança para evitar o curso excessivo do mecanismo do 
braço de elevação/seguimento caso o ângulo das costas esteja ajustado de forma inadequada. A unidade não irá alcançar a posição totalmente em pé a não ser que o 
ângulo das costas esteja ajustado dentro do intervalo verde na posição sentada. Consulta a página 41 para instruções adequadas.

O meu EasyStand não desce da posição em pé para a posição sentada: 
• Tente empurrar a alavanca de novo para posições diferentes; não force o movimento da alavanca da bomba para uma posição. 
• É necessário peso no assento para que a unidade desça de forma adequada; se a unidade estiver livre ou se o utilizador estiver inclinado para a frente e não existir peso 
suficiente distribuído no assento, aplique pressão com a mão no fundo do assento enquanto empurra para trás o manípulo da bomba. 
• Garanta que o ângulo das costas está ajustado adequadamente, se o ângulo das costas for demasiado inclinado para a frente ou para trás a unidade pode não descer de 
forma adequada. Ajuste o ângulo das costas para 90 graus para que desça adequadamente.

O meu hidráulico não funciona suavemente, não está a perder óleo mas funciona de forma inconsistente:
Com a unidade livre, bombeie até à posição em pé. Assim que o assento está na posição em pé, bombeie 12 a 15 movimentos adicionais para sangrar qualquer ar e fazer 
circular o fluido. Puxe o manípulo da bomba para fazer o assento regressar à posição sentada, pode aplicar pressão com uma mão nas costas do assento enquanto puxar o 
manípulo da bomba. Na maioria dos casos a purga da bomba hidráulica irá eliminar o funcionamento inconsistente.

O assento do meu Evolv não vai totalmente para a posição sentada:
Olhe atentamente para os quatro pernos principais da estrutura que fixam a extremidade dianteira à extremidade traseira. A situação mais comum é os suportes de fixação 
da bomba em forma de rim não estarem corretamente fixos. Estão posicionados acima dos pernos da estrutura com um orifício exposto por onde os pernos deverão 
passar. Os ângulos/protuberâncias da bomba não permitem que a bomba vá para a posição totalmente sentada. Remova os pernos principais e certifique-se de que 
passam pelos suportes de fixação da bomba da parte anterior e posterior da estrutura.

Elevador Evolv Pow’r Up:
Certifique-se de que os cabos estão completamente encaixados na caixa da bateria. O anel de passagem de cabo faz com que os cabos tenham um ajuste perfeito. 
Desligue os cabos e ligue-os novamente, empurrando firmemente.

Evolv com oscilação:
Remova o pino rápido e levante simplesmente o anel no lado oposto da estrutura e afaste com um movimento oscilante.

O Shadow Tray não está nivelado:
Se o Shadow Tray está inclinado para a frente ou para trás, ajuste o ângulo das costas. Se o tabuleiro está inclinado da direita para a esquerda, ajuste o parafuso de ajuste 
no braço de apoio para o nivelar.

Como utilizar o assento rotativo:
Empurre a alavanca existente sob o assento para cima e rode o assento 90° para a direita ou para a esquerda ou até que fique bloqueado na posição devida. Transfira para 
o assento e empurre a alavanca para cima para desbloquear e rodar para uma posição anterior.

Como saber se tenho um Evolv Médio ou Grande/XT:
Meça o assento. Da frente para trás: O XT/Grande mede 56 cm (22 pol.), o Médio mede 46 cm (18 pol.)

Como posso encomendar peças:
Contacte o distribuidor local de equipamentos médicos e tenha o número de série à mão. Se o distribuidor local de equipamentos médicos for desconhecido, ligue para o 
Serviço de Apoio a Clientes da Altimate Medical, através do número (800) 342-8968, e tenha o número de série à mão.
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A tecnologia de posicionamento em pé apenas deve ser utilizada sob a orientação de um médico com recomendações para o protocolo do programa de posicionamento  
em pé e quaisquer precauções médicas. 

Os programas de posicionamento em pé devem ser monitorizados pelo terapeuta assistente. A Altimate Medical mantém uma política de melhoria contínua de produtos e reserva-se o direito de 
alterar as características, especificações, e preços sem aviso prévio. Confirme com a Altimate Medical para informações mais recentes. 

