Bezpečnostní břišní popruh PSS®
Osobní prostředek pro prevenci pádu
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Pro vaši bezpečnost

1.1

Všeobecná bezpečnostní ustanovení
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1.2
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Před použitím tohoto produktu si pozorně prostudujte tento návod
k použití.
Dodržujte bezpodmínečně tento návod k použití. Uživatel musí
dokonale rozumět těmto pokynům a musí je přísně dodržovat.
Tento produkt používejte pouze pro účely specifikované v kapitole
„Předpokládané použití“ v tomto dokumentu.
Používat tento produkt je povoleno pouze náležitě vyškoleným a
kompetentním uživatelům.
Dodržujte veškerá místní a národní pravidla a předpisy související
s tímto produktem.
Prohlídky, opravy a servisní práce na tomto produktu smějí provádět
jen náležitě vyškolení a kompetentní pracovníci.
Společnost Dräger doporučuje uzavřít servisní smlouvu se společností
Dräger, která pokryje všechny údržbové činnosti a která zajistí, že
všechny opravy budou uskutečňovány firmou Dräger.
Prohlídky a servisní práce na tomto produktu smí provádět jedině
náležitě vyškolení servisní technici a podle podrobného popisu
uvedeného v kapitole „Údržba“ tohoto dokumentu.
Používejte jedině původní náhradní díly a příslušenství od firmy
Dräger, použití jiných součástí by mohlo mít nepříznivý vliv na
správnou funkci produktu.
Vadný nebo neúplný produkt nepoužívejte a ani na něm neprovádějte
žádné úpravy.
V případě jakékoli poruchy přístroje nebo jeho součásti informujte
firmu Dräger.
Návod k použití nezahazujte. Zajistěte, aby byl uchováván a patřičně
používán uživatelem produktu.
Společnost Dräger doporučuje ukládat tento návod k použití
u výrobku. Pokud to vzhledem k umístění výrobku není možné, uložte
návod společně s tabulkou pravidelných zkoušek a oprav (viz
Kapitola 8).
Pokud je tento výrobek opakovaně prodán mimo původní cílovou
zemi, musí prodávající předat návod k použití, údržbě a pravidelným
zkouškám v jazyce země, do které bude výrobek prodán.

Definice výstražných symbolů
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Bod zvedání pro rozepnutí knoflíku
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Popis

2.1

Přehled produktu

●
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Dräger Bezpečnostní břišní popruh
přístrojům Dräger PSS® AirBoss nebo
ochranu uživatele proti pádu.
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Výrobek je upevněn na břišním polstrování (6) se dvěma pružnými
sponami pro připojení k dýchacímu přístroji.
Dvě kapsy (2) slouží k uložení lanek (3), která jsou připojena
ke kovovým kroužkům D (5) na břišním popruhu.
Lanka jsou na obou koncích opatřena sešitou smyčkou sloužící k jejich
připojení. Délka obou lanek je po připojení ke kroužku D břišního
popruhu zhruba 0,5 m. Lanka odpovídají požadavkům normy
EN 354:2010.
Červený vytahovací popruh (1) na vnějších koncích obou lanek slouží
k jejich rychlému a snadnému vytažení.
Karabina (4) se připojuje k jednomu z lanek. Je vybavena pružinovým
uzávěrem, což umožňuje uživateli přímé nebo nepřímé připojení ke
kotvě (nepřímé připojení je povoleno pouze při použití zařízení ve
funkci pracovní zábrany). Další informace o karabině viz návod
k použití karabiny dodaný s tímto výrobkem.
Dva malé kroužky D (7) slouží k upevnění nástrojů na břišní popruh.
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2.4

Osvědčení

Evropské normy, pokyny a směrnice, podle kterých je tento výrobek
schválen, jsou uvedeny v prohlášení o shodě (viz prohlášení o shodě nebo
stránky www.draeger.com/product-certificates).

