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Os Leckey Advance Bath Chair e Shower 
Trolley foram desenhados para alcançar 
novos níveis de funcionalidade e 
ajustabilidade para utilização no banho 
e duche. Este manual mostra-lhe como 
pode usar de forma rápida, segura e fácil 
todas as funções. As instruções sobre a 
segurança e manutenção do produto 
asseguram que irá desfrutar da utilização 
deste produto durante um longo período 
de tempo.
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SECÇÃO 01:  
UTILIZAÇÃO 
PREVISTA
UTILIZAÇÃO PREVISTA

Os Bathing Supports destinam-se 
a	apoiar	crianças	e	jovens	adultos	
com	necessidades	posturais	leves	
a	complexas	que	perturbam	a	
capacidade	de	se	sentar	sem	apoio	
externo.	Todos	os	dispositivos	são	
desenhados para serem usados no 
interior	de	uma	banheira	ou	chuveiro	
para	facilitar	os	cuidados	pessoais.

INDICAÇÕES PARA USO

A	Advance	Bath	Chair	deve	ser	
usada	na	banheira	ou	no	chuveiro,	
se	usada	com	um	Shower	Trolley.	
A	Advance	Bath	Chair	destina-se	
a	crianças	com	deficiência,	dos	1	
aos	18	anos	de	idade,	que	podem	
ter	falta	de	controlo	do	tronco	ou	
tensão	muscular	excessiva	devido	
a	condições	como	paralisia	cerebral	
e/ou	incapazes	de	se	sustentarem	
durante	o	banho.	A	Advance	Bath	
Chair	tem	um	peso	máximo	de	
utilizador	de	72	kg	em	todos	os	
tamanhos.

SECÇÃO 02:  
CERTIFICAÇÃO
A	Advance	Bath	Chair	encontra-se	
classificada	como	um	Dispositivo	
Médico	Classe	I	ao	abrigo	dos	
regulamentos da UE e do RU. 
Segundo	o	fabricante,	James	Leckey	
Design	Limited,	que	declara	que	
este	produto	está	em	conformidade	
com	o	Regulamento	de	Dispositivos	
Médicos	(2017/745),	Regulamentos	
de	Dispositivos	Médicos	do	RU	
de	2002,	Diretiva	de	Dispositivos	
Médicos	(93/42	EEC)	e	EN	12182:2012	
Produtos	auxiliares	para	pessoas	
com	deficiência,	requisitos	gerais	e	
métodos	de	teste.

Aviso ao utilizador e/ou paciente: 
Qualquer incidente grave que 
tenha ocorrido relativamente ao 
dispositivo deve ser reportado 
ao fabricante e à autoridade 
competente do Estado-membro 
onde o utilizador e/ou o paciente se 
encontra.

NOTA: 
Aconselhamento a utilizador geral. 
O incumprimento destas instruções 
pode resultar em lesões físicas, 
danos no produto ou ambientais!
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SECÇÃO 03:  
AVISOS E PRECAUÇÕES
CHAVE:

LAB	=	Advance	Bath	Chair 
LSF	=	Shower	Trolley 
RAP	=	LAB	+	LSF	combinadas

AVISO RISCO DE TROPEÇAR:

• Nunca	use	a	RAP em terreno 
irregular. O seu uso pretendido 
é	para	ambientes	de	banho	/	
espaços húmidos.

• Nunca	deixe	a	criança	sozinha	
quando	estiver	sentada	na	RAP 
ou LAB.

• Verifique	sempre	se	o	encosto	
do	assento	e	o	apoio	para	os	pés	
estão seguros antes de transferir 
o utilizador para o produto e se 
as tiras de suporte do utilizador 
são	utilizadas	assim	que	o	
utilizador se senta.

VERIFICAÇÕES DIÁRIAS DE 
PRECAUÇÃO:

• A RAP	deve	ser	verificada	
diariamente antes da utilização 
para	garantir	que	todos	os	
arneses e elementos do assento 
estão	fixos	com	segurança.

• Leia sempre atentamente as 
instruções	antes	da	utilização.

• Inspecione	sempre	visualmente	o	
produto	antes	de	o	usar.	Em	caso	
de	dúvida,	PARE.	Se	suspeitar	
ou	verificar	que	o	produto	ou	
alguma	peça	estão	danificados,	
PARE.	Contacte	o	serviço	de	apoio	
ao	cliente	ou	o	distribuidor	local,	
o	mais	rapidamente	possível.

RISCO DE ENTALAMENTO DE DEDOS:

• Cuidado	ao	montar	ou	ajustar	
a	posição	dos	componentes	da	
LAB para	que	os	seus	dedos	não	
fiquem	presos	ao	posicionar	
os	componentes	do	assento	e	
apertar	as	fixações	contra	a	LSF.

• O	cuidador	não	deve	tocar	em	
nenhuma	articulação	ou	eixo	
móvel	que	não	se	encontre	
travada.

AVISO DE SEGURANÇA DO 
OCUPANTE:

• Antes	de	colocar	o	utilizador	no	
produto,	ajuste	o	produto	para	
a	sua	orientação	terapêutica	e	
verifique	a	sua	estabilidade.

• As	transferências	do	utilizador	
para dentro e para fora do 
produto devem ser realizadas 
com	equipamentos	e	pessoal	
adequados.
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• Certifique-se	de	que	o	
ocupante	está	seguro	com	os	
arneses do dispositivo assim 
que	é	transferido.	Cuidado	
com	os	ajustes	de	inclinação	
relativamente a movimentos 
involuntários	que	possam	
causar	movimento	de	inclinação	
repentinos.	Nunca	deixe	a	criança	
sozinha	quando	estiver	na	LAB / 
RAP.

• Se o utilizador apresentar 
qualquer	forma	de	desconforto,	
retire-o em segurança do produto 
o	mais	rapidamente	possível.

CUIDADOS DE LIMPEZA:

• Limpe o produto regularmente 
para	evitar	a	acumulação	de	
sujidade.	A	sujidade	acumulada	
pode desgastar prematuramente 
as molduras do assento 
e	estimular	a	corrosão	na	
estrutura. Use apenas produtos 
de	limpeza	domésticos	não	
abrasivos e panos húmidos.

LAVADORAS/MANGUEIRAS DE 
LIMPEZA:

• Não	use	mangueiras	ou	
lavadoras de pressão nos 
componentes	da	estrutura,	já	
que	a	mesma	não	é	vedada	
contra	água	corrente	e	pode	ficar	
danificada	com	a	entrada	de	
água.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO:

• O produto deve ser mantido 
afastado de todas as fontes 
diretas	de	calor,	incluindo	
chamas,	cigarros,	aquecedores	
elétricos	e	a	gás.

CUIDADOS DE COLOCAÇÃO EM 
UTILIZAÇÃO:

• Ao	colocar	a	LAB em uso após 
o	armazenamento,	deixe-a	
primeiro	aclimatar-se	à	
temperatura ambiente para 
evitar	o	desconforto	do	metal	frio	
na pele nua do utilizador.

CUIDADOS DE ELIMINAÇÃO:

• Elimine a RAP apenas em um 
local	de	eliminação	de	resíduos	
comunitários	na	categoria	de	
reciclagem	correta.
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SECÇÃO 04:  
TERMOS DE GARANTIA
A	garantia	aplica-se	apenas	quando	
o	produto	é	usado	de	acordo	com	
as	condições	específicas	e	para	os	
fins	previstos,	seguindo	todas	as	
recomendações	dos	fabricantes	
(consulte	ainda	os	termos	gerais	
de	venda,	entrega	e	pagamento).	
Todos	os	produtos	e	componentes	
fabricados	pela	Leckey	têm	uma	
garantia de três anos.

SECÇÃO 05:  
REGISTO DE 
HISTÓRICO DO 
PRODUTO
O	seu	produto	Leckey	está	
classificado	como	Dispositivo	Médico	
de	Classe	1	e,	como	tal,	só	deve	ser	
prescrito,	configurado	ou	relançado	
para	uso	por	um	técnico	competente	
com	formação	sobre	a	utilização	
deste	produto.	A	Leckey	recomenda	
que	seja	mantido	um	registo	escrito	
para	facultar	detalhes	de	todas	as	
configurações,	relançamento	de	
inspeções	e	inspeções	anuais	deste	
produto.
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SECÇÃO 06:  
REGISTO DE 
FORMAÇÃO DO 
PRODUTO

(PAIS,	PROFESSORES	E	CUIDADORES)

O	seu	produto	Leckey	é	prescrito	
como	um	Dispositivo	Médico	de	
Classe	1	e,	como	tal,	a	Leckey	
recomenda	que	pais,	professores	e	
cuidadores	que	usem	o	equipamento	
devem ser alertados para as 
seguintes	secções	deste	manual	
de	utilizador	por	um	técnico	
competente:

SECÇÃO 07 
Informação de segurança

SECÇÃO 10 
Configuração	clínica	para	a	gestão	
postural e utilização diária

SECÇÃO 11 
Informação	sobre	limpeza	e	cuidados

SECÇÃO 12 
Inspeção diária do produto

A	Leckey	recomenda	que	seja	
mantido	um	registo	escrito	de	todas	
as	pessoas	que	receberam	formação	
sobre	a	utilização	correta	deste	
produto.

SECÇÃO 07:  
INFORMAÇÃO DE 
SEGURANÇA
1. Leia	sempre	as	instruções	

completas	antes	de	utilizar	o	
produto.

2. Os	utilizadores	não	devem	ficar	
sozinhos em nenhum momento 
quando	estiverem	a	utilizar	o	
equipamento	da	Leckey.

3. Use	apenas	componentes	
aprovados	pela	Leckey	com	o	
seu	produto.	Não	é	permitido	
modificar	o	produto.	O	não	
cumprimento	das	instruções	
pode	colocar	o	utilizador	ou	o	
cuidador	em	risco	e	invalidará	a	
garantia do produto.

4. Em	caso	de	dúvida	sobre	a	
utilização segura do seu produto 
Leckey	ou	se	alguma	estiver	
danificada,	por	favor,	deixe	de	
utilizar	o	produto	e	contacte	com	
nosso departamento de serviço 
ao	cliente	ou	com	o	revendedor	
local,	o	mais	rápido	possível.

5.	 Realize	todos	os	ajustes	posturais	
relevantes	e	assegure-se	de	que	
estão bem seguros antes de 
colocar	o	utilizador	no	produto.



Manual de Utilizador de Advance Bath Chair   9

6. O limite de peso em todas as 
quatro	dimensões	do	assento	é	
de	72	kg.	Este	peso	NUNCA	deve	
ser	excedido.

7. Com	a	exceção	do	ajuste	de	
reclinação	posterior,	a	Advance	
Bath	Chair	não	deve	ser	ajustada	
enquanto	o	utilizador	estiver	no	
assento.	Se	ajustar	a	reclinação	
posterior	com	um	utilizador	
no	assento	certifique-se	de	
que	enquanto	a	alavanca	está	
puxada	para	cima	O	encosto	
de	costas	da	cadeira	está	fixo	
segurando nas pegas no topo da 
estrutura do assento de banho.

8. Quando	ajustar	a	Advance	Bath	
Chair	em	qualquer	posição	
certifique-se	de	que	o	pino	de	
bloqueio	está	totalmente	fixado.

9. Recomendamos	que	quando	o	
Shower	Trolley	estiver	estático,	
todos	os	quatro	rodízios	estejam	
bloqueados	e	na	direção	
contrária	da	base	do	trolley.

10. Embora	a	mobilidade	seja	uma	
característica	importante	deste	
produto,	não	recomendamos	que	
os	utilizadores	sejam	deslocados	
em	superfícies	irregulares	
enquanto	estão	no	equipamento.	
Devem ser tomados os devidos 
cuidados	e	atenção	no	caso	

de transporte do utilizador no 
Shower	Trolley	de	uma	divisão	
para outra.

11. Nunca	deixe	o	produto	sobre	
uma	superfície	com	mais	de	
5	graus	de	inclinação.	Não	se	
esqueça	de	bloquear	os	rodízios.

12. Se	deslocar	o	Shower	Trolley	de	
uma	divisão	para	outra,	manobre	
agarrando as pegas no topo do 
encosto	das	costas.

13. Os	produtos	Leckey	cumprem	
com	a	regulamentação	de	
segurança	contra	incêndios	
de	acordo	com	a	EN12182.	No	
entanto,	o	produto	contém	
componentes	de	plástico	e	por	
isso deve ser mantido afastado 
de todas as fontes diretas de 
calor,	incluindo	chamas,	cigarros,	
aquecedores	elétricos	e	a	gás.

14. Limpe o produto regularmente. 
Não	utilize	produtos	de	limpeza	
abrasivos.	Realize	verificações	
de manutenção regularmente 
para garantir Que o seu produto 
está	em	boas	condições	de	
funcionamento.
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SECÇÃO 09:  
COMO DESEMBALAR 
E MONTAR

Parabéns	por	ter	adquirido	a	sua	
Leckey	Advance	Bath	Chair.	A	sua	
Advance	Bath	Chair	vai	chegar	
embalada	em	plástico	de	bolhas,	
numa embalagem plana e sem 
a	cobertura	fixada.	A	sua	Leckey	
Advance	Bath	Chair	vai	chegar	
com	uma	correia	abdominal	já	
fixada	e	uma	correia	de	peito	
com	apoios	laterais.	As	correias	
adicionais	encomendadas	também	
estarão	incluídas.	Remova-as	
cuidadosamente	e	verifique	se	tem	
todas	as	peças	que	encomendou.

SECÇÃO 08:  
PRECAUÇÕES E 
CONTRAINDICAÇÕES

Precauções
• Deformações	espinhais	

corrigidas,	como	escoliose	ou	
cifose

• Contraturas	musculares	graves

• Assimetria	muscular	ou	
esquelética	grave,	incluindo	
deslocação	da	anca

• Condições	progressivas	e	de	
perda	muscular

• Risco	elevado	ou	histórico	
recente	de	fraturas	ósseas

• Risco	elevado	de	lesão	
relacionada	com	pressão	ou	
feridas abertas

• Padrões	de	movimento	fortes	e	
descontrolados

• Atividade	convulsiva	mal	
controlada

• Crianças dependentes do uso 
de	gastrostomia	endoscópica	
percutânea

• Instabilidade	médica	incluindo	
função respiratória ou 
cardiovascular	comprometida	

• Dependentes de aparelhos de 
sustentação	da	vida	de	terceiros,	
como	tanques	de	oxigénio 

• Dificuldades	de	aprendizagem	
significativas	e/ou	problemas	
comportamentais

Contraindicações

Não	existem	contraindicações	
associadas	com	os	dispositivos	
de	banho.	As	instruções	para	de	
uso	indicam	que	para	todos	os	
produtos,	nenhuma	criança	ou	jovem	
adulto	deve	ser	deixado	sozinha	no	
dispositivo	quando	em	uso	ou	em	
contacto	com	a	água.

Todas	as	precauções	e	
contraindicações	são	consideradas	
a	critério	dos	pais	ou	do	clínico	
prescritor.
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9.1 FIXAR A 
COBERTURA 
Para	fixar	a	cobertura	posicione	o	
assento	do	banho	com	o	suporte	
para	os	gémeos	na	posição	máxima	
conforme	apresentado,	depois	
comece	por	deslizar	a	cobertura	
sobre	o	encosto	de	costas	e	depois	
o	suporte	para	os	gémeos.	Depois	
passe	as	correias	na	estrutura	fixando	
o	tecido	sob	a	base	do	assento	
conforme	apresentado.