FORMULÁRIO MANAEVM 032521 REV A Copyright © 2021 Altimate Medical, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos E.U.A.

Garantia limitada
Esta garantia estende-se apenas ao comprador/cliente original (ou a fornecedor não consumidor que não compra nem revende). A Altimate Medical, Inc., garante os 
produtos EasyStand e Zing contra defeitos de materiais e de mão-de-obra conforme listado abaixo.

•   Estruturas de aço - 5 anos de garantia
•   Atuador hidráulico - 2 anos de garantia
•  Mola pneumática - 2 anos de garantia
•   Componentes estofados, almofadas plásticas, peças em borracha, superfícies pintadas, rolamentos, e outras peças não especificamente identificadas acima -  

90 dias de garantia

A garantia dos componentes opcionais do elevador elétrico é a seguinte:  
•   Atuador e pendente de mão – 2 anos de garantia 
•   Caixa de controlo e bateria – 90 dias 
•   Carregador de bateria – 90 dias 

O período de garantia começa na data de envio original da Altimate Medical. Qualquer produto que seja provado pela satisfação da Altimate Medical estar defeituoso 
e dentro do período de garantia, será reparado ou substituído de acordo com a opção da Altimate Medical.

A ÚNICA OBRIGAÇÃO DA ALTIMATE MEDICAL E A SUA SOLUÇÃO EXCLUSIVA AO ABRIGO DESTA GARANTIA ESTARÁ LIMITADA A TAL REPARAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO. Esta 
garantia não inclui quaisquer custos de mão-de-obra decorrentes da instalação de peças de substituição. Os custos de envio para a fábrica estarão a cargo do consumidor. 
Os custos de envio de devolução serão pré-pagos pela Altimate Medical. Para assistência em garantia, contacte o fornecedor autorizado ao qual comprou o seu produto 
Altimate Medical. Caso não receba assistência em garantia satisfatória, escreva diretamente à Altimate Medical para a morada baixo. Não devolva produtos para a nossa 
fábrica sem autorização prévia.

LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES: A garantia acima mencionada não se aplica a produtos com número de série se este tiver sido removido ou rasurado. Os produtos sujeitos 
a negligência, abuso, má utilização, utilização, manutenção e armazenamento inapropriados, ou danos para lá do controlo da Altimate Medical não estão cobertos por 
esta garantia, e essa avaliação será determinada apenas pela Altimate Medical. Os produtos modificados sem o consentimento expresso por escrito da Altimate Medical 
(incluindo, entre outros, a modificação através da utilização de peças ou acessórios não autorizados) não estão cobertos por esta garantia. A garantia não se aplicará a 
problemas que surjam do desgaste normal ou do incumprimento de instruções. A garantia será anulada se forem adicionadas peças não fabricadas pela Altimate Medical ou 
peças que não estejam em conformidade com as especificações originais do equipamento a um produto Altimate Medical. 

A GARANTIA MENCIONADA ACIMA É EXCLUSIVA E SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS EXPRESSAS. A ALTIMATE MEDICAL NÃO SERÁ RESPONSA´VEL POR QUAISQUER 
DANOS CONSEQUENCIAIS OU INCIDENTAIS SEJAM ELES QUAIS FOREM.

A Altimate Medical mantém uma política de melhoria contínua de produtos e reserva-se o direito de alterar as características, especificações, e preços sem aviso prévio. 
Confirme com a Altimate Medical para informações mais recentes.

Problemas ambientais
Após a vida útil do produto:
• Recicle de acordo com os códigos de reciclagem do seu país.
• Recicle todas as peças de metal.
• As peças de plástico devem ser eliminadas ou recicladas de acordo com a diretiva no seu país.
• Consulte o seu gestor de resíduos local e o centro de reciclagem para aceder aos códigos locais.
• Devolva o atuador hidráulico ou o cilindro de amortecimento (apenas Pow’r Up) à Altimate Medical, Inc.

262 West 1st St.
Morton, MN 56270 EUA
Telefone gratuito: +1-800.342.8968 ou +1-507.697.6393
Fax gratuito: 877.342.8968 ou 507.697.6900
email: info@easystand.com
easystand.com

Vertreter der Aufsichtsbehörde in der EU
Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels
Deutschland 
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