PSS® je chráněná obchodní značka Dräger

Kotvicí bod

Vyberte vhodné kotvicí zařízení nebo konstrukční prvek, který bude sloužit
jako kotvicí bod. Uvažte minimální požadovanou pevnost a vhodnost
i umístění kotvicího bodu. Nosnost kotvicího bodu musí být dostatečná
k nesení síly, která na něj může potenciálně působit.
3.2.3

Použití pro polohování při práci

Při použití pro polohování při práci připojte obě lanka ke karabině. Připojte
karabinu přímo ke kotvicímu bodu nebo udělejte z lanek smyčku kolem
kotvicího bodu (viz Obr. C).
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Ke kotvicímu bodu se připojujte v nebo nad úrovní pasu.
Nešplhejte nad kotvicí bod.
Pokuste se při použití udržovat lanka napnutá a omezit jejich
prověšení.

3.2.4

Polohovací zařízení při práci zajišťuje bezpečně uživatele v takové
poloze na místě práce, ve které je zabráněno pádu.
Pracovní zábrana brání uživateli dosáhnout takové polohy, při které by
mohl nastat pád.

zařízení Zařízení Bezpečnostní břišní popruh PSS® není
konstruováno pro absorpci energie při pádu z výšky – nepoužívejte jej
jako zařízení pro zachycení při pádu.
Nepoužívejte výrobek pro žádné sportovní ani rekreační aktivity
(horské sporty, šplhání atd.).
Nepoužívejte výrobek ke zvedání uživatele pomocí libovolného druhu
zvedacího zařízení.

V případě potřeby prevence pádu rázným zatažením za červené
vytahovací popruhy vytáhněte lanka z kapsy.
Při připojování karabiny k lanku nebo kotvicímu bodu zkontrolujte, zda
se její uzávěr zcela zavírá.
Pokud je použit přídavný spojovací prvek, musí odpovídat standardu
EN 362:2009 a mít stejnou nosnost jako dodaná karabina (viz
označení na karabině).
Při použití pravidelně kontrolujte lanko a karabinu zařízení
Bezpečnostní břišní popruh PSS®. Kontrolujte, zda lanka nejsou
zamotaná nebo zauzlovaná.
Při použití neodpojujte lanko ani karabinu, dokud to není bezpečné.
V případě, že při použití dýchacího přístroje již není nutná prevence
pádu: Odpojte lanka a dokud je nebude možné správně vložit do
kapsy, zastrčte je za břišní popruh nebo polstrování.

3.2.2

E

Předpokládané použití

Omezení použití

VAROVÁNÍ
V případě nesprávného použití výrobku hrozí nebezpečí úrazu
v důsledku pádu. Nepoužívejte zařízení Bezpečnostní břišní
popruh PSS® pro účely zachycení pádu.
► V případě potřeby proveďte dodatečná opatření pro polohování
při práci nebo zábranu pomocí kolektivního nebo osobního
systému pro ochranu před pádem z výšky.
Poškození výrobku může uživatele vystavit riziku pádu. Poškození
výrobku mohou způsobit hrubé a abrazivní materiály, ostré výčnělky,
velmi horké povrchy, agresivní kapaliny a chemikálie a přetížení.
► Na kotevním bodu a v jeho okolí zabraňte výskytu ploch
a materiálů, které by potenciálně mohly poškodit zařízení.

Použití ve funkci pracovní zábrany

Připojte se ke kotvicímu bodu tak, aby se uživatel nemohl dostat na místo,
ze kterého by mohl nastat pád (viz Obr. D).
●

Zařízení Bezpečnostní břišní popruh PSS® lze samostatně používat pouze
při krátkodobé práci ve výšce nebo tehdy, kdy jsou ostatní prostředky
bránící pádu nepraktické. Vždy, když to je možné, doplňte použití tohoto
výrobku kolektivními (např. bezpečnostními sítěmi) nebo osobními
systémy (systémy pro zachycení při pádu podle normy EN 363) ochrany
před pádem z výšky.

2.3

Obecné informace

D

dýchacím
a zajišťuje

Zařízení Bezpečnostní břišní popruh PSS® je určeno pro použití ve funkci
osobního prostředku pro prevenci pádu, polohovacího zařízení při práci
nebo pracovní zábrany:
●

3.2.1
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Popruhy, lanka a kapsy jsou vyrobeny z aramidových vláken, kovové
součásti z nerezové oceli.

