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1. Opis wyrobu  

Specjalistyczny statyw BASIC 2.0 umożliwia dogodne ustawienie produktów C-Eye®, C-Eye® II 

COM, C-Eye® II PRO i mediContact® względem pacjenta. Dzięki temu chory, nie zmieniając pozycji, 

skorzysta z pełni możliwości użytkowanego urządzenia, w tym z komunikowania się z bliskimi 

czy terapeutami. Ruchomy statyw pozwala na ustawienie zamontowanego urządzenia pod 

dowolnym kątem, na odpowiedniej wysokości i w odpowiedniej odległości od pacjenta. Kółka 

zwiększają mobilność całego zestawu, a specjalnie zaprojektowana podstawa umożliwia 

maksymalne przysunięcie urządzenia do łóżka lub wózka inwalidzkiego. Opcja blokowania kółek 

zapewnia z kolei bezpieczną stabilność. 

Statyw przeznaczony jest dla osób niekomunikujących się w tradycyjny sposób, które są trwale 

unieruchomione i mogą używać statywu przebywając w pozycji leżącej (na łóżku) lub siedzącej / 

półleżącej (na wózku inwalidzkim). 

2. Producent i Serwis  

AssisTech Sp. z o.o. 

ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk 

tel. 537 446 406 

e-mail: kontakt@assistech.eu  

www.assistech.eu  

3. Ostrzeżenia w zakresie bezpiecznego stosowania  

 Przed użyciem należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję  

i bezwzględnie przestrzegać zamieszczonych w niej uwag dotyczących 

bezpiecznego użytkowania.  

Należy dopilnować, aby wszystkie osoby korzystające z wyrobu 

zostały poinformowane o treści poniższej instrukcji. 

 Wyrób należy użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej 

instrukcji i jedynie przy użyciu oryginalnych, załączonych do 

opakowania lub dopuszczonych do używania przez producenta części. 

W przeciwnym wypadku wyrób może zostać uszkodzony, bądź też jego 

użytkownik może zostać poszkodowany.  

Wprowadzanie zmian technicznych w statywie oraz niewłaściwe jego 

użytkowanie skutkują utratą gwarancji.  
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4. Zawartość opakowania 

Po zakupie wyrobu należy sprawdzić zawartość opakowania. Powinno się tam znajdować:  

 

A – Podstawa z kółkami 
B – Krótsza część masztu 
C – Dłuższa część masztu  
D – Mocowanie ramienia 
 

E – Ramię 
F – Większy klucz imbusowy 
G – Mniejszy klucz imbusowy  
H – Pierścień mocując ramię 

Opakowanie można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi.  

5. Wskazania do stosowania 

 Statyw rekomendowany jest do użycia z systemami C-Eye®, C-Eye® II COM, C-Eye® II PRO 

i mediContact®.  

Producent dopuszcza użycie z innymi wyrobami medycznymi pod warunkiem, że 

nie jest przekroczone dopuszczalne obciążenie ramienia (8 kg) i zachowany 

jest sposób montażu. 

A 

B C D 

F 

E 

G H 



INSTRUKCJA UŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO 
Mobile Stand  
REF BASIC 2.0 

 

 
 

Strona 4 z 14 
WERSJA 4_01.10.2021 

© AssisTech Sp. z o.o. 2021 

 

6. Ustawienie systemu względem pacjenta 

Statyw należy ustawić tak, aby zapewnić optymalne ustawienie urządzenia względem 

pacjenta, według zasad zobrazowanych na poniższym rysunku. 

 
 

Kierunek ustawienia ramienia wysięgnika musi być zgodny z kierunkiem 

dłuższych ramion podstawy statywu (zdjęcie poniżej po lewej stronie). 

Nie wolno ustawiać dłuższych ramion wysięgnika i jednostki 

centralnej po przeciwnych stronach masztu (zdjęcie poniżej po 

prawej stronie). Niezachowanie powyższego warunku może grozić 

przewróceniem się statywu z zawieszonym na nim urządzeniem, co może mieć negatywne 

konsekwencje dla pacjenta, pracującego z systemem, jak i dla samego urządzenia. 
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7. Przeciwwskazania  

 Brak  

8. Uszkodzenia / Naprawa / Konserwacja  

 W przypadku wystąpienia zakłócenia w pracy statywu, jego uszkodzenia lub też 

podejrzenia o jego uszkodzeniu należy natychmiast zaprzestać pracy. 

