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Передмова
Цей посібник написано для власників та операторів Armon Pura. Він містить загальні інструкції з
експлуатації, заходи безпеки, інформацію про технічне обслуговування та деталі.
Перш ніж використовувати виріб, переконайтесь, що ви прочитали повне керівництво та
ознайомилися з елементами управління, а також аксесуарами. Це важливо для вашої власної безпеки та
для того, щоб максимально використовувати, функціональність, ефективність та термін служби вашого
пристрою.
Технічні характеристики, викладені в цьому посібнику, діяли на момент публікації. Однак, завдяки
політиці Armon Products BV постійного вдосконалення, зміни до цих специфікацій можуть бути внесені в
будь-який час без будь-яких зобов'язань з боку Armon Products BV.
Використовувані символи
: УВАГА! Прочитайте ці частини дуже уважно, бо вони містять попередження.
: з вичерпаним терміном експлуатації; інформація про утилізацію в кінці строку корисного
використання продукту.
Загалом
Armon Pura - це повністю механічна опора для руки. Він має унікальний механізм, який компенсує вагу
руки користувача. Тим самим рука відчуває невагомість. Тоді люди з обмеженою рухливістю можуть
використати силу, яка в них залишилась, щоб знову підняти руку. Компенсація ваги безперешкодно
регулюється за допомогою елементів управління.
Опори для рук не беруть на себе жодної функції. Вони підтримують лише руку. Користувач робить
рухи сам, використовуючи силу, яку йому залишилося. Це добре для м’язів і суглобів користувача.
Наша продукція слідкує за всіма рухами і підтримує руку в області 3D.
Armon Pura може компенсувати вагу руки від 850 грам до 3400 грам. Pura Light може компенсувати вагу
руки від 600 грам до 2500 грам.
Можливе кріплення всіх видів скоб Armon.
Вага Armon Pura приблизно 5500 грам.
Цільове призначення
Armon Pura - це динамічна опора для руки, для користувачів, які (все ще) здатні самостійно вирівняти
руку, що використовується лише для підтримки ваги руки з максимальною вагою 4000 грам.
Ліва, права або обидві руки можуть підтримуватися. Важливо вибрати правильниу скобу для оптимальної
функціональності.
Armon pura можна встановити на інвалідному кріслі, робочому кріслі або на підставці.
Armon Pura також може бути використаний як опора для рук в робочих ситуаціях, щоб полегшити жорсткі
умови праці і, таким чином, запобігти травмам руки, шиї та плечей.
Частини Armon Pura
Armon Pura має рамку обертання
(rotation frame), яка також є точкою
кріплення.
Кінець верхньої частини руки (upper arm)
знаходиться там, де кріпиться скоба.
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Установка Armon Pura
Ви можете встановити Armon Pura, просто пересунувши
його на кронштейн або універсальний роз'єм. Ви можете
зафіксувати його у потрібному положенні, повернувши
кріпильний гвинт за годинниковою стрілкою.
Переконайтеся, що гвинт міцно закручений перед
використанням Pura.
Для демонтажу виконайте вищезазначені кроки у
зворотному порядку.

Прикріплення скоби
Всі наші скоби взаємозамінні між усіма нашими підлокітниками. Ви можете їх легко прикріпити та
від'єднати. Дивіться фотографії та пояснення нижче.

1.

3.

2.

4.

1/2. Тримайте скобу, щоб проріз був спрямований у напрямку шайб.3. Потягніть затиск назад
всередину, поки гачок не зможе повністю розташуватися над шпинделем.
Просуньте гачок повністю по шпинделю між шайбами і відпустіть затискач.
4. Переконайтесь, що затискач зафіксований над головкою шпинделя. Головка шпинделя повинна
перетинатися через середній отвір затискача.

Посібник Armon Pura, версія 1.4

Дата: Серпень 2018

3

УВАГА! Якщо вам не зручно або ви не знаєте, як правильно поставити руку в скобу, будь ласка,
зверніться до постачальника. Якщо ви не в змозі самостійно вирівняти руку, коли компенсаційна сила
падає, ви не повинні використовувати цей продукт.
Скоби
Armon Products має чотири різних типи скоб, і кожен тип
доступний у трьох різних розмірах. Скоба - це частина, куди
ви покладете руку. Це з'єднання між опорою для руки та
користувачем. Скоби можна змінювати між усіма нашими
опорами для рук.
Скоби доступні у порядку зростання функціональності:

Чим досконаліша скоба, тим більше функціональних можливостей ви можете досягти за допомогою цієї
скоби. Правильне індивідуальне регулювання вашої скоби повинно здійснюватися тільки кваліфікованими
та, відповідно, навченими фахівцями.
Розміщення руки
Покладіть руку в скобу таким чином:

•
•
•
•

Передпліччя повинно бути у скобі
Плече повинно бути розміщено на опорі, не набагато вище ліктя
Лікоть повинен бути вільним
Підставка для плеча складається з неалергічної гуми з рамкою з нержавіючої сталі, яку можна
зігнути в будь-якому напрямку, щоб це було найзручніше для користувача.
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Регулювання сили
Ви можете безперешкодно регулювати рівень компенсації (сили) Pura, щоб компенсувати вагу кожної
руки. Це можна зробити з рукою або без неї, поміщеної в Pura. Сила регулюється поворотом жовтої
ручки на задній частині Pura.

Поверненням жовтої ручки
переміщується білий індикатор
через поділ шкали. На шкалі
знаходяться числа. Вони вказують
на рівень компенсації ваги.

Рука важить приблизно 5% від
маси вашого тіла. У таблиці на
наступна сторінка, в перші трійці
стовпчиків, ви можете бачити, скільки важить рука при певній масі тіла.
У п’ятому та шостому стовпцях ви можете побачити силу, яку задає Pura. Це дає вказівку на коригування
правильного рівня компенсації. На практиці користувачі рідко компенсують 100% ваги руки. Найчастіше
це компенсація близько 80%. Усі наведені нижче дані базуються на середній статистиці.
Вага тіла
(кг)
15
20

Вага однієї
руки 90%
(грам)
600
800

25

1000

30

1200

35
40
45

Сила компенсації Pura і Pura Light
Номер
Сила, дана
(див. ІндиPura (грам)*
катор позиції)

min

850

1

1105

1400
1600
1800

2
3
4

1360
1615
1870

50
55

2200
2400

5
6

2125
2380

60
65
70
75
80
85
90
100

2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000

7
8

2635
2890

9
max

3145
3400

Номер
(див. Індикатор позиції)
min
1

Сила, дана
Pura Light
(грам)*
600
790

2

980

3

1170

4
5
6
7
8
9
max

1360
1550
1740
1930
2120
2310
2500

*) орієнтовні цифри через природні допуски використаних компонентів, температуру тощо.
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Відрегулюйте рівень компенсації ваги:
• Поворот ручки за годинниковою стрілкою:
Pura дає більше компенсації
• Поворот ручки в напрямку проти годинникової стрілки:
Pura дає меншу компенсацію

Технічне обслуговування:
Armon Pura не потребує особливого обслуговування, крім чистки. (стор. 8)
Вирішення проблем:
Armon Pura був розроблений і виготовлений з використанням високотехнологічних технологій та
першокласних компонентів для забезпечення надійної та ефективної роботи. Однак якщо ви
зіткнулися з якимись оперативними проблемами, рекомендується звернутися до місцевого дилера
Armon Products.

•
•

ОБЕРЕЖНО:
Сервіс на внутрішніх частинах обладнання може здійснювати тільки авторизований технік
Armon Products BV.
З питань ремонту та додаткової інформації зверніться до місцевого дилера Armon Products
або до авторизованого сервісного центру.

Установка
Встановлення Armon Pura повинно здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями. Ці фахівці
отримають сертифікат після завершення навчання. Для того, щоб гарантувати якість монтажу і
індивідуально виготовлених скоб, їх навчання та сертифікат повинен оновлюватися на щорічній
основі. Це для забезпечення правильного використання та повної безпеки для пацієнта.

•

•
•
•

•
•
•
•

Безпека:
Опорний важіль працює з пружинним механізмом компенсації. Отже, він отримує енергію для
компенсації з пружин. Коли верхівка опори руки будь-яким чином опуститься, на пружинах
виникне напруга. Коли опора для руки не використовується, завжди повертайте верхню частину
опори руки в її найбільш верхнє положення, щоб не було напруги на пружинах.
Виймаючи опору для руки з «зафіксованого» положення, переконайтесь, що
рукарозміщенаналежним чином у скобі, а отже, компенсаційна сила достатньо компенсована,
перш ніж починатипереміщувати опору руки з її зафіксованого положення.
Завжди пам’ятайте про натяг пружин, коли плече знаходиться в положенні вниз.
Опора для руки може використовуватися лише за запропонованою метою. Будь-який тип використання,
який не вказаний у цьому посібнику, буде розглядатися як неправильне використання. Замовник несе
повну відповідальність за матеріальні збитки та каліцтва людей, викликані неправильним
використанням. Armon Products не несе відповідальності ні за яких обставин.
Монтаж, введення в експлуатацію та технічне обслуговування повинно проводитися тільки
кваліфікованими фахівцями.
Ні за яких обставин не відкривайте корпус опори для руки. Гарантія недійсна в такому випадку.
Не використовуйте опори для рук в умовах, що спричиняють корозію.
Захистіть опору руки від піску, парів і пилу.
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Відповідальність:
У максимальній мірі, дозволеній чинним законодавством, ні в якому разі Armon Products або її
постачальники чи торгові посередники не несуть відповідальності за будь-які непрямі, спеціальні,
випадкові або наслідкові збитки, що виникли внаслідок використання або неможливості використання
товару, включаючи, пошкодження, роботи та продуктивності праці, несправності чи несправності на
комп’ютері, або будь-яких інших комерційних збитків чи збитків, навіть якщо повідомляється про
можливість цього, незалежно від юридичної чи справедливої теорії (контракту, делікту чи іншого), за якою
претензія заснована. У будь-якому випадку, вся відповідальність Armon Products за будь-яким положенням
цієї угоди не повинна перевищувати в сукупності суму гонорарів, сплачених за цей товар, і зборів за
підтримку товару, отриманого Armon Products за окремим договором підтримки (за наявності), за
винятком смерті або травм, спричинених необережністю Armon Products, наскільки законодавство
забороняє обмежувати відшкодування збитків у таких випадках.Armon Products не несе відповідальності за
будь-які наслідки, що виникають внаслідок неправильної інформації, наданої її персоналом, або за
помилки, включені в цей посібник та / або іншу супровідну документацію (включаючи комерційну
документацію). Протилежна сторона (користувач товару або його представник) відмовляється від Armon
Products від усіх вимог, що виникають від третіх осіб, незалежно від їхнього характеру чи будь-яких
стосунків до протилежної сторони. Будь-який серйозний випадок, пов'язаний із цим товаром, повинен
бути зазначений виробнику та компетентному національному органу.
Гарантія:
Гарантійні вимоги скасовуються в разі:
• Умови в посібнику з експлуатації ігноруються
• Прилад використовується не за призначенням
• Будь-яка частина пристрою змінена або відкрита
• Прилад неправильно встановлений або неправильно електрично підключений
Чистка:
Під час чищення зовнішньої частини Armon Pura та скоб обов'язково використовуйте м'яку чисту
тканину, змочену теплою водою та неабразивний рідкий побутовий очищувач.

•
•
•
•

ОБЕРЕЖНО::
Під час чищення зовнішньої частини Armon Pura не використовуйте хімікатів,
миючихзасобів,розчинів кислот, абразивних чи агресивних розчинів або горючих речовин.
Використання будь-якої з вищезазначених речовин або неправильне використанняаксесуарів
призведе до непоправної шкоди обладнання, і гарантія більше не буде діяти. Не розбризкуйте і не
заливайте рідину на зовнішні частини обладнання або в отвори на корпусі.
Не занурюйте прилад у воду.
Агрегат ні в якому разі не повинен відкриватися чи демонтуватись, щоб очистити або перевірити
внутрішні деталі - Armon Pura не потребує очищення внутрішніх деталей, і в усіх випадках тільки
спеціалізовані техники Armon Products B.V. повинні проводити такі операції.

Термін експлуатації і технічне обслуговування:
•

Очікуваний термін експлуатації:
Armon Pura розроблений таким чином, щоб гарантувати технічний термін експлуатаціїне менше
6 років. Залежно від інтенсивності використання та екологічних обставин (бруд,пил, морське
повітря, вологість тощо) термін експлуатації можна скоротити або продовжити.
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•

Технічне обслуговування:
Загалом Armon Pura - це безкоштовний у технічному обслуговуванні продукт протягомочікуваного
технічного терміну експлуатації. Однак зношеність внутрішньої механіки, щорухається, залежить
від інтенсивності використання та обставин навколишнього середовища(бруду, пилу, морського
повітря, вологості тощо). Необережне використання абонедотримання нормальних принципів
чистого поводження з подібними виробами можепризвести до раннього ремонту.
Внутрішні деталі можна замінити профілактично, щоб зберегти функціонування виробу з
високим рівнем безпеки. Зверніться до свого дистриб'ютора, щодо можливих умов та витрат на
запобіжне обслуговування.

Утилізація:
Armon Ayura містить матеріали, які можуть бути перероблені та / або шкідливі для навколишнього
середовища. Спеціалізовані компанії можуть демонтувати агрегат та розібрати ці матеріали. Коли
ви утилізуєте агрегат, дізнайтеся про місцеві правила щодо поводження з відходами.
Технічні дані:
Вага Armon Pura:
6100 грам (включаючи скобу)
Діапазон компенсації ваги:
1000 до 4180 грам +/- 10%
Розмір корпусу ШхДхВ (у верхньому положенні)
17x10x85 см
Pura: IP 15 Скоба: IP 45
Ступінь захисту / Міжнародний захист:
Литий алюміній та ABS пластик
Матеріал корпусу:
SN: PU…. (товар та серійний
Унікальна ідентифікація об'єкта: Опис об'єкта:
номер) Повністю механічна опора
для руки.
Об'єкт відповідає наступній директиві:
Об'єкт відповідає наступним стандартам:
Об'єкт описаної вище декларації відповідає
вимогам щодо маркування СЕ:

93/42EEC Medical Device Directive
EN ISO 22523:2006 External Orthoses
Medical Device Class I

Armon Products
Armon Products BV розробляє та виготовляє динамічні опори та аксесуари високого класу відповідно до
найвищих стандартів якості, використовуючи новітні технології та повністю дотримуючись чинних
директив та норм.
Особлива увага приділяється дизайну, простоті експлуатації, функціонуванню та безпеці обладнання, а
кінцевим результатом є цей сучасний компактний блок.
Armon розшифровується як інновації, дизайн та довговічність.
Наші цілі - збільшити рухливість верхніх кінцівок, зробити людей менш залежними та
покращити якість життя.

Armon Products B.V.
De Nestel 7, 5107RL
The Netherlands

Manual Armon Pura Version 1.4

Тел. (+31)(0)10 4714187
www.armonproducts.com
info@armonproducts.com
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