2.2

Během použití

!

Viz Obr. A.
●

3.2

●
PSS® se připojuje k
PSS® 7000 nebo 5000

Příprava pro použití
Proveďte hodnocení rizik daného úkolu a zajistěte následující:
○ Pokud je možné, že by bylo zatížené lanko použito přes hranu,
přijměte pro prevenci poškození lanka odpovídající opatření.
○ K dispozici je plán záchrany a vhodné vybavení pro zajištění
bezpečného provedení nezbytné záchranné akce.
Provedením kontroly před použitím zařízení Bezpečnostní břišní
popruh PSS® ověřte, zda správně pracuje a zda je bezpečné pro
použití (viz Kapitola 4.2.1).
Nasaďte si zařízení Bezpečnostní břišní popruh PSS® a nastavte jej
podle popisu v návodu k použití dýchacího přístroje.
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C

Pevnost v tahu přezky břišního popruhu v kN

POZNÁMKA
Pokud je vybaven dvěma lahvemi, může dýchací přístroj překročit
limit hmotnosti stanovený standardem EN 137:2006.

3.1

8

18 kN

VAROVÁNÍ
Zařízení Bezpečnostní břišní popruh PSS® smí připravovat
a používat pouze školený a kompetentní personál.
► Zajistěte, aby veškerá příslušenství, pomocná zařízení a další
součásti ochranného oblečení nijak tomuto vybavení nepřekážely
a aby nevznikala žádná bezpečnostní rizika.
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Pevnost v tahu přezky břišního popruhu v kN

Použití

!
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9 kN

Na dolní straně břišního popruhu je umístěn žlutý štítek pro účely
pravidelného zkoušení (viz Kapitola 8).

3

4

POZOR
Poukazuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která pokud
jejímu vzniku není zabráněno, může mít za následek újmu na
zdraví nebo poškození produktu nebo životního prostředí. Může
se používat také jako upozornění na nebezpečné postupy.
Poskytuje doplňkové informace týkající se používání produktu.

Pozor! Prostudujte a dodržujte návod k použití.
Směr pohybu páky pro otevření přezky břišního popruhu

VAROVÁNÍ
Upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která pokud
jejímu vzniku není zabráněno, může mít za následek smrt nebo
vážné zranění.

POZNÁMKA

Symboly na výrobku a štítcích uvádějí následující informace:

3

V tomto dokumentu se používají výstražné symboly, jejichž smyslem je
zvýraznit části textu, které vyžadují, aby jim uživatel věnoval zvýšenou
pozornost. Definice významů jednotlivých symbolů jsou následující:

!

Návod k použití

i

3.3
●
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2.5

Označení výrobku

●

POZNÁMKA
Štítky a označení zajišťují základní bezpečnostní informace
o výrobku. Neodstraňujte z výrobku žádné štítky ani označení.

ii
●

●
●

Při použití ve funkci pracovní zábrany lze délku zvětšit pouze pomocí
lanek odpovídajících normě EN 354:2010.

Po použití
Zařízení Bezpečnostní břišní popruh PSS® sejměte podle popisu
v návodu k použití dýchacího přístroje. Odpojení přezky břišního
popruhu je uvedeno na Obr. E.
Očistěte výrobek (viz Kapitola 4.1).
Umístěte lanka a karabinu zpět do kapes a zapněte všechny knoflíky
(Obr. F).
Každé poškození vybavení a jeho vystavení potenciálně škodlivým
látkám nebo zdrojům tepla hlaste společnosti Dräger nebo jinému
kompetentnímu servisnímu personálu1.

Štítky na břišním popruhu a lancích poskytují informace uvedené na
Obr. B:
1
2
3
4
5
6
7
8

Výrobce
Označení CE a příslušné standardy schválení
Sériové číslo
Materiál textilních součástí zařízení pro prevenci pádu: aramid
Název výrobku
Datum výroby (MM/RRRR)
Pozor! Prostudujte a dodržujte návod k použití.
Kontrolní číslo šarže

1

Osoba, která je dostatečně informovaná prostřednictvím školení nebo
zkušenosti ke zkoušení a klasifikaci zařízení Bezpečnostní břišní popruh PSS®
s použitím informací v tomto návodu k použití.
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Bezpečnostní břišní popruh PSS®
Osobní prostředek pro prevenci pádu
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Údržba

4.1

Čištění

i

G

H

V případě potřeby čistěte zařízení Bezpečnostní břišní popruh PSS®
s použitím postupů uvedených v této části. Je-li nutné důkladnější čištění,
obraťte se na společnost Dräger nebo jiné kompetentní servisní
pracovníky.

●

●
●
●
●
●
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I

6.2.1

Důvody pro likvidaci

●
●

Textilní součásti (kapsy, lanka a břišní popruhy) lze v případě potřeby
oddělit pro důkladné čištění. Postupy pro oddělení jsou uvedeny na
Obr. G, Obr. H a Obr. I. Povšimněte si, že na Obr. G jsou stiskací knoflíky
umístěny v opačných směrech pro prevenci neúmyslného oddělení kapsy.
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5

Přeprava a skladování

!

●

Méně než 1 rok
1–2 roky
2–3 roky
3–4 roky
5–10 let

Vypršela životnost výrobku.
Bylo zjištěno opotřebení nebo poškození, v jehož důsledku je zařízení
nebezpečné pro další použití.
Chybí nebo nejsou úplné záznamy nebo historie výrobku
(viz Kapitola 8).
Chybí nebo je nečitelný štítek výrobku.
Při změně platných standardů schválení výrobek již nesplňuje jejich
požadavky.

Ve věci dalších informací nebo rad nebo pokud nastanou jiné problémy,
které by mohly mít vliv na bezpečnost výrobku, se obraťte na společnost
Dräger nebo jiný kompetentní servisní personál.
6.2.2

POZOR
Nebezpečí poškození výrobku. Dlouhodobé vystavení výrobku
ultrafialovému záření (slunečnímu světlu) může vést k poškození
jeho materiálu (aramidu).
► Zařízení Bezpečnostní břišní popruh PSS® přepravujte a skladujte
v původním obalu nebo tašce odolné ultrafialovému záření.
Zařízení skladujte při teplotách v rozsahu -15 °C až +25 °C.
Zajistěte, aby bylo zařízení skladováno v suchém prostředí, kde se
nepráší a kde nejsou žádné nečistoty. Nevystavujte jej nebezpečí
opotřebení nebo poškození oděrem nebo působením chemikálií, olejů,
rozpouštědel nebo jiných agresivních látek.
Zařízení neskladujte na přímém slunečním světle.

VAROVÁNÍ
Je velmi důležité, aby bylo zařízení Bezpečnostní břišní popruh
PSS® neprodleně vyřazeno z použití, pokud nastane libovolná
pochybnost o tom, zda jeho stav umožňuje bezpečné použití.
► Pokud je zařízení z libovolného důvodu vyřazeno z použití, již
jej nepoužívejte, dokud nebude kompetentní osobou písemně
potvrzeno, že je jeho použití přijatelné.

!

Obecné informace o likvidaci

●

●
●

Denní použití
Pravidelné celoroční použití
Pravidelné sezónní použití
Příležitostné použití (jednou měsíčně)
Méně časté použití

6.2

●
●

Důkladné čištění

Prohlídky a testování

Maximální doba skladování před použitím bez zkrácení životnosti je
2 roky od data výroby.
Maximální provozní životnost je 10 let od data prvního použití za
předpokladu správného a nepříliš častého používání bez viditelných
příznaků opotřebení nebo poškození.

Likvidace zařízení Bezpečnostní břišní popruh PSS® se provádí
v následujících situacích:

1. Připravte si čisticí roztok podle instrukcí výrobce. Vyčistěte výrobek
ručně pomocí hadříku nebo měkkého kartáče navlhčeného v čisticím
roztoku, abyste odstranili nečistoty.
2. Všechny součásti důkladně opláchněte čistou vodou, abyste dokonale
odstranili čistící přípravky.
3. Všechny komponenty vysušte buď suchým hadříkem, nebo na vzduchu.

4.2

Životnost výrobku

Časté použití a použití v extrémních podmínkách zkracuje provozní
životnost výrobku. Následující odhady jsou vzhledem k široké škále
možných provozních podmínek pouze orientační:

Normální čištění

1. Odpojte textilní součásti od nosného systému a vyčistěte je jednou
z následujících metod:
○ Manuálně je vyčistěte v lázni obsahující doporučené čisticí a
dezinfekční přípravky.
○ Vyperte v pračce (při teplotě 30 °C) s použitím neagresivního
čisticího prostředku na bázi mýdla.
2. Všechny součásti důkladně opláchněte čistou vodou, abyste dokonale
odstranili čistící přípravky.
3. Všechny komponenty vysušte buď suchým hadříkem, nebo na vzduchu.
4. Namontujte části zpět na dýchací přístroj (v pořadí opačném, než jak
uvádí Obr. G, Obr. H a Obr. I) a dbejte na následující pokyny:
○ Červené vytahovací popruhy jsou na vnějším konci lanek.
○ Zástrčná část přezky břišního popruhu je umístěna na pravém
boku uživatele.

6.1

●

Používejte pouze čisté hadříky nepouštějící chlupy.

4.1.2

Likvidace

●

Pro informace o vhodných čisticích a dezinfekčních prostředcích a
jejich specifikace viz dokument 9100081 na stránce
www.draeger.com/IFU.
4.1.1

6

Životnost výrobku závisí na frekvenci, podmínkách použití a režimu
skladování a údržby zavedeném vlastníkem vybavení. Informace uvedené
v této části předpokládají správné použití a optimální skladování a údržbu.

POZOR
Níže uvedené čisticí prostředky nejsou vyráběny firmou Dräger
a byly zkoumány pouze z hlediska kompatibility, když se používají
pro čištění zde uváděných produktů firmy Dräger. Prostudujte si
veškeré bezpečnostní pokyny uváděné výrobci těchto prostředků
a dodržujte je.
► U pracích a oplachovacích roztoků nepřekračujte teplotu 30 °C.
Nechte výrobek přirozeně uschnout na vzduchu. Nevystavujte jej
působení přímého tepla a nesušte jej na slunci.

!

Návod k použití

Postup při likvidaci

Je-li to zapotřebí, zlikvidujte produkt v souladu s národními nebo lokálními
předpisy pro nakládání s odpady. Při likvidaci je velmi důležité zabránit
opakovanému použití výrobku:
●
●

Dostatečně poškoďte výrobek tak, aby jej již nebylo možné zatížit.
Příklad: Přeřízněte popruhy a lanka.
Rozeberte výrobek a součásti zlikvidujte odděleně.
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Objednací seznam
Množství

Objednací kód

Levá kapsa na lanko

Popis

1

3364194

Pravá kapsa na lanko

1

3364195

Lanko

2

3364196

Karabina

1

3364197

Pokud výrobek vykazuje příznaky poškození nebo poruch popsaných
v této části, nemusí již být bezpečný pro použití – takový výrobek
nepoužívejte. Výrobek zlikvidujte s použitím normálních postupů likvidace
(viz Kapitola 6.2) nebo si v případě potřeby vyžádejte další informace
u společnosti Dräger nebo jiného kompetentního servisního personálu.
4.2.1

Kontrola před použitím

Proveďte vizuální kontrolu zařízení Bezpečnostní břišní popruh PSS®
a zkontrolujte všechny součásti: textilní popruhy, lanka, kapsy, švy
a kovové i plastové součásti. Zkontrolujte, zda je vybavení čisté
a nepoškozené. Zvláštní pozornost věnujte součástem nesoucím zátěž.
K poškození, díky němuž může být další použití výrobku nebezpečné, patří:
●
●

