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1. Wstęp 
Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Jesteśmy głęboko przekonani że spełni  
Państwa oczekiwania. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem przed pierwszym 
użytkowaniem. Niniejsza instrukcja przekazana jest w celu przedstawienia niezbędnych informacji 
dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia. Prawidłowe zastosowanie się do zaleceń 
znacząco przyczyni się do przedłużenia trwałości i estetyki wyrobu. Pragniemy zaznaczyć że na 
bieżąco staramy się poprawiać jakość naszych produktów, co może skutkować drobnymi zmianami 
które nie są zawarte w instrukcji. 

 
2. Opis produktu  

 
 

Ilustracja 1. 
Numer Nazwa Ilość 

1 Ramię podstawy jezdnej 1 
2 Maszt 1 
3 Głowica regulująca szerokość ramion 

jezdnych 
1 

4 Skrzynka sterownicza z baterią 1 
5 Siłownik  1 
6 Uchwyt do prowadzenia 1 
7 Bateria 1 
8 Wyłącznik awaryjny 1 
9 Pilot 1 

10 4-ro punktowa kołyska 1 
11 Ramie 1 
12 Awaryjne opuszczanie 1 
13   Kółko przednie bez hamulca 2 
14 Kółko tylne z hamulcem 2 
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Podnośnik transportowy Samson jest zapakowany w jedno kartonowe pudło, które zawiera  
następujące elementy: 
 

 
Ilustracja 2. Podstawa jezdna 

 

 
Ilustracja 3. Maszt z uchwytem do prowadzenia 
 

 
Ilustracja 4. Ramię 

 

                  
 
 
 
 
 

Ilustracja 5. Siłownik z mechanizmem awaryjnego opuszczania 
 

 

  
Ilustracja 6. Skrzynka sterownicza z baterią 
 

mechanizm awaryjnego opuszczania 

gniazdo zasilania 

gniazdo podłączenia siłownika 
 

gniazdo pilota 

Płaskownik do zamontowania siłownika 

Płaskownik do zamontowania 4-ro punktowej kołyski 
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Ilustracja 7. Skrzynka sterownicza z baterią 
 
 

 
Ilustracja 8.  Skrzynka sterownicza z baterią (odwrócona) 
 

 
Ilustracja 9. Pilot 

 

 
Ilustracja 10. 4-punktową kołyskę 

 

 
Ilustracja 11. Kabel zasilający, dwa małe magnesy, zatrzask do magnesów, elementy umożliwiające 
nawinięcie przewodu na skrzynce sterowniczej, zaślepka którą można umieścić w gnieździe zasilania  
w  skrzynce sterowniczej 

 

bateria 

wyświetlacz 

wyłącznik awaryjny 

Otwór na śrubkę do mocowania 
skrzynki sterowniczej z baterią 
do masztu 

Otwór na śrubkę do mocowania 
skrzynki sterowniczej z baterią 
do masztu 
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Ilustracja 12.  
- Śruba o długości 61mm z dużą osłonką do mocowania masztu z ramieniem (1 szt.) 
- Śruba o długości 86mm do mocowania podstawy z masztem (3 szt.) 
- Śruba o długości 72mm do mocowania 4-o punktowej kołyski (1 szt.)  
- Śruba o długości 61mm do mocowania siłownika z masztem i ramieniem (2 szt.) 
 Każda śruba posiada dwie osłonki na końcach oraz dwie podkładki metalowe oraz dwie podkładki 
 

 
Ilustracja 13. Zaślepki na koła.  

 
 
Ilustracja 14. Dwie śrubki i podkładki do mocowania skrzynki sterowniczej, dwa klucze. 
 
 
3. Zastosowanie 
Podnośnik transportowy Samson jest przeznaczony do przenoszenia jednorazowo tylko 
jednego pacjenta. Przy podnoszeniu i dla bezpieczeństwa podczas transportu pacjent 
powinien znajdować się pod nadzorem przeszkolonego opiekuna. Do manewrowania 
podnośnikiem każdorazowo służy uchwyt do pchania. Podnośnik przeznaczony jest do 
użytku na równych powierzchniach płaskich. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom z 
urządzenia mogą korzystać pacjenci dotknięci: 

• Paraparezą- niedowładem kończyn dolnych 
• Paraplegią- obejmującą kończyny dolne  
• Paraliżem 
• Utratą kończyn 
• Niewydolnością układu krążenia 
• Zmniejszeniem ruchomości stawów i osłabieniem siły mięśniowej.  

