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SPLONI IN TEHNIÈNI PODATKI O VICTORY VOZIÈKIH
Victory invalidski vozièki so v zadnjih nekaj letih nedvomno
najzanimiveja novost na podroèju lahkih in ultra lahkih
zloljivih aluminijastih vozièkov. Popolnoma nov koncept
njihove konstrukcije, izgradnje in proizvodnje omogoèajo
skoraj neverjetne monosti nastavljivosti, kombinacij in
individualnih prilagoditev potrebam vsakega uporabnika.

Modularna konstrukcija Victory
vozièkov je izdelana iz posebno trdnih
aluminijastih cevi z vdelanimi
vzdolnimi utori.

Poleg zagotavljanja optimalnih
mehanskih znaèilnosti, cevi z utori
Patentno zaèiteni spoji Victory invalidskih vozièkov sluijo tudi kot nosilna osnova za
odpravljajo najveèjo pomanjkljivost vseh ostalih aluminijastih platna vozièka, ki jih ob zamenjavi
vozièkov - varjenje spojev vozièka. Ker ni varjenja, na Vic- ni potrebno vijaèiti.
tory vozièkih posledièno ni mehèanja materiala nastalega
med temperaturnim popuèanjem, ni deformacij celotne Nosilca podnonikov ob snemanju ali
konstrukcije, ivljenjska doba in nosilnost pa so nekajkrat namestitvi ni potrebno sukati v stran
poveèani.
kot pri veèini klasiènih vozièkov, to
pa moèno olaja presedanje na
vozièek ali z njega.
Izjemna prednost Victory vozièkov
je tudi v monosti poljubne nastavitve kota nosilcev podnonikov.
Sprememba kota pa odpravlja
nastanek kontraktur, zmanjuje
monost dekubitusa in omogoèa
idealno prilagoditev lege voznikovih
nog.
V standardni opremi so tudi zglobi
za poljubno nastavitev kota
podnonih ploè kar jih ob drugih
prednostih uvrèa med najbolj
prilagodljive vozièke na trièu.
Naslonjala za roke pri
presedanju sploh ni
obvezno odlagati ali
snemati, poloimo jih
na protiprevraèalne
opore in med tem
lahko celo vozimo.
Protiprevratne opore,
po rahlem pritisku na
varnostni gumb, enostavno zasuèemo v
naprej.
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Seznam imenovanja sestavnih delov vozièka Victory
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001 - roèaj hrbtnega naslonjala
002 - zadnji pokrov roèaja hrbtnega naslonjala
003 - èep pritrdilnega vijaka
010 - nosilec hrbtnega naslonjala
011 - platno hrbtnega naslonjala
014r - roèka pritrdilnega vijaka hrbtnega naslonjala
020 - naslonjalo za roke - kompletno
021 - oblazinjenje naslonjala
022 - stranski pokrov naslonjala za roke
023 - zaskoènik naslonjala za roke
024 - standardno vpetje naslonjala za roke
030 - sedena blazina
040 - nosilna ploèa parkirne zavore
041r - vzvod parkirne zavore
050r - nosilna cev sedea
051 - platno sedea
052 - pokrovèek sedene cevi
060 - profil C nosilec okvirja
061 - vezni vijaki C nosilca
070 - prime nosilca podnonih ploè
071 - vijaki primea
072 - vzmet primea
080 - nosilec podnonih ploè

081 - pokrovèek nosilca podnonih ploè
082 - omejilni trak podnonih ploè
083 - podnona ploèa
084 - nosilni vijak omejilnega traku
085 - kotna zagozda podnone ploèe
086 - pritrdilni vijak podnone ploèe
090 - vilica sprednjega kolesa
091 - platièe sprednjega kolesa
092 - os sprednjega kolesa
093 - plaè (PU ali zraènica) sprednjega kolesa
100 - spodnja nosilna cev okvirnega nosilca
101 - vmesna zagozda spodnje nosilne cevi
110 - karje vozièka
111 - glavna os karij
112r - desna os karij
120 - proti-prevraèalni nosilec
121 - gumb za skrajevanje nosilca
122 - gumb za sprostitev sukanja nosilca
130 - kompletno pogonsko kolo
131 - standardno vpetje pogonskega kolesa
132 - pogonski obroè
133 - plaè (PU ali zraènica) pogonskega kolesa
140r - I nosilec
150 - zadnji ujem sedea

Vsi sestavni deli vozièka, ki imajo za tevilko oznako R (right-desni), sodijo na
desno polovico vozièka, vsi deli, ki imajo za tevilko oznako L (left-leva) pa
sodijo na levo stran vozièka - gledano od zadaj v naprej. Sestavni deli kateri
nimajo èrkovne oznake so uporabni na levi ali desni strani vozièka.
Celoten seznam vseh sestavnih delov vozièkov in opreme za Victory vozièke,
lahko najdete v nai Sevisni knjiici.
POZOR:
Vozièke originalno dobavljamo v treh razliènih modelih kartonske
embalae, kar je odvisno od modela vozièka in njegove opreme.
Naroèena dodatna oprema je lahko shranjena v posebnem kartonu, ki
se nahaja v zaboju v katerem je tudi vozièek ali pa v posebnem, loèenem
zaboju.
V vsakem zaboju z doloèenim sestavnim delom, ki je namenjen montai
na vozièek, so navodila za njegovo nameèanje in uporabo. Obvezno
jih preberite e pred namestitvijo na vozièek in prvo uporabo.
RAL barvna paleta, ki jo uporabljamo za barvanje Victory vozièkov in dodatne opreme.

1. MYCYCLE INVALIDSKI VOZIÈKI

1. MyCycle invalidski vozièki

Pred prvo uporabo se preprièajte, da med transportom ni
prilo do morebitne pokodbe vozièka.
Z rokama potisnite obe sedeni cevi proti tlem. Vozièek se
bo pri tem odprl. Pazite, da obe sedeni cevi sedeta v svoja
leièa na stranskih okvirjih (slika 2). Èe je na vozièku
mono nastaviti viino hrbtnega naslonjala, odvijte vijak, ki
povezuje obe cevi, dvignite naslon do eljene viine in
ponovno privijte vijak. Na sede poloite sedeno blazino.
Preverite, ali so vsi snemljivi deli na svojem mestu, kot je
opisano v navodilih. V primeru, da so snemljivi deli
(podnonika, protiprevratna - varnostna nosilca in gonila)
posebej zapakirani in torej niso nameèeni na invalidskem
vozièku, jih je potrebno pravilno namestiti. (Postopki montae
so opisani v nadaljevanju navodil.)

Slika 1

Podnonika nataknite na sprednji del vozièka. Na MyCycle
vozièkih podnonike nameèamo vedno s èelne strani in
sicer v vertikalni smeri - navzdol tako, da se obe zagozdi na
navpiènem - glavnem nosilcu podnonika trdno vleeta in
zaskoèita v kanala v nosilnih klemah podnonika, ki so
pritrjene na okvir vozièka. Snemanje podnonikov opravimo
v vertikalni smeri - navzgor toda, ob tem moramo pritisniti
na blokirno vzmet na klemah podnonika (slika 3). Prednost
taknega snemanja podnonikov je v tem, da uporabnik ne
potrebuje prazen prostor ob strani vozièka, zato se objektu,
na katerega se preseda, lahko popolnoma priblia, brez
predhodne odstranitve podnonikov.

1.1 Odstranitev embalae
Preden vzamete izdelek iz embalae pozorno preberite
navodila za uporabo. Embalaa ni namenjena shranjevanju
izdelka, zato jo lahko zavrete. Odstranite kartonsko
embalao ter vozièek postavite na ravno podlago. Sprostite
parkirni zavori, da boste vozièek laje premikali.

1.2 Priprave za prvo uporabo

Slika 3
Nekateri invalidski vozièki imajo enojno podnono ploèo,
medtem ko ima veèina invalidskih vozièkov obièajno dve
loèeni podnoni ploèi.
Pred prvo uporabo vozièka je potrebno nastaviti podnonika
na pravo viino - glede na dolino voznikovih nog. To
napravite tako, da odvijete zagozdna vijaka na pokonènih
nosilcih podnonikov, prestavite matièna vloka, ki se v njih
nahajata do ustreznih odprtin in oba vijaka vsakega nosilca
privijete in moèno zategnete s kljuèem, priloenem orodju,
ki ste ga dobili skupaj z vozièkom.
Slika 2

Na sliki 4 je prikazan pokonèni nosilec podnonika med
prestavljanjem zagozdnih vijakov.

Slika 6
1.2.2 Nastavitev kota podnonih ploè
Slika 4
1.2.1 Nastavitev kota podnonikov
Za razliko od vseh ostalih vozièkov, je pri MYCYCLE vozièkih
serijsko vgrajen sistem, s katerim je mono nastavljati tudi
kot, pod katerim sta podnonika nameèena na vozièek.
Nastavitev kota podnonikov je prikazana na sliki 5. S
kljuèem priloenim v kompletu orodja, za tri ali tiri obrate
popustimo vijake, kot je prikazano za sliki 5, v vozno smer
vozièka potegnemo blokirno vzmet na klemah podnonika
(torej, v obratno smer kot je prikazano na sliki 3) in
prestavimo celotno klemo podnonika v nov, eljen poloaj.
Po opisani premestitvi kleme v eljen poloaj, moèno
privijemo vse tri vijake prikazane na sliki 5.

Za razliko od veèine obièajnih vozièkov, sta na veèino
MYCYCLE vozièkov vgrajena podnonika, pri katerih je
mono poljubno nastavljati tudi kot podnonih ploè. Kot
vsake posamezne podnone ploèe nastavimo potem, ko
odvijaèimo vijaka (sliki 7,8) na pokonènem nosilcu
podnonika za ca. tiri obrate.

Slika 7

Slika 5

Ob spremembi kota podnonikov je, zaradi monih tovrstnih
potreb, dovoljeno namestiti podnonika v popolnoma razliène
kote, pri èemer sta lahko levi ali desni nameèena tudi pod
razliènima kotoma (slika 6).

Slika 8

1.2.3 Protiprevraèalni kolesci ali nosilca
Protiprevraèalni kolesci ali nosilca sta na zadnji strani
invalidskega vozièka in sta nameèena v spodnji odprtini
zadnjih nosilcev okvirja. Obe kolesci oziroma varnostna
nosilca morata biti nastavljena enako visoko tako, da
prepreèujeta prevraèanje vozièka v nazaj (slika 9a).

Na MYCYCLE vozièek sta lahko nameèena protiprevraèalni kolesci ali protiprevraèalna nosilca.
Vsaka od navedenih monosti ima nekaj prednosti, toda kljub
dejstvu, da veèina drugih proizvajalcev e vedno daje
prednost rabi kolesc, nae izkunje dokazujejo, da je raba
nosilcev brez kolesc dejansko bolja. Ob naslonitvi le
nosilcev na vozno podlago pride do takojnje ustavitve
gibanja vozièka in posledièno, do vrnitve vozièka v obièajni
vozni poloaj. Pri rabi kolesc pa pogosto pride do tega, da
ob naslonitvi kolesc na vozno podlago vozièek ostane v
zadnjem poloaju ali pa se v taknem poloaju , celo premika
v naprej - na strmini pa celo v nazaj !

Slika 9a

Slika 9c
Zaradi navedenega, oba sistema izdelujemo tudi z dvema
naèinoma pritrditve. Protiprevraèalni sistem s kolesci
pritrjujemo z vijaènim gumbom (Slika 9a-b), sistem z
nosilcem pa z zagozdnim gumbom (Slika 9b), po èigar
pritisku lahko nosilec popolnoma odstranimo ali pa ga
zasuèemo v naprej (Slika 9c), kjer ostane delno zablokiran.
OPOZORILO: Protiprevraèalna nosilca nista izdelana za
morebitne potrebe izvajanja navpiène sile, ki bi jo zdrava
oseba izvajala z nogo - zaradi potrebe privzdigovanja
sprednjega dela vozièka.
1.2.4. PERFORMANCE - nastavljiva hrbtna naslonjala

Slika 9b

Za veliko veèino invalidov, je pravilen poloaj telesa na
invalidskem vozièku zelo velikega pomena. Le pravilen oz.
individualno nastavljiv sede lahko zmanja ali odpravi trajne
okvare na telesu, ki nastajajo kot posledica dolgotrajnega
sedenja v - zelo pogosto - popolnoma neprimerni legi telesa
na sedeu invalidskega vozièka. Na kvalitetno in zdravju
primerno sedenje pa nikakor ne vplivata le povrina sedea
in poloaj nog, temveè predvsem èim bolj kvalitetno in

optimalno nastavljivo hrbtno naslonjalo.
Zaradi opisanega, PERFORMANCE hrbtna naslonjala niso
namenjena le posebnim primerom najtejih invalidov, ki z
moèjo lastnega miièevja ne morejo drati lego hrbtenice in
celega telesa v vsaj priblino pravilnem poloaju, temveè
vsem invalidnim osebam, ki elijo prepreèiti okvare in
deformacije ali celo bistveno korigirati e nastale deformacije
hrbtenice, ramen in miièevja zgornjega dela telesa.
PERFORMANCE hrbtna naslonjala skrivajo v sebi tri samo
njim znaèilne monosti individualnih nastavitev:
- izhodiène nastavitve na zunanjem oz. glavnem nosilcu
naslonjala,
- nastavitve sprememb oblike samega naslonjala, ki jih
izvedemo znotraj oblazinjenega dela naslonjala,
- nastavitve z namestitvijo zunanjih dodatkov kot npr.:
nastavljivi zunanji boèni podporniki, nastavljiv vzglavnik, itn.
PERFORMANCE hrbtna naslonjala dobavljamo ob MyCycle
vozièkih v montiranem ali v delno razstavljenem stanju. Na
slikah 10-a do 10-p predstavljamo simbolne risbe in slike
postopkov njihove montae, nameèanja na vozièek in nekaj
osnovnih monosti za izvajanje skoraj netetega tevila
monih nastavitev.

Slika 10c - nosilni objemki glavnih nosilcev
Nosilni objemki na prikazan naèin pritrdimo na oba nosilca
hrbtnega naslonjala invalidskega vozièka, s katerega
predhodno odstranimo platno.
Na oba nosilca hrbtnega naslonjala pritrdimo nosilni objemki
(Slika 10c) in z dvem hitrima spojkama na njih pritrdimo glavni
nosilec ter celotno PERFORMANCE hrbtno naslonjalo.

Slika 10a - razstavljen glavni nosilec

Slika 10d - glavni nosilec (na katerega pritrdimo hrbtni
naslon) nameèen na invalidski vozièek

Slika 10b - glavni nosilec pripravljen za montao na
invalidski vozièek

Slika 10e -naslonjalo v skrajnje desnem poloaju

ramen zaradi oslabelega miièevja, itn.
Nastavitev posameznih èlenov PERFORMANCE hrbtnega
naslonjala izvajamo po tem, ko z odpiranjem zadrge na hrbtni
strani (Slika 10h) omogoèimo dostop do nastavitvenih vijakov
na vsaki posamezni strani naslonjala.
Pri opisanih nastavitvah (Slike 10h do 10l) je soèasno mono
izvesti vse prej opisane zunanje nastavitve po viini, kotu,
globini ali stranskem nagibu celotnega naslonjala.

Slika 10f - naslonjalo v skrajnje levem poloaju
Zelo pomembno je vedeti, da PERFORMANCE hrbtna
naslonjala omogoèajo, e v svojih osnovnih nastavitvah (na
glavnem nosilcu), poleg viinske in kotne nastavitve, tudi
vzdolno nastavitev po globini svojega poloaja, saj jih je
mono prestavljati tudi po vzdolni premici invalidskega
vozièka (Slika 10g). Takni premiki pa v kombinaciji
nastavitve kota podnonikov, znaèilnega za MyCycle vozièke,
omogoèajo invalidu skoraj neomejeno tevilo nastavitvenih
kombinacij zdravega sedenja.

Slika 10g - vzdolni pomiki

Slika 10h - sprememba naslonjala z desno nastavitvijo

Slika 10i - mesto spremembe desne notranje nastavitve

Poleg velikega tevila monih nastavitev PERFORMANCE
hrbtnih naslonjal, je zelo pomembna monost tudi v tem, da
je tudi oblika samega naslonjala dejansko nastavljiva.
Nastavitve oz. spremembe oblike PERFORMANCE
naslonjala izvajamo znotraj samega naslonjala. Standardno,
40 cm visoko hrbtno naslonjalo, je po viini sestavljeno iz
dveh loèenih èlenov, od katerih je vsakega mono posamièno
nastavljati in s tem optimalno prilagoditi obliki hrbta praktièno
vsakega uporabnika.
Loèena nastavitev obeh ali celo vseh treh èlenov, izmed
katerih je poviano, 60 cm visoko, pediatrièno naslonjalo,
ponuja izjemne monosti ne samo v udobnosti zdravega
sedenja, temveè ima tudi terapevtske oziroma zdravilne
lastnosti. Z ustrezno nastavitvijo razliènih èlenov naslonjala
je mono izvajati celo korekcije e ukrivljene hrbtenice,
prepreèiti njene deformacije ali deformacije kljuènice in

Slika 10j - sprememba oblike z levo notranjo nastavitvijo

Slika 10k - mesto spremembe leve notranje nastavitve

Slika 10n - standardno (40 cm visoko) naslonjalo

Slika 10l - sprememba oblike obeh robov
Poleg opisanih nastavitev in individualnih prilagoditev, je
mona dodatna dopolnitev in sicer z zunanjimi dodatki PERFORMANCE hrbtnih naslonjal.
V vseh parametrih nastavljivi boèni podporniki (levi in desni),
lahko tudi najtejim invalidom omogoèijo varno in pravilno
sedenje. Podobno velja za popolnoma nastavljive PERFORMANCE vzglavnike, varnostne pasove in drugo dodatno
opremo.

Slika 10m - boèni podpornik na roki glavnega nosilca

Slika 10o - poviano -pediatrièno - naslonjalo (60 cm) z
vsestransko nastavljivim vzglavnikom

1.2.5 Parkirne zavore
Parkirne zavore na okvirju vozièka so namenjene popolnemu
blokiranju e mirujoèega vozièka; npr. v primeru, da se elite
presesti ali za trajno ustavljanje vozièka ob delovni povrini,
mizi ali na strmem terenu.

Slika 11

Slika 10p - PERFORMANCE nastavljivo hrbtno naslonjalo
v AKTIV izvedbi - primerno za mlaje uporabnike, ki celo
ob agresivnejem pogonu elijo obdrati optimalno lego
hrbtenice
1.2.5 Sedeno platno in platno hrbtnega naslona
Pred prvo uporabo vozièka ali PERFORMANCE hrbtnega
naslonjala, preverite sedeno in hrbtno platno, ki sta na
MYCYCLE vozièkih hitro snemljiva, saj sta nameèena v
cevne kanale izdelane v nosilcih sedenih cevi in hrbtnega
naslonjala (slika 10r). Èe nastavljivo hrbtno naslonjalo ni e
tovarniko nameèeno na vozièek, moramo s hrbtnega
naslonjala najprej sneti standardno platno. To storimo tako,
da najprej odvijaèimo pritrdilna vijaka nosilcev hrbtnega
naslonjala (Slika 9a-a), iz obeh nosilcev izvleèemo platno in
nosilca trdno privijemo v njihova leièa v okvirju vozièka.

Parkirne zavore morajo biti nastavljene tako, da se vozièek
ne premakne na klancu, katerega strmina je do 15 %. Samo
pravilno nastavljene parkirne zavore zagotavljajo varno
presedanje ter nepremiènost vozièka.
Vedno zablokirajte in deblokirajte levo in desno parkirno
zavoro hkrati (slika 11).
POMEMBNO OPOZORILO:
Ob vsaki zamenjavi drugaènega kolesa ali gume drugaènega
zunanjega premera, moramo obvezno prestaviti poloaj
celotne parkirne zavore. To storimo tako, da odvijemo vijake,
s katerimi je nosilna ploèica parkirne zavore (slika 11)
pritrjena na nosilni okvir invalidskega vozièka.
OPOZORILO: Èe so parkirne zavore aktivirane, lahko vsak
poskus izvajanja pogona na pogonskih roèkah povzroèi
resno okvaro HANDMASTER gonilnega sistema!
1.2.6. Naslonjali za roke in blatnika
V obvezno opremo skoraj vseh MYCYCLE vozièkov sodijo
tudi standardna naslonjala za roke. Standardna naslonjala
niso nastavljiva po viini (doplaèilo), imajo pa druge
prednosti. Na primer, ob presedanju jih je mono le sprostiti
in zasukati v nazaj - brez potrebe popolnega odstranjevanja
- po elji pa jih uporabnik - ko so zasukana v zadnji poloaj,
lahko tudi v celoti odstrani z vozièka. Prednost zasuka v nazaj
(Slika 13) brez popolnega odstranjevanja je v tem, da
ostaneta naslonjena na protiprevraèalna nosilca in je tudi,
ko sta v tem poloaju, vonja z vozièkom v celoti mona.

Slika 10r sedeno in hrbtno platno v kanalih

Stranske ploèe naslonjal za roke so izdelane iz izjemno
kvalitetnega in mehansko odpornega ABS plastiènega
materiala.

uporabnikom èigar moè je v rokah tako majhna, da za prevoz
potrebujejo pomoè zdrave osebe. Druga delitev oziroma
razlikovanje vozièkov za prevoz bolnika izvira iz tipa oz. vrste
parkirnih zavor s katerimi so opremljeni. V veèini primerov
so to obièajne parkirne zavore le, da so nameèene z zadnje
strani zadnjega kolesa, saj jih aktivira ali deaktivira zdrava
oseba.

Slika 12

Slika: vozièek za prevoz bolnika Victory P z vgrajeno
klasièno parkirno zavoro, ki jo zdrava oseba lahko aktivira
z roko ali celo z nogo.
Na prikazanem vozièku se po svetovnih standardih, zadaj
obièajno vgrajuje veèje kolo kot 200 mm ravno zaradi
izboljanega delovanja klasiène parkirne zavore, ki na
kolesih majhnega premera lahko deluje dokaj nezanesljivo.

Slika 13
Zasukana v nazaj naslonjala za roke ne padejo na tla,
temveè se naslonita na protiprevraèalna nosilca tako, da
voznik e vedno lahko vozi ali pa se presede brez skrbi o
tem, kam jih je odloil.
Dodatna blatnika za vonjo zunaj zaprtih prostorov sodita v
dodatno opremo in jih ob uporabi le zataknemo na stranske
ploèe naslonjal za roke.
1.2.7. Raba vozièka za prevoz bolnika
Poleg obièajnega vozièka na roèni pogon,VICTORY vozièke
izdelujemo tudi v izvedbi vozièka za prevoz bolnika. Takne
vozièke razlikujemo od obièajnih predvsem po tem, da imajo
zadnja kolesa bistveno manja od obièajnih in se njihov
premer giblje med 200 mm in 406 mm. Na taknih kolesih
pa ni pogonskih obroèev kar pomeni, da so namenjeni

Slika: vozièek za prevoz bolnika Stability z vgrajenima
zavornima roèicama z obratnim delovanjem.

Drugi tip zavore je podoben roèni zavori dvokolesa, le da
zavorna roèica deluje v obratni smeri. Torej, ko je stisnjena,
zadnja kolesa niso zavirana, ko pa jo zdrava oseba spusti,
ustrezna vzmet vgrajena na torno zavoro, kolo zablokira.
Opisano pomeni, da mora med potiskanjem vozièka zdrava
oseba drati obe zavorni roèici nenehoma stisnjeni.
Na vozièke za prevoz bolnika je mono vgraditi veliko razliène
dodatne opreme kot so: razlièni modeli varnostnih pasov,
vzglavnike ali boène podpore za glavo, poviana hrbtna
naslonjala, posebne ortopedske sedee ali druge dodatke.

Poleg opisanih dveh vrst vozièkov za prevoz bolnika
namenjenih domaèi rabi (z obièajnimi parkirnimi zavorami,
nameèenimi zadaj ali roènimi zavorami z obrnjenim
delovanjem), izdelujemo tudi posebno opremljene izvedbe
Victory vozièke - za rabo znotraj bolninice. Te izvedbe
vozièkov, popularno imenovane Stretcher so obvezno
dodatno opremljene z vsaj enim dvojnim nosilcem za
standardne infuzijske roèke, nosilno koaro za medicinski
material, nosilcem za kisikovo jeklenko in nosilcem z
nosilno ploèo za nujne nadzorne intrumente, na katere
je bolnik lahko prikljuèen med prevozom.

Ker so Victory invalidski vozièki za prevoz bolnika, z
izjemo opisanih razlik, dejansko enaki obièajnim Victory
vozièkom na roèni pogon, za njihovo rabo veljajo ista
uporabna in varnostna navodila kot so navedena za
obièajne Victory vozièke na roèni pogon.
1.2.8. Raba ostalih Victory vozièkov
Ostali Victory vozièki se od do sedaj predstavljenih
razlikujejo predvsem po osnovni in dodatni opremi, ki jo
vsebujejo.

Victory A je za razliko od drugih tovrstnih vozièkov, edina
izvedba z manj osnovne opreme. Zadnja kolesa ima
izdelana iz Nylona (ali jeklene) in pritrjena z vijaki, serijsko
nima sedene blazine in tudi proti-prevraèalne opore so
pri tem vozièku le za doplaèilo. Po svoji opremi in ceni,
sodi med t.i.m. sobne invalidske vozièke.

RACER je kljub svoji zloljivosti izrazit zastopnik t.i.m.
Aktiv oz. portnih vozièkov s skupno teo ca. 12,4 kg in
izjemno kompaktnostjo. Dobavljiv je tudi s poevno
nagnjenimi pogonskimi kolesi.

Slika 14-d: Vozièke za prevoz bolnika izdelujemo tudi za
javno uporabo. Prikazan vozièek je npr. v javni uporabi za
prevoz invalidov pri drubi Postojnska jama. Opremljen
je z bobnastimi zavorami vgrajenimi v pesta zadnjih koles.

Beach Push je dodatek, ki ga v nekaj sekundah
namestimo na standarden Victory vozièek. Ta dodatek je
v celoti vodo-odporen in zdrava oseba z lahkoto potiska
invalida po peèeni ali kamniti plai ter ga brez veèjih
teav celo zapelje v veè kot meter globoko vodo tako, da
invalid lahko v njej zaplava. Zaradi vzgona velikih koles,
ko ni obremenjen, vozièek plava na povrini vode.

invalidskega vozièka, zato morate vedno sedeti z vzravnanim
hrbtom. Le tako bo tea vaega telesa pravilno razporejena
na vsa tiri kolesa, kar zagotavlja varno vonjo.
1.3.2 Presedanje
Preden sedete na vozièek ali vstanete se preprièajte, da so
parkirne zavore na vaem vozièku aktivirane. Podlaga, na
kateri stoji vozièek, naj bo vodoravna in ne tako gladka, da
bi med presedanjem vozièek zdrsnil ali se celo prevrnil.
OPOZORILO: Preden sedete na invalidski vozièek, dvignite
podnoni ploèi v vertikalen poloaj ali ju odstranite. Vozièek
se lahko prevrne, èe najprej obteite podnono ploèo.
1.3.3 Pobiranje predmetov
Vsako nagibanje ali pobiranje predmetov, ki leijo na tleh,
povzroèi premik teièa sistema (voznik in vozièek).
Posledica je lahko prevraèanje vozièka. Zato vam svetujemo,
da sami ne pobirate predmetov s tal.
Ko invalid eli nazaj na obreje, priplava do vozièka, ga z
rahlim potiskom navzdol, potisne na dno, se na njega
vsede, zdrava oseba pa ga potisne nazaj na obreje.

1.3.4 Preverjanje pravilne in strokovne namestitve koles
ali gonil
Pred vsako uporabo vozièka obvezno preglejte, èe sta obe
gonili s pogonskimi kolesi pravilno nameèeni. Preverite,
da sta spojki (na levem in desnem gonilu) pravilno
nameèeni in da sta v primeru HM spojke na vsaki spojki
varnostna zatièa!
1.3.5 Namestitev varnostnih protiprevratnih koles ali
nosilcev (slika 9)
Pri vonji zunaj zaprtih prostorov je priporoèljivo vozièek
opremiti s protiprevratnima nosilcema, ki prepreèujeta
prevraèanje vozièka nazaj. Protiprevratna nosilca sta
nameèena na zadnji strani vozièka (v spodnjem delu
zadnjih nosilcev) s pomoèjo samozaskoènega sistema.
Pri prehodu vijih ovir - s pomoèjo tretje osebe - oba
protiprevratna nosilca lahko zasuèemo v naprej ali pa v
celoti odstranimo (Slike 9-a-b, 9b in 9c). Takoj, ko je ovira
premagana, zaradi varnosti, zdrava oseba mora zasukati
protiprevratna nosilca nazaj v izhodièni poloaj.
OPOZORILO: OBE VARNOSTNI KOLESI OZIROMA OBA
VARNOSTNA NOSILCA MORATA BITI NASTAVLJENA NA ISTO
VIINO, DA SE HKRATI DOTAKNETA VOZNE PODLAGE, KO
DVIGNETE PREDNJI KOLESI.
1.3.6 Premagovanje veèjih ovir ob pomoèi zdravih oseb

SUPPORT sodi med vozièke na roèni pogon in je namenjen
invalidom, ki pogon lahko izvajajo toda imajo teave z
ravnotejem pri sedenju.
1.3 VARNOSTNA NAVODILA:
1.3.1 Sedenje na vozièku med vonjo
Pravilno sedenje na vozièku je pomembno zaradi stabilnosti

Ob premagovanju veèjih ovir kot so viji ploèniki, stopnice,
visok prag itn., svetujemo zaèasno odstranitev
protiprevraèalnih koles ali nosilcev, saj prepreèujejo viji
dvig sprednjega dela vozièka. Ob takni pomoèi mora zdrava
oseba nenehoma imeti obe roki na roèicah hrbtnega
naslonjala in s tem prepreèiti prevraèanje vozièka v nazaj.
Takoj po prehodu ovire pa mora na vozièek ponovno
namestiti protiprevraèalna nosilca v regularen poloaj.
1.3.7 Zlaganje in transport invalidskega vozièka
Najprej odstranite blazino ter podnoni ploèi postavite v
vertikalen poloaj. Z eno roko primite zadnji del sedenega
platna, z drugo pa njegov sprednji del. Z obema rokama
sunkovito potegnite platno navzgor in vozièek bo zloen.

NAJPOMEMBNEJA VARNOSTNA NAVODILA ZA RABO VOZIÈKOV

Ko sedimo na vozièku je skupno
teièe telesa in vozièka (G)
relativno zelo visoko in se ob
pretiranem nagibanju telesa pojavi
monost prevraèanja. Ob tem je
tudi pomembno, da vozièek ne
obremenjujemo veè kot je njegova
nazivna nosilnost.

Ker je tea voznika obièajno
velikokrat veèja od tee vozièka,
se ob premikanju telesa premika
tudi teièe. Zato je med sedenjem
na vozièku dovoljeno le zelo
omejeno premikanja telesa posebno v smeri naprej.

Tudi nagibanje v nazaj ali vzvratno
seganje z roko in prevzem tejega
bremena je lahko nevarno, saj
lahko povzroèi prevraèanje v nazaj.
Podobno velja za prevzem veèjega
bremena z leve ali desne strani
vozièka.

Strogo je prepovedano premikanje celotnega telesa v naprej in
seganje po visoko nameèenih
predmetih, saj takni gibi obvezno
pripeljejo do prevrnitve vozièka v
vozni smeri (skica 4).

Strogo je prepovedano pobiranje
predmetov s tal v vozni smeri, saj
grozi prevrnitev v naprej. Predmete
na tleh (èe niso preteki) smemo
pobirati le z leve ali desne strani
vozièka.

Podajanje ali prevzemanje tejih
bremen v vzvratni smeri, ob
soèasno moènem nagibanju v
nazaj, tudi lahko povzroèi prevrnitev
vozièka v nazaj.

Strogo je prepovedana preèna
vonja po strmem terenu, saj je
premoèrtna vonja nemogoèa,
obstaja pa velika nevarnost
boènega prevraèanja vozièka.

Boèno presedanje je strogo prepovedano èe predhodno:

Ob boènem presedanju ali
dvigovanju invalida s sedea je
nujno obvezno, da sta njegovi nogi
na tleh, saj njihova tea na
podnonikih lahko povzroèi
prevraèanje vozièka v naprej.

1. ni odmaknjeno naslonjalo (a),
2. nista aktivirani parkirni zavori (b),
3. nista odstranjena podnonika (c).

Posebna pozornost velja v vonji preko
razliènih ovir, vzpenjanju ali spuèanju
na ploènike ali prenosom vozièka in
voznika preko stopnic. V vseh
navedenih primerih je potrebno, da
vozniku pomaga najmanj ena ali celo
dve zdravi osebi.
Za vzpenjanje na manje ovire je
najprimerneje, da zdrava oseba
potisne z nogo na protiprevratno oporo
in dvigne sprednji del vozièka preko
ovire.

Ko gre za vije ovire ali ploènik je najbolje,
da ob zelo v nazaj nagnjenem vozièku,
zdrava oseba spuèa invalida na vozièku
s ploènika v vozni smeri vozièka,
dvigovanje na ploènik pa opravlja v vzvratni
vozni smeri vozièka (glej skico 11).

Ob spuèanju ali dvigovanju po stopnicah morata vedno biti na
voljo vsaj dve zdravi osebi. Sicer pa velja isto pravilo kot za spuèanje
in dvigovanje na ploènik: Spuèanje opravljamo ob v nazaj
nagnjenem vozièku - v vozni smeri vozièka. Dvigovanje po stopnicah
pa ob v nazaj nagnjenem vozièku - v vzvratno vozni smeri vozièka
(glej skico 12). Ob vsakem vzvratnem nagibanju vozièka je nujno
potrebno, da spremljevalec na to invalida opozori in se preprièa o
njegovi varnosti. Med prestavljanjem vozièka s ali na ploènik in zlasti
po stopnicah, mora vzvratni spremljevalec imeti obe roki nenehno
na prijemalnih roèicah hrbtièa invalidskega vozièka. Prijemanje
vozièka med prenosom za sestavne dele, ki so snemljivi brez
vijaèenja je strogo prepovedano.

Ob samostojni vonji po strmini
navzgor (na cestièu ali na rampi)
je pomembno vedeti, da vedno
obstaja velika nevarnost za
prevrnitev vozièka v nazaj. Zato je
takna vonja dovoljena na
strminah, ki nimajo veèjega
naklona kot 9 stopinj in celo v
taknem primeru, svetujemo rabo
protiprevraèalnih nosilcev.

Ob samostojni vonji po strmini
navzgor mora voznik nagniti
poloaj telesa v naprej v najmanj
vodoravno lego. Potiskanje
pogonskih obroèev mora biti
soèasno, enako velja za aktiviranje
parkirnih zavor. Brez prisotnosti
spremljevalca ne svetujemo
samostojno vonjo na veèjih
nagibih kot 9 stopinj.

Ob samostojni vonji po strmini
navzdol mora voznik nagniti
poloaj telesa v nazaj in s tem
prepreèiti monost prevrnitve
vozièka v naprej. Ob neenakomernem zaviranju na pogonskih
obroèih je lahko tudi vonja navzdol
zelo nevarna.

TEHNIÈNI PODATKI IN SPECIFIKACIJA O PROIZVODIH:
Informacija proizvajalèeve specifikacije po ISO 7176-15
Proizvajalec: MyCycle d.o.o.
Naslov:: Dunajska 404, 1000 Ljubljana
Model: Victory 27 - 61
Maksimum tee uporabnika: 60 - 160 kg
Informacijski podatki (ISO)
Standardne meritve po
ISO 7176-5:1986
ISO 7176-5:1986
ISO 7176-5:1986
ISO 7176-5:1986
ISO 7176-5:1986
ISO 7176-5:1986
ISO 7176-5:1986
ISO 7176-1:1999 (E)
ISO 7176-1:1999 (E)
ISO 7176-1:1999 (E)
ISO 7176-7:1998 (E)
ISO 7176-7:1998 (E)
ISO 7176-7:1998 (E)
ISO 7176-7:1998 (E)
ISO 7176-7:1998 (E)
ISO 7176-7:1998 (E)
ISO 7176-7:1998 (E)
ISO 7176-7:1998 (E)
ISO 7176-7:1998 (E)
ISO 7176-7:1998 (E)
ISO 7176-7:1998 (E)
ISO 7176-7:1998 (E)
ISO 7176-5:1986

min.

Skupna dolina s podnonikoma
840 mm
Skupna irina
480 mm
Skupna dolina zloenega vozièka
840 mm
Skupna irina zloenega vozièka
315 mm
Viina zloenega vozièka
875 mm
Skupna tea
8 kg
Tea najtejega dela
0,25 kg
Statièna stabilnost navzdol
14 °
Statièna stabilnost navzgor
11 °
Statièna stabilnost s strani
15 °
Kot (nagib) sedenega platna
3°
Efektivna globina sedea
282 mm
Efektivna irina sedea
284 mm
Viina sedenega platna na prednjem robu 468 mm
Kot (nagib) hrbtnega naslona
6°
Viina hrbtnega naslona
325 mm
Razdalja med sedeem in podn. ploèo
302 mm
Kot nastavitve podnonika na sed. povrino 93°
Viina med sed. platnom in nasl. za roko 230 mm
Sprednja lokacija nam. naslona za roko
195 mm
Premer pogonskega obroèa
450 mm
Horizontalna namestitev osi kolesa
+ 26 mm
Minimalni obraèalni polmer
745 mm

Invalidski vozièek ustreza spodaj navedenim standardom::
a) zahtevam in testnim metodam v statiènem stanju, pri
obremenitvah in trkih ter odpornosti na staranje (ISO 7176-8)

Da

b) klimatskemu testu skladno z ISO 7176-9

Da

c) zahtevam po negorljivosti materiala skladno z ISO 7176-16

Da

max.
1065 mm
820 mm
1065 mm
345 mm
942 mm
18 kg
2 kg
16 °
12 °
16 °
8°
487 mm
624 mm
510 mm
14°
420 mm
452 mm
129°
340 mm
310 mm
575 mm
- 26 mm
-

OSTALE UPORABNE INFORMACIJE TER VZDREVANJE, SERVISIRANJE IN GARANCIJA
1. Nikoli ne sedite na enem mestu brez premika telesa veè kot 15 minut. Konstanten pritisk
vae koe na sedeno in hrbtno povrino lahko zmanja vao cirkulacijo krvi in povzroèi
preleanine ali druge rane na vai koi. V takih primerih takoj stopite v kontakt z vaim
zdravnikom.
2. Varnostni pasovi naj se uporabljajo le, èe so dobavljeni direktno s strani MyCycle. Prva
montaa mora biti narejena v tovarni ali pri pooblaèenem serviserju Mycycle. Pred prvo
uporabo je potrebno prebrati priloena navodila k varnostnim pasovom.
3. Vsaka pnevmatika ima zapisano dimenzijo in zraèni pritisk. Prosimo upotevajte, da niji
pritisk lahko resno zmanja hitrost vonje. Uporaba vijega pritiska je strogo prepovedana.
Standardna pnevmatika se lahko uporablja dokler je profil gume, ki se dotika vozne povrine
minimalno 1 mm visok oz. najveè 3 leta od datuma prve uporabe. To velja le, èe niso
prisotne mehanske pokodbe na pnevmatiki ali drugem delu kolesa.
4. Pri pravilnem in rednem vzdrevanju je dovoljeno le èièenje invalidskega vozièka. To lahko
storite z mehko krpo ter uporabo vode, ki ste ji dodali neagresivno tekoèe èistilo.
5. Popravilo Victory invalidskih vozièkov je dovoljeno samo s strani pooblaèenega serviserja
in z originalnimi rezervnimi deli.
6. V primeru, da uporabnik vozièka ni vedno ena in ista oseba ali se njegova tea moèno
spreminja, je potrebno ponovno preveriti nosilno kapaciteto:
Tea vozièka (brez opt. delov) x 9 (+/- 5%) = Nosilnost vozièka
Najbolja kontrola toènosti vaega invalidskega vozièka je, da ga prosto spustite navzdol po
klancu. Èe po 15 metrih ne spremeni ciljne smeri, je zelo verjetno, da so geometrija okvirja
in koles pravilni in primerni za nadaljnjo uporabo.
7. Splona garancija za Victory invalidski vozièek je 5 (pet) let od datuma prve uporabe,
vendarle ne veè kot 6 let od dneva dobave s strani proizvajalca. Garancija velja za vse
mehanske dele v primeru, da le ti niso bili unièeni z nepravilno uporabo oz. da ste
upotevali navodila za uporabo. Garancija ne velja za gume oz. PU pnevmatike. ivljenjska
doba Victory invalidskega vozièka je nad10 (deset) let pod pogojem, da se po izteku splone
garancije naredi generalno popravilo z originalnimi rezervnimi deli. Uporaba neoriginalnih
rezervnih in sestavnih delov ter dodatkov na Victory invalidskih vozièkih ima za posledico
takojnjo izgubo pravic iz naslova garancije.
8. Vsi nai invalidski vozièki ustrezajo zahtevam po EN 12183 in ISO 7176.

Deset MyCycle Zapovedi
1. Nikoli se ne pritouj nad krutostjo Usode, ki te fizièno omejuje v teh ali onih dejanjih, saj je
Usoda tudi velièastno moè letenja dala le vetru in pticam, moè in hitrost pa levu in gazeli;
mi pa v posmeh njeni neusmiljenosti vseeno zmoremo leteti, smo moèneji in hitreji, kajti
znamo ustvarjati mehanske naprave.
2. Nikoli si ne domiljaj, da te nabava nove mehanske naprave lahko naredi boljega, bolj
zanimivega ali veè vrednega, kajti ob nakupu bo razoèaran, ko ugotovi, da te taknega
lahko naredijo le tvoja dejanja.
3. Nikoli ne sprauj za nasvete o mehanski napravi èloveka, ki o njej vse ve, ni pa je niti
ustvaril niti nikoli uporabljal, saj bi ob nasvetih taknih vsevedov èlovetvo zanesljivo e
vedno tavalo v zgodnji kameni dobi.
4. Nikoli ne ignoriraj navodila o delovanju in upravljanju z mehansko napravo, saj se v
Naravi le ljudje zmoremo prilagoditi, celo najtre jeklo pa se le zlomi.
5. Nikoli ne skuaj z mehansko napravo doseèi veè ali drugaèe, kot je v navodilih zapisano,
kajti hitro bo ugotovil, da je njena nabavna cena veliko vija od prodajne cene tiste
naprave, ki tudi po navodilih omogoèa veè in drugaèe.
6. Nikoli ne prièakuj, da se bo mehanska naprava podredila tvojim eljam, navadam,
zahtevam in obèutkom, kajti podredili se ti bodo le rezultati, ki jih bo s pravilno uporabo
naprave dosegel.
7. Nikoli ne ravnaj z mehansko napravo obzirneje ali bolje, kot je v navodilih za uporabo
predvideno, kajti hitro bo ugotovil, da je bila, glede na doseene efekte, njena nabavna
cena bistveno previsoka.
8. Nikoli ne bodi preseneèen, ko ti mehanska naprava odpove, èe v predhodnih urah,
dnevih ali celo mesecih nisi hotel ali znal prisluhniti obièajno glasnim in znaèilnim
znamenjem inkubacijske dobe prihajajoèih teav.
9. Nikoli ne pozabi, da celo vrhunskemu moganskemu kirurgu vse izkunje dolgoletnega
dela ne zagotavljajo, da bo znal pravilno narezati navadno zeljnato glavo za pripravo
solate, zato velikoduno dovoli, da tudi nai serviserji kaj zasluijo.
10. Nikoli ne zanemari dejstva, da navodila za uporabo mehanske naprave niso napisana le
za popolne nevednee, temveè predvsem za tiste, ki so preprièani, da skoraj vse
potrebno e zdavnaj vedo.
Tvoj,

Creatus