9.2 FIXAR A CORREIA 
ABDOMINAL

9.3 FIXAR A CORREIA DO 
PEITO

A	correia	abdominal	fixa-se	
simplesmente	à	volta	do	utilizador	
com	o	Velcro.

Para	fixar	a	correia	do	peito,	passe-a	
à	volta	da	parte	posterior	do	assento	
e	do	Velcro	com	segurança	à	frente	à	
volta do utilizador.
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9.4 FIXAR A CORREIA 
DE ABDUÇÃO

9.5 FIXAR AS LATERAIS 
DA CABEÇA

9.6 FIXAR A ADVANCE 
BATH CHAIR AO 
SHOWER TROLLEY 

Para	fixar	a	correia	de	abdução,	basta	
passar	a	mesma	à	volta	da	estrutura	
tubular	e	fixá-la	na	parte	posterior	
com	Velcro.

As	laterais	da	cabeça	são	fixadas	da	
mesma	forma,	bastando	passar	as	
mesmas	à	volta	da	estrutura	tubular	
e	fixá-la	na	parte	posterior	com	
Velcro.

O	Shower	Trolley	vai	permitir-lhe	que	
converta	simplesmente	a	sua	Leckey	
Advance	Bath	Chair	numa	cadeira	de	
duche.	Para	fixar	a	Leckey	Advance	
Bath	Chair	ao	Shower	Trolley,	basta	
alterar	o	comprimento	da	estrutura,	
para	corresponder	à	posição	ajustada	
das	pernas	na	Leckey	Advance	Bath	
Chair.

Isto poderá fazer-se desapertando 
os	parafusos	e	ajustando	a	barra	na	
posição	necessária.	Quando	estiver	em	
posição volte a apertar os parafusos 
em segurança. Depois basta soltar 
as pernas frontais e posteriores da 
Leckey	Advance	Bath	Chair	nos	canais	
conforme	apresentado,	apertando	as	
tiras	de	Velcro	em	segurança	à	volta	
dos tubos das pernas.
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SECÇÃO 10:  
CONFIGURAÇÃO 
CLÍNICA PARA A 
GESTÃO POSTURAL E 
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
A	configuração	clínica	do	produto	
deve ser realizada por uma pessoa 
técnica	e	clinicamente	competente,	
com	formação	na	utilização	do	
produto.	A	Leckey	recomenda	que	seja	
mantido	um	registo	escrito	de	todas	as	
configurações	clínicas	realizadas	para	
este produto.

Os	pais	e	os	cuidadores	devem	
aprender	a	fazer	ajustes	frequentes	
e	as	verificações	de	segurança	na	
Secção	7	com	uma	pessoa	técnica	e	
clinicamente	competente	que	tenha	
recebido	formação	na	utilização	do	
produto.	A	Leckey	recomenda	que	seja	
mantido	um	registo	escrito	de	todos	
os	pais	e	cuidados	que	receberam	
formação	sobre	o	uso	correto	deste	
produto.

10.1 AJUSTE NA ALTURA
A	Leckey	Advance	Bath	Chair	pode	
ser	ajustada	em	altura	para	permitir	
uma	série	de	posições	de	plano	no	
banho para uma altura superior. 
A	altura	é	ajustada	puxando	
para	baixo	os	dois	conjuntos	de	
alavancas	e	ajustando	as	pernas	
frontais	e	posteriores	à	posição	
necessária.	Assim	que	é	obtida	a	
posição	necessária,	basta	libertar	as	
alavancas.

ESPAÇO DE INCLINAÇÃO 
 
A	ajustabilidade	de	altura	
independente das pernas frontais e 
posteriores	da	Leckey	Advance	Bath	
Chair	permitem	que	o	assento	seja	
ajustado	para	uma	série	de	posições	
de	espaço	de	inclinação.	Estes	ajustes	
são	realizados	da	mesma	forma	que	o	
ajuste	de	altura	acima	descrito.

Por	razões	de	estabilidade	
não	recomendamos	que	
ambos	os	conjuntos	de	

pernas	sejam	ajustados
para a sua posição mais alta ao 
mesmo	tempo.	Quando	ajustar	a	
Advance	Bath	Chair	em	qualquer	
posição	certifique-se	de	que	o	
pino	de	bloqueio	está	totalmente	
fixado.
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10.2 AJUSTE DE 
RECLINAÇÃO 
POSTERIOR
A	reclinação	posterior	da	Leckey	
Advance	Bath	Chair	pode	ser	ajustada	
em	quatro	posições	de	horizontal	
a	90	graus.	A	reclinação	posterior	
é	ajustada	puxando	a	alavanca,	
deslocando	para	a	posição	necessária	
e	depois	libertando	a	alavanca,	
certificando-se	de	que	encaixa	
novamente na posição.

10.3 AJUSTE DO 
SUPORTE PARA OS 
GÉMEOS

Quando	ajustar	a	
Advance	Bath	Chair	
em	qualquer	posição	
certifique-se	de	que	o	
pino	de	bloqueio	está	
totalmente	fixado.

O	suporte	para	os	gémeos	pode	
ser	ajustado	em	quatro	posições	
puxando	as	alavancas	para	baixo,	
deslocando	para	a	posição	necessária	
e	depois	libertando	a	alavanca	na	
posição.

Verifique	sempre	com	o	seu	
terapeuta se o uso do espaço 
de	inclinação	não	vai	causar	

quaisquer	obstruções	às	vias	
aéreas	da	criança.
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10.4 AJUSTE DA 
CORREIA DO PEITO

10.5 AJUSTE DE 
CORREIA DE 
ABDUÇÃOPosicione	as	almofadas	de	espuma	

por	debaixo	das	axilas	do	utilizador,	
enquanto	enrola	a	correia	na	
parte	posterior	da	estrutura	e	fixa	
com	Velcro	na	frente	conforme	
apresentado. Os suportes laterais 
também	podem	ser	posicionados	
afastados na parte posterior do 
assento	se	o	utilizador	não	necessitar	
deste tipo de suporte. 

Assim	que	a	correia	de	abdução	
estiver	fixada,	as	pernas	são	então	
posicionadas	e	fixas	pelas	correias	de	
Velcro	mais	pequenas.
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SECÇÃO 11 : 
INFORMAÇÃO SOBRE 
LIMPEZA E CUIDADOS

Como manter

Quando limpar a estrutura da 
Advance	Bath	Chair,	recomendamos	
que	use	apenas	água	morna	e	um	
detergente	não	abrasivo.	Nunca	use	
solventes	orgânicos	ou	fluidos	de	
limpeza	a	seco.

Estofos e tecidos

A	cobertura	da	Advance	Bath	Chair	
pode ser removida e lavada na 
máquina	a	60	graus.

Os	acessórios	da	Advance	Bath	Chair	
podem ser limpos manualmente 
enquanto	colocados.	Quando	limpar,	
recomendamos	que	use	apenas	água	
morna e um detergente não abrasivo.

Recomendamos	que	não	utilize	
qualquer	tipo	de	medicação	na	
água	do	banho	durante	o	processo	
do	banho	pois	isso	contribuir	para	
a	decomposição	da	cola	adesiva	
utilizada	para	unir	o	molde	à	perna	
em	aço	inoxidável.

Certifique-se	sempre	de	que	o	
produto	está	seco	antes	de	usar.

Componentes metálicos e em 
plástico

1. Podem ser usados para a limpeza 
diária,	sabão	e	água	ou	spray	
antibacteriano.

2. Para	uma	limpeza	mais	profunda,	
pode ser utilizada uma lavadora 
de	vapor	a	baixa	pressão.

3. Não	use	solventes	para	limpar	
componentes	de	plástico	ou	
metal.

4. Confirme	sempre	que	o	arnês	
está	seco	antes	de	usar.
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SECÇÃO 12: 
INSPEÇÃO DIÁRIA DO 
PRODUTO

(Terapeutas, pais e cuidadores)
Recomendamos	que	as	verificações	
visuais	diárias	do	equipamento	
sejam	realizadas	pelos	terapeutas,	
cuidadores	ou	pais	para	garantir	que	
o produto está seguro para uso. As 
verificações	diárias	recomendadas	
são	detalhadas	abaixo.

1. Certifique-se	de	que	todos	os	
botões	e	parafusos	de	ajuste	
estão	bem	colocados	e	bem	
fixos.

2. Verifique	todos	os	sinais	de	
desgaste e danos dos estofos e 
Velcro

3. Verifique	se	todos	os	rodízios	
se	movem	livremente	e	ficam	
bloqueados	em	segurança.

Em	caso	de	dúvida	sobre	
a utilização segura 
continuada	do	seu	produto	
Leckey	ou	se

alguma	das	peças	avariar,	
deixe	de	utilizar	o	produto	e	
contacte	o	nosso	departamento	
de	serviço	ao	cliente	ou	com	
o	revendedor	local,	o	mais	
rapidamente	possível.

SECÇÃO 13
INSPEÇÃO ANUAL DO 
PRODUTO

(Terapeuta, Técnico, Consultores de 
Produto Leckey, Revendedor)

A	Leckey	recomenda	que	cada	
produto	seja	submetido	a	uma	
inspeção	detalhada,	no	mínimo,	
uma	vez	por	ano	e	sempre	que	o	
produto	seja	reeditado	para	uso.	Esta	
inspeção deve ser realizada por uma 
pessoa	tecnicamente	competente	
que	tenha	sido	formada	na	utilização	
do	produto	e	deve	incluir,	como	
requisito	mínimo,	as	seguintes	
verificações.

1. Verifique	se	todos	os	botões,	
porcas,	parafusos	e	fivelas	
de	plástico	estão	no	lugar,	
substituindo todos os itens em 
falta.

2. Levante	a	base	para	verificar	
individualmente	cada	rodízio.	
Certifique-se	de	que	todos	se	
movimentam livremente e retire 
qualquer	sujidade	das	rodas	
de	borracha.	Verifique	se	os	
travões	bloqueiam	as	rodas	com	
segurança.

3. Verifique	visualmente	a	estrutura	
do	produto,	prestando	atenção	
aos pontos soldados na armação 
garantindo	que	não	existem	
sinais	de	fadiga	ou	rachas	à	volta	
das soldas.
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SECÇÃO 14
RELANÇAMENTO DE 
PRODUTOS LECKEY

A	maioria	dos	produtos	Leckey	é	
analisada	e	encomendada	para	
atender	às	necessidades	de	um	
utilizador individual. Antes de 
relançar	um	produto,	recomendamos	
que	o	terapeuta	que	prescreveu	o	
produto	realize	uma	verificação	de	
compatibilidade	do	equipamento	
para	o	novo	utilizador	e	assegure	que	
o	produto	que	está	a	ser	reeditado	
não	contém	modificações	ou	
acessórios	especiais.

Deve ser realizada uma inspeção 
técnica	detalhada	no	produto	
antes do relançamento. Isto deve 
ser realizado por uma pessoa 
tecnicamente	competente	que	tenha	
sido formada na utilização e inspeção 
do	produto.	Consulte	a	secção	13	
sobre	as	verificações	a	realizar.

Antes	do	relançamento	do	produto,	
recomenda-se	que	o	mesmo	seja	
desinfetado utilizando um dos 
seguintes	procedimentos:

4. A	Leckey	recomenda	que	seja	
mantido	um	registo	escrito	de	
todas	as	inspeções	anuais	do	
produto.
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Nota: Limpe sempre o produto antes 
para remover o lixo acumulado 
antes da higienização/desinfeção.

1. Sempre	que	possível,	
recomendamos	a	utilização	
de um sistema de desinfeção 
“nebulizante”	que	é	utilizando	
para	cobrir	totalmente	as	
superfícies	do	produto	com	
um agente desinfetante. As 
instruções	do	fabricante	para	
o	sistema	escolhido	deve	ser	
consultado	antes	da	utilização	e	
seguido estritamente.

2. Quando um sistema de 
desinfeção automatizado 
não	está	disponível,	todas	as	
superfícies	do	produto	devem	
ser limpas Com toalhitas 
desinfetantes	ou	com	líquido	
desinfetante num pano suave. 
Os	produtos	adequados	contêm	
70%	IPA,	70%	de	álcool	ou	
lixívia	diluída.	As	instruções	
do	fabricante	para	o	produto	
escolhido	devem	ser	seguidas.	
Os	estofos	e	tecidos	do	produto	
devem	ser	limpos	corretamente	
de	acordo	com	a	secção	
Informação sobre limpeza e 
manutenção,	deste	manual.

Todas	as	questões	de	
serviço	internacional	
devem ser dirigidas ao 

distribuidor
Leckey	adequado	que	terá	
todo o prazer em prestar-
lhe	assistência.	Para	mais	
informações	sobre	os	
distribuidores	Leckey,	visite	o	
nosso	website	www.leckey.
com.

Verifique	se	foi	fornecida	uma	
cópia	do	manual	do	utilizador	com	
o	produto.	Pode	descarregar	uma	
cópia	no	nosso	website	www.leckey.
com	A	Leckey	recomenda	que	seja	
mantido	um	registo	escrito	de	todas	
as	inspeções	ao	produto	realizadas	
durante a relançamento do produto.
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SECÇÃO 15: ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 
PRODUTOS
A	assistência	técnica	de	todos	os	produtos	Leckey	deve	ser	efetuada	
apenas	por	pessoas	tecnicamente	competentes	com	formação	
adequada	sobre	a	utilização	do	produto.

No	RU	e	na	ROI,	contacte	o	Centro	de	Serviço	da	Leckey	através	do	
número	0800	318265	no	RU	ou	1800	626020	na	ROI	e	o	nosso
departamento	de	Serviço	ao	cliente	terá	todo	o	prazer	em	dar-lhe	
assistência	com	as	suas	necessidades	de	assistência	técnica.

Em caso de dúvida sobre 
a utilização segura 
continuada do seu produto 

Leckey ou se alguma das peças 
avariar, deixe de utilizar o 
produto e contacte o nosso 
departamento de serviço ao 
cliente ou com o revendedor 
local, o mais rapidamente 
possível.
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SECÇÃO 16:
DADOS TÉCNICOS
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Símbolo Significado

Dispositivos	Médicos

Leia	as	Instruções	para	utilização

Marca	CE

Aviso

Fabricante

Número	de	Série

Código do produto

Peso	máximo	do	ocupante

Data	de	fabrico

Apenas para utilização interna

Sem	látex

Identificação	Única	do	Dispositivo

Lavagem	à	máquina	-	temperatura	da	água	50	°C

Máquina	de	secar	-	baixo	calor

Ferro	a	baixa	temperatura

Não	utilizar	limpeza	a	seco

Tabela de Símbolos
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James Leckey Design Limited 
19 Ballinderry Road 
Lisburn, BT28 2SA 
Northern Ireland

leckey.com

(+44) 28 9260 0750 
hello@leckey.com

LS1153-01

Sunrise Medical Poland Sp. z o.o 
Elektronowa 6 
94-103 Łódź 
Polska

pl@sunrisemedical.de 
www.sunrise-medical.pl 

Tel: +(48) 42 275 83 38 
Faks: +(48) 42 209 35 23