Podnośnik może być również stosowany w przypadku opieki nad osobami starszymi.  
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4. Przeciwwskazania  
Podnośnik transportowy Samson nie jest urządzeniem służącym do przewożenia pacjentów 
na znaczne odległości. Należy wybrać nosidło zalecane przez lekarza dla danego pacjenta. 
Podczas przenoszenia pacjenta, gdy jest on zawieszony na nosidle podłączonym do 
podnośnika, nie należy przesuwać kółek podstawy przez przedmioty takie jak uniesione 
obramowania dywanów, progi drzwi, ani przez żadne nierówne powierzchnie, które mogą 
spowodować zachwianie się podnośnika. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
niepożądanych objawów należy niezwłocznie przerwać transport pacjenta. 
 
5. Użytkowanie  
• Podnośnik transportowy Samson to urządzenie do przetransportowania pacjenta na 
krótkie dystanse, np.: z łóżka na wózek inwalidzki lub krzesło prysznicowe lub do 
toalety. 
• Podczas podnoszenia pacjenta należy upewnić się, że ramiona podstawy jezdnej są 
ustawione w najszerszej możliwej pozycji oraz, że hamulce tylnych kółek są 
zablokowane. Pozwoli to zapobiec przewróceniu się podnośnika. 

 
Montaż (proszę zapoznać się z Ilustracją 1.) 

• Podstawę jezdną należy umieścić na utwardzonym i płaskim podłożu oraz zablokować 
hamulce. (Ilustracja 15 i 16) 
 

   
Ilustracja 15.                               Ilustracja 16. 
 

• Cztery zaślepki należy wcisnąć na podstawę w obrębie kółek, aby zakryć nierówności 
na podstawie.  

• Do podstawy należy przymocować maszt za pomocą trzech śrub o długości 86mm do 
mocowania podstawy z masztem. (Ilustracja 17.) 
 
 
 

Ilustracja 17. 
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• Na dokręcone śruby należy założyć osłonki ( Ilustracja 18. i 19.) 

      
Ilustracja 18.                                Ilustracja19. 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
       Ilustracja 20.                                            Ilustracja 21. 

 
• Maszt posiada dwa otworki na śrubki przeznaczone do mocowania skrzynki 

sterowniczej z baterią. (Ilustracja 20) 
• W dolny otwór masztu należy wkręcić jedną z małych śrubek do mocowania skrzynki 

sterowniczej (Ilustracja 21) i przyłożyć skrzynkę sterowniczą bez baterii, gniazdami do 
podłączania skierowanymi w dół.  

• Należy małą śrubkę do mocowania skrzynki sterowniczej wyregulować w taki sposób, 
aby skrzynka sterownicza przylegała do masztu. 

• Przytrzymując skrzynkę sterowniczą przy maszcie, należy przymocować ją do masztu 
drugą z małych śrubek. 
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  Ilustracja 22.                         Ilustracja 23. 

 
• Do zamontowanej skrzynki skrzynce sterującej (ilustracja. 22) należy zamocować baterię 

(ilustracja. 23)  
• Aby w skrzynce sterowniczej umieścić baterię, należy zacząć wsuwać ją od góry w dół. 

Następnie przycisnąć szary przycisk znajdujący się w górnej części baterii, co 
umożliwi zapięcie jej w skrzynce sterowniczej. 

• W odpowiednie gniazdo skrzynki sterowniczej (zgodnie z ilustracją 6.) można podpiąć 
pilot widoczny na ilustracji 9. i 22. 

    

 
Ilustracja 24.                               Ilustracja 25. 

 
• Ramię należy przymocować do masztu wykorzystując śrubę o długości 61mm z dużą 

osłonką do mocowania masztu z ramieniem. (Ilustracja 24 i 25) 
• Należy upewnić się, że  maszt z prętem jest bezpieczny i stabilny.  
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Ilustracja 26. 
• Za pomocą dwóch śrub o długości 61mm do mocowania siłownika z masztem i 

ramieniem należy przymocować siłownik. Dolną część siłownika (w której znajduje się 
przewód) należy przymocować do masztu, natomiast jego górną część do 
płaskowników znajdujących się na ramieniu. 