●

Mechanické poškození: rozříznutí, roztržení, otřepení a odření.
Poškození horkem nebo třením: spálení, roztavení a změna barvy.
(Nadměrné vystavení slunečnímu světlu nebo horku lze předpokládat
tehdy, pokud žlutá aramidová nit použitá k sešití zhnědne nebo pokud
se změní barva červených vytahovacích popruhů na žlutohnědou.)
Poškození a koroze způsobená chemickými a jinými agresivnímu
látkami včetně značného znečištění, které nelze odstranit čištěním
(tuky, oleje, asfalt atd.).
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Tabulka pravidelného zkoušení a oprav

Následující tabulka uvádí příklad záznamu informací o zkoušení a opravách výrobku. Vlastník výrobku zodpovídá za zajištění toho, aby byly všechny
informace uvedené v tabulce správně zaznamenány a aby byla tabulka uložena jako záznam historie výrobku.
●
●
●

Tabulka musí být uživateli vždy k dispozici pro kontrolu.
Pokud je libovolný výrobek vracen společnosti Dräger, je s ním třeba vrátit i kopii této tabulky. Společnost Dräger si také může vyžádat kopii této
tabulky při každé komunikaci o výrobku.
Pole vyhrazená pro skladové číslo a poznámky umožňují v případě potřeby vlastníkovi zadat vlastní jedinečné číslo výrobku a poznámky. Tato pole
nejsou povinná.

Pokud je vlastník vybavení požaduje, lze žlutý štítek na dolní straně břišního popruhu použít k záznamu podrobností o pravidelném zkoušení. Záznamy
zkoušení lze na štítek zaznamenat průbojníkem nebo permanentním značkovačem. Následující tabulku je třeba podle pokynů v této části spravovat
i v případě, že je použit štítek.
Záznam o vybavení

Proveďte následující dodatečné kontroly výrobku:
●
●
●
●

Zkontrolujte, zda jsou štítky na výrobku nepoškozené a dokonale čitelné.
Zkontrolujte funkci a provozuschopnost přezky břišního popruhu,
karabiny a pružných spon polstrování. Zkontrolujte, zda je zajištění
přezky bezpečné a pevné.
Zkontrolujte, zda nevypršela přijatelná životnost zařízení
Bezpečnostní břišní popruh PSS® (viz Kapitola 6.1).
Zkontrolujte, zda je správně zaznamenáno a aktuální pravidelné
zkoušení kompetentní osobou (viz Kapitola 4.2.2).

4.2.2
●
●

●

4.3

Pravidelné zkoušení

Pravidelné zkoušení je důkladné zkoušení vybavení kompetentní
osobou1. Zkoušení musí zahrnovat úplnou kontrolu výrobku podle
popisu v části věnované kontrole před použitím (viz Kapitola 4.2.1).
Zkoušení je třeba provádět nejméně každých 12 měsíců.
○ Pro zajištění bezpečnosti výrobku je třeba v závislosti na intenzitě
a prostředí použití výrobku frekvenci zkoušení zvýšit. Za zajištění
frekvence vhodné pro použití výrobku odpovídá jeho vlastník.
V případě potřeby si vyžádejte další informace a radu
u společnosti Dräger nebo jiného kompetentního servisního
personálu.
Veškerá zkoušení zaznamenejte do tabulky pravidelného zkoušení
a oprav (viz Kapitola 8).

Výrobek

Bezpečnostní břišní popruh PSS®

Sériové číslo

Vlastník (název společnosti)

Jméno uživatele

Datum nákupu

Místo nákupu

Datum prvního použití

Inventární číslo

Poznámky

Pravidelné zkoušení a opravy
Datum

Zkoušení
nebo oprava

Výsledky zkoušení, podrobné informace o opravě Jméno a podpis kompetentní osoby
a poznámky

Nejzazší datum následujícího
pravidelného zkoušení

Opravy prováděné uživatelem

Jediná oprava, u níž je přípustné provedení uživatelem, je výměna kapes,
lanek a karabiny. Postupy demontáže jsou uvedeny na Obr. G a Obr. H,
objednací kódy náhradních dílů jsou uvedeny v Kapitola 7.
1

Osoba, která je dostatečně informovaná prostřednictvím školení nebo
zkušenosti ke zkoušení a klasifikaci zařízení Bezpečnostní břišní popruh PSS®
s použitím informací v tomto návodu k použití.
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