 W żadnym przypadku nie należy użytkować uszkodzonego statywu. Wszelkie naprawy i 

konserwacje mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wytwórcę lub autoryzowany 

serwis.  

 W przypadku samodzielnych napraw wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualne szkody. 

 Należy okresowo (raz na 6 miesięcy) sprawdzać poprawność działania kółek, 

hamulców, mocowania ramienia do statywu oraz czy śruby mocujące komputer do 

ramienia nie są poluzowane. 

9. Czyszczenie i dezynfekcja 

 Wyrób należy czyścić miękką suchą ściereczką. 

 Nie wolno stosować substancji ściernych oraz zawierających wolny chlor oraz tlen – mogą 

powodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.  
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 W celu dezynfekcji należy stosować środki przeznaczone do dezynfekcji wyrobów 

aktywnych medycznych zwracając uwagę na sposób ich użycia podany przez wytwórcę. 

10. Warunki pracy, przechowywania i transportu 

Wyrób nie może być: 

 Użytkowany w pomieszczeniach, w których występują łatwopalne gazy lub opary 

substancji łatwopalnych  

 Wystawiany na działanie warunków atmosferycznych 

 Wystawiany na działanie wilgoci i substancji płynnych 

 Wystawiany na działanie ognia 

 

Podczas pracy z 

urządzeniem należy uważać 

aby nie wkładać dłoni 

pomiędzy maszt a ramię 

statywu, może to skutkować urazem! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabrania się stawania na statywie podczas pracy, przechowywania, jak i transportu 

zestawu pomiędzy pomieszczeniami. Statyw należy transportować ze złożonym 

ramieniem.  

11. Dane techniczne   

Waga:  10 kg  

Maksymalne obciążenie:  8 kg   
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Temperatura pracy:  temperatura pokojowa  

Względna wilgotność powietrza:  30%-85%  (bez kondensacji)  

Ciśnienie atmosferyczne:  700hPa do 1060hPa 

12. Utylizacja 

 Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

 

13. Montaż wyrobu 

STATYW 

 

1. Wsuń krótszą część masztu (B) w otwór w podstawie (A).Pamiętaj aby wsunąć maszt do 

końca, nie puszczaj go zanim nie dotknie podstawy. Pokrętła dociskające w maszcie 

powinny znajdować się po tej samej stronie co w podstawie. Możesz wyregulować 

wysokość masztu dokręcając lub odkręcając pokrętła. 

 

A 

B 
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2. Wsuń dłuższą część masztu (C) w otwór w krótszej części masztu (B). Pamiętaj aby wsunąć 

maszt do końca, nie puszczaj go zanim nie dotknie podstawy. Możesz wyregulować 

wysokość masztu dokręcając lub odkręcająć pokrętła. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

A 

C 

B 



INSTRUKCJA UŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO 
Mobile Stand  
REF BASIC 2.0 

 

 
 

Strona 9 z 14 
WERSJA 4_01.10.2021 

© AssisTech Sp. z o.o. 2021 

 

3. Nasuń mocowanie ramienia (D) na dłuższą części masztu (C).  

 

Pamiętaj aby trzpień na który należy nasunąć ramię był skierowany 

zgodnie z kierunkiem dłuższych ramion podstawy statywu. 

Niezachowanie powyższego warunku może grozić przewróceniem się 

statywu, co może mieć negatywne konsekwencje dla pacjenta, który pracuje z 

systemem, jak i dla samego urządzenia.  

 

 

 

 

 

A 

C 

B 

D 
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4. Nasuń ramię (E) na trzpień wystający z mocowania ramienia (D). Następnie nałóż 

pierścień mocujący ramię (H) i w razie potrzeby dokręć mniejszym kluczem imbusowym 

(G). Po złożeniu statyw powinien wyglądać jak na ja zdjęciu poniżej. Przed rozpoczęciem 

użytkowania upewnij się, że pokrętła na maszcie są dobrze dokręcone.  