• Na śruby należy założyć nakładki. 
 

       
Ilustracja 27.                                                   Ilustracja 28. 

 
• Do płaskowników na końcu ramienia należy przymocować 4-ro punktową kołyskę śrubą 

o długości 72mm, do tego przeznaczoną (Ilustracja. 27,28,29). 

 
Ilustracja 29. 
• Na śrubę należy założyć nakładki. (Ilustracja 29) 
• W tym momencie Podnośnik powinien wyglądać, tak jak przedstawiono to na ilustracji 

30. 

    
Ilustracja 30.                           Ilustracja 31. 
 

• W otworach skrzynki sterowniczej należy umieścić elementy umożliwiające nawinięcie 
przewodu. (Ilustracja 31.) 

• W gniazda należy umieścić odpowiednie przewody zgodnie z ilustracją 7. 
• Jeden koniec kabla zasilającego należy podłączyć do skrzynki sterowniczej, 

natomiast drugi koniec należy podłączyć do gniazdka ściennego prądowego aby 
naładować akumulatory. 

• W celu rozmontowania Podnośnika transportowego Samson należy postępować 
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odwrotnie niż w przypadku montażu. 
 

Pilot (Ilustracja 9.) 
• Podnoszenie i opuszczanie wysięgnika jest proste i wykonywane jest za pomocą pilota.  
• Po użyciu lub wyregulowaniu wysokości wysięgnika należy zawiesić pilot w bezpiecznym i 

łatwo dostępnym miejscu przy uchwycie do prowadzenia. 
• W celu podniesienia lub opuszczenia wysięgnika należy naciskać przycisk z odpowiednim 

symbolem. 
• Jeśli pilot nie działa w prawidłowy sposób należy nacisnąć czerwony przycisk 

„Wyłącznik awaryjny”. 
 
Mechanizm awaryjnego opuszczania (Ilustracja 5) 

• W przypadku przeciążenia lub usterki instalacji elektrycznej (np. awaria akumulatora), 
mechaniczne opuszczanie awaryjne umożliwia manualne wycofanie obciążonego siłownika.  

• Aby opuścić pręt należy: 
- Przesunąć zabezpieczenie w lewo, 
- Opuścić wysięgnik,  
- Po opuszczeniu ponownie odchylić zabezpieczenie do dołu w prawo. 

 
Wyłącznik Awaryjny (Ilustracja 6) 

• Po wciśnięciu wyłącznika awaryjnego przerywa się dopływ prądu z akumulatora do silnika 
roboczego, co natychmiast przerywa rozpoczęty proces podnoszenia lub opuszczania pacjenta. 

• Wyłącznik awaryjny odblokowuje się poprzez obrócenie go w prawo. Wyłącznik awaryjny 
wyskakuje do pozycji zerowej. 

 
6. Bezpieczeństwo użytkowania – OSTRZEŻENIE! 

 
Jest niezwykle istotne, aby przed każdym użyciem sprawdzać stan podnośnika. Należy 
skontrolować następujące elementy: 

• Wszystkie śruby i nakrętki powinny być mocno dokręcone. 
• Podnośnik powinien bez trudu przesuwać się przy zwolnionych hamulcach. 
• Należy sprawdzić czy hamulce na tylnych kółkach są sprawne. 
• Należy upewnić się, że mechanizm regulacji działa bez zarzutu. 
• Należy dwukrotnie sprawdzić czy uchwyt do prowadzenia  oraz 4-ro punktowa kołyska na 

końcu ramienia są poprawnie zabezpieczone. 
• Aby upewnić się, że bateria jest naładowana, należy przycisnąć przycisk BAT na baterii. 

Gdy moc baterii nie przekracza 50% pełnej mocy, urządzenie wygeneruje dźwięk 
ostrzegawczy i konieczne będzie natychmiastowe jej naładowanie. 

• Przed uniesieniem pacjenta należy zablokować obydