
NÁVoD NA oBsLUHU GYNEKoLoGlcKÉHo A URoLoG|cKÉHo sToLU

GOLEM
YáŽení |ékaři, zdravotníci. ,. ' ! -| ^. ,t1* ]^ ^ ním l.,, rÁaÍo
Zakoupi|ijste'siStů|GOLEMprogyneko|ogiiauro|ogiiajádoufám,Žesnímbudetu

Spokojeni. NeŽ ho Začnete pouŽívai próetote si, prosím, ňásledu.1ící návod na obsluhu a

dodrŽujte ho.
Přeji Vám mnoho spokojenosti a úspěchů.

Jaromír Siřina
majitel firmY

Rozsah pouŽiti

Stů|jeurčenprovyuŽitívezdravotnickýchzařizeníchkprováděnílékařského
ošetření a vyšetření, případno o'ooŇ"ň zaxroxtr' Stů| neni určen k provádění operací

v ceIkové anestezii.
Pod|e typu stolu je moŽno nastavit :

opěrad lo nastavitelné mechanicky
opěradlo nastavitelné mechanicky
opěradlo nastaviteIné elektropohonem
opěradlo nastavitelné elektropohonem
Trendelenburg nast' elektropohonem

GOLEM EXTER nast. výška opěrad|o nast. manuálně

ěo'rvr EXTER E nast. výška opěradlo nast. e|ektropohonem

GoLEMEXTERETnast.výškaopěradlonast.e|ektropohonem

GOLEM 6P pevná výška
GOLEM 6 nast. výška
GOLEM 6E nast. výška
GoLEM 6ET nast. výŠka

dé|ka stolu
šířka sto|u
spodní výška sto|u
zdvih
dovo|ené zatíŽení pracovn í plochy

dovo|ené zatiŽení seg mentÚ

elektrický agregát LlNAK
sít'230V/50-60 Hz
napájení motoru 24v lDC

sedák pevný
sedák nast. manuálně
sedák nast. elektropoh.

Časti stolu
KaŽdý stůlje sloŽen z nás|edujÍcích dílů :

spodní základna s nástavrte|nými !:Žlč|1iii :",1!]:.:]?osi
;i#u.'il;ň ; ň'JJr". a i",;"o.11 1':|Ť."ud 

lo (přídavný noŽni

poňyuovy mechanismus stolu (uvnitř sto|u)

kryty pohybového mechanismu
sáuív'(zjbovy spoj u sedáku, svěrný spoj na trubce a ku|ový

pro ovládánÍ motoru
segment za příplatek)

kloub pod šautem _ vše

u typu GOLEM EXTER)

aretované páčkami) nebo

;'ňl "óo'ý 
(svěrný spoj u sedáku aretovaný páčkou)

nerezová miska v drŽáku
ná'iupni schůdek, nášlapná část s gumovou plochou

drŽák papírové ro|e

ř|or" 
'u*imá|ní 

šírky 45O mm u typu GoLEM 6 nebo 350 mm

snímate|ná mad|a pro pacientku

Technické parametry
1300 mm 1+- zo mm) bez noŽníhcj segmentu

600 mm
óěó '. (GOLEM 6)' 550 mm (GOLEM EXTER)

300 mm
150 kg (ce|kové zatiŽení)
zádov-ý bo xg, sedák 150 kg, noŽní 50 kg

ov|ádání motorů noŽní š|apkou (pedá|em)



Pokud je stů| vybaven manuálním nastavením sklonu opěradIa, lze toto provést po

uvolnění páky pod opěradlem ' xtuiéláriv strany stolu při současném uchopení opěrad|a

druhou rukou. Po uvolnění (nadzveá''iil páky úe sklon opěradla změnit, po puštění páky

poJ ope.ud'em dojde k zaaietování opěrad|a ve zvo|ené poloze'

Činnost při poruchách

Při poruŠe elektrického 'g;;;;t;.voiejte. 
výrobce. Pokud dojde k jiné poruše,

nah|aste telefonicky o který díl se Jšon" a dóm|uvte opravu s výrobcem. Menší díly je

moŽnozaslatpoŠtoukvýměně,;eon,a-tiseovětšíopravu,budeprovedenanamístěpodle
domluvy servisními techniky.

Přih|ášeniporuchynahlastejméno,adresuate|efonuŽivatele,typstolu,datum
výroby a výrobní čís|o.

ošetřování, kontrola a údrŽba

NeČistotyčalouněnýchikovovýc,hnlo9rrstoluodstraňujtenavlhčenoutkaninou
pomocí běŽných saponátóvých a dezinfet<čních prostředků ( Sapon' pur, chloramin a

pod ) 
Na čistění koŽenky nepouŽívejte kartáče, ostré předměty ani Žádná organická

rozpouštěd|a (benzín, aceton a pod.).

Ča|ouněné p|ochy sto|u. .hřu,nt" před přímým slunečním zářením, infrazářením,

sálavým teplem a účinky horskgho slunce.

VprůběhuprovozusledujtedotaŽeníspojovacíchsoučástekakontro|ujtestav
elektrických vodičů. Je-li to nutné, uvolněné spojovací součástky dotáhněte'

V případě porušenÍ privoJni šňůry 
.ihned 

vytáhněte zástrčku ze zásuvky a

nepouŽívejte e|ektropohony Vlastní stůl je moŽno dá|á pouŽívat, a|e bez přivodu proudu.

o této skutečnosti informujte neprod|eně výrobce nebo servisního technika.

Po zhruba 2 letech p|.ouo,u áopo|.ueuje výrobce preventivní servisní prohlídku. Tu

provedou nejlepe pracovníci firmy RQL, ate í připadě nutnosti si ji uŽivate| můŽe zajistit i

sám. oprávněný technik zkontro|uje stav přivooni šňůry, dotaŽení šroubových spojů'

promazáni klou,bu mezi sedákem,a opěrad|em' opotřebení zubových spojů šautů a

ručnÍchmaticapáček.Vpřípaděpotřeby|zepotáobjednatdrobnénáhradnídílyna
výměnu. Pokud oosro k porušení koŽenky na pracovní p|oše, lze provést přečalounění

novou koŽenkou.

7áruč,ni doba

Záručnidobaciní2roky,serviszáručníipozáruční,provádíRQLHavířov.Plný
bezp'atný záruÓni servis Se u.iár".,up na veškeré závady a poruchy zarizeni za

předpokladu, Že kzávadénebo poruše nedošlo pouŽívánímzaYízení v rozporu s návodem

k pouŽití nebo osobou nezaško|enou k provozu zafizeni nebo neodborným pouŽíváním

k jiným účelům. Záruka Se neíziatruiá na závady způsobené při dopravě (není-li

orováděna zaměstnanci firmy RoL) a neodborné man|pulaci se sto|em a na běŽné

opotřebenÍ, vzniklé provozem t .- l ^)A^i /i"
Záručnidobazacináplynoutdnemdodání(instalace)sto|u'
Aby moh|a být závada odstraněna zdarma v rámÓi záruční doby' nesmí do

.konstrukce a e|ektroinsta|ace ,ioiu zasahovat Žádná cizí osoba s vyjímkou případů'

schválených zástupcem firmy RO; po[uo d:i-o:' k pokusu o opravu stolu cizí osobou,

můŽe být toto jednánÍ povaŽován o za porušení záručních podmínek a oprava bude

uŽivate|i vyúčtována 1ako pozáruční servisl

Uněkterýchdrobnýctrzavad_lzepotelefonickédom|uvěsezástupcemfirmyRQL
domIuvit opl.uuu vlastními silami se zaslá'ním potřebných náhradních dílů.



obě varianty :

Přívodní šňůru zasuňte do zásuvky 23aYl50Hz' Je nutno překontrolovat správné
napětí v zásuvce, správné zapojení zásuvky a uzemnění ko|íku zásuvky.

Používejte jen zásuvku se správným napětím a bezpečným zapojením!
Je-|i to potřeba, zajistěte uzemnění stolu pomocí uzemňovacího šroubu v zadní

části zák|adové desky spojením kabe|em s uzemněnou konstrukcí (například topením).
Zkontro|ujte, aby přívodní šňůra neby|a nikde porušená a přiskřípnutá (napřík|ad noŽičkou
nebo jiným nábytkem). V takovém případě stů| nepouŽívejte!

Přívodní e|ektrickou šňůru umístěte tak, aby nemohlo dojít k jejímu porušení!

Manipu|ace a činnost během provozu

Varianta bez pamětí :

ovládání jednot|ivých pohonů Se provádí noŽními š|apkami (pedály) pokud
seš|ápnete vzdálenějŠí část pedá|u, přís|ušný motor pojede nahoru, pokud seŠ|ápnete
bliŽší část pedá|u, motor pojede směrem dolu' To, který motor Se pedálem nastavuje,
naznačují symboly u kaŽdého pedá|u. Motor je v pohybu pouze při seš|ápnutém pedá|u,
pokud je pedál uvo|něn, motor se automaticky zastaví. K automatickému zastavení dojde
také při dojetí do koncové po|ohy motoru a při přetíŽení motoru. Pokud dojde omy|em
k současnému seš|ápnutí dvou pedá|ů, motor se nerozjede a je nutno pedá| seš|ápnout
znovu.

Varianta s paměti :

E|ektronika sto|u je vybavena třemi pamět'mi. Ty s|ouŽí k nastavení různých poloh
elektropohonů a tím i pracovních poloh sto|u.

Naprogramování :

Nastavte kaŽdý jednotlivý pohon do Vámi zvo|ené polohy, kterou chcete při práci
vyuŽívat'

Stiskněte pedál s označením S a ihned poté jeden z pedá|ů, označených čís|icí 1

pro první pamět', 2 pro druhou nebo 3 pro třetí.
Nyní můŽete s pohony Iibovo|ně manipulovat'

Vyvo|ání naprogramované polohy :

Pro dosaŽené naprogramované po|ohy stiskněte pedá| s číslicí dané paměti a
jednot|ivé pohony se postupně samy nastaví do zvolené po|ohy.

Vzh|edem k tomu, Že pod|e provedení sto|u může v určité poloze dojít při
automatickém přestavení pohonů ke ko|i3ní situaci .

nebo přimáčknutí obsIuhy nebo pacienta,.
je nutno peč|ivě sledovat stůl při přestavováníjednotlivých pohonů a v případě

potřeby automatický pohyb zastavit stisknutím Iibovolného pedá|u.

Pokud chcete naprogramovanou polohu změnit, postupujte opět od začátku. Pamět'
Se na ov|adači nedá ,,vynu|ovat,', pouze přepsat jinou polohou pbhonů.

Zamezte přetěŽován í eIektrického ag regátu
souvisIým provozem de|ším než 2 minuty!



Každý stůl je označen na vidite|ném místě výrobním štítkem s datem výroby a

výrobním čís|em.

Je nutno dodrŽet maximátní zatíženíjednotlivých segmentů !

zádový 80 kg sedák 150 kg nožní 50 kg

Průvodní dokumentace
Součástí dodávky kaŽdého sto|u je tato průvodní dokumentace : návod k obs|uze

(včetně záručního listu), rozhodnutí SUKLu, proh|ášení o shodě dle p|atných předpisů'

ov|ádáni sto1u a manipulaci s ním smí provádět pouze poučená osoba po přečtení
tohoto návodu, který je nutno při provozu dodrŽovat !

Uvedení do provozu
Před uvedením do provozu postupujte takto :

Rozba|te stŮ| z přepravního ba|ení a ponechte ho asi 1 hodinu v pokojové teplotě.
Při přenášení sto|u ho uchopte nej|épe za spodní zák|adovou desku.
Po ustavení sto|u v místnosti vyšroubujte nebo zašroubujte kterouko|iv z 6 nastavite|ných
noŽiček, které jsou umístěny ze spodní strany základové desky tak, aby základna sto|u

pevně stá|a na pod|aze a nekýva|a se. Poté důkladně zkontro|ujte, aby se všech 6 noŽiček

dotýka|o podlahy!

Varianty GOLEM 6 :

Nástupní schůdek zasunete pod zák|adnu tak, Že |ehce nadzvednete sedák sto|u a

tím izákladovou desku azapřední dvojici noŽiček vsunete zaráŽky, které jsou na vnitřní

straně schůdku. Tím jsou omezeny krajní po|ohy schůdku a tento nemůŽe vyjet zpod

zák|adny stolu.
Povolte ruční matici u made| pro pacientku a umístěte je do pracovní po|ohy

směrem nahoru. Poté matice znovu řádně utáhněte. V případě potřeby lze mad|a sejmout

ze stolu, aby by| lepší přístup k pacientce z boční strany stoIu.

Šautý nastavíte do pracovní polohy tak, Že uvo|níte páčku, která drŽí kloub u

sedáku, otočíte šaut nahoru do pracovní po|ohy akdyŽ zuby ve spoji zapadnou do sebe

znovu páčku řádně utáhnete' Da|ší páčka na svěrném spoj| a pod kulovým kloubem šautu

slouŽí k nastavení poŽadované po|ohy'
Patní opěry nastavíte do pracovní polohy po uvolnění páčky u sedáku.

Všechny páčky a ruční matice je nutno před každým použitím stolu řádně
dotáhnout!

'
Varianty GOLEM EXTER :

Nastavení polohy šautů provedete nahrubo po povolení chromované matice a

přestavení ce|ého d ržáku (madlo + šaut) do jiné polohy nasazenÍm zubového spojení. Ve

zvo|ené pozici chromovanou matici řádně utáhněte' Jemné nastavení, které můŽete

regu|ovat jednoduše i při práci se provede po uvo|nění černé rúční páčky pod šautem. Po
jejím povó|ení můŽete šaut nastavit ve všech třech směrech i sklonu. Po nastavenÍ

poŽadované po|ohy páčku řádně utáhněte.