 

 

 

 

 

 

D 

E 
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REGULACJA RAMIENIA  

1. W celu zwiększenia lub zmniejszenia siły naciągu ramienia statywu należy za pomocą 

większego klucza imbusowego (F) przekręcić śrubę, znajdującą się na załamaniu 

ramienia, odpowiednio w kierunku „+” lub „–”. 

 

 

2. Jeżeli głowica ramienia statywu zacznie samoczynnie opadać  pod ciężarem urządzenia 

należy dokręcić śruby znajdujące się w jej obrębie kluczem imbusowym (F). 
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BLOKADA KÓŁ  

W celu unieruchomienia statywu należy zablokować zestaw kołowy poprzez naciśnięcie dźwigni 

hamulca znajdującej się w obu tylnych kółkach podstawy statywu. Podniesienie blokad hamulca 

w obu kółkach spowoduje odblokowanie zestawu kołowego. 

                    

 

Zdjęcia przedstawiające blokowanie kółek mają charakter poglądowy. Kółka, w które 

wyposażony został nabyty przez Państwa statyw mogą różnić się wyglądem w stosunku do tych 

pokazanych na zdjęciach. Jednak możliwość zablokowania (i odblokowania) kółek istnieje 

zawsze, niezależnie od ich modelu.  

 

 

MONTAŻ URZĄDZENIA 

W celu zamontowania urządzenia na ramieniu należy przykręcić je czterema śrubami, tak jak 

przedstawiono na rysunku poniżej.   
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Należy używać tylko dołączonych do zestawu śrub. Zbyt długie śruby mogą uszkodzić 

jednostkę obliczeniową. 

14. Czas życia wyrobu 

Czas życia wyrobu wynosi 5 lat od daty zakupu, pod warunkiem, że co 2 lata wymieniane będą, w 

ramach dokonywanego przeglądu serwisowego, elementy podlegające naturalnemu starzeniu. Po 

tym czasie w celu jego dalszego bezpiecznego stosowania należy przekazać wyrób do wytwórcy 

w celu dokonania jego odpłatnego przeglądu i wymiany elementów krytycznych. 

W przypadku braku wykonania takiej czynności, czas życia wyrobu nie zostaje 

przedłużony, a wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie wyrobu.  

15. Gwarancja  

Okres gwarancji zaczyna się z dniem dostarczenia wyrobu i wynosi 24 miesiące. Z zakresu 

gwarancji wyłączone jest normalne, zewnętrzne zużycie powierzchni lakierowanej. W okresie 

gwarancji wytwórca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wszelkich wad, jakie 

powstały wskutek zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.  

W celu uzyskania gwarancji producenta statyw należy dostarczyć wraz z kartą gwarancyjną i 

kopią dowodu zakupu na adres wytwórcy, którego dane teleadresowe podano w punkcie 2.  

Realizacja ewentualnych napraw z tytułu gwarancji producenta realizowana jest tylko i wyłącznie 

na podstawie karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.   

16. Wyłączenie z gwarancji    

Gwarancja, jak również odpowiedzialność za szkody na osobach lub innych urządzeniach, wygasa 

w przypadku:  

 nieprawidłowej obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,  

 ingerencji w wyrób, a także nieprawidłowych napraw dokonywanych przez 

nieautoryzowane osoby lub serwisy,  

 używania części zamiennych innych niż oryginalne, 

 uszkodzenia mechanicznego spowodowanego stosowaniem wyrobu z nadmiernym 

obciążeniem. 
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17. Wyjaśnienie symboli na wyrobie  

Symbol  Objaśnienie  

 

Nazwa i typ wyrobu medycznego :  
Mobile Stand REF BASIC 2.0 

 

Numer seryjny wyrobu  

 

 

Symbol producenta wyrobu medycznego:  
AssisTech Sp. z o.o.  
ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk  
 

 

Nie wyrzucaj do kosza. Wyrób podlega zasadom utylizacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony 
środowiska       

 Informacja ważna ze względu na bezpieczeństwo użytkownika  

 

Przeczytaj Instrukcję użycia   

 

Wyrób zgodny z wymaganiami Rozporządzenia unijnego (UE) 
2017/745 (MDR) dla wyrobów medycznych     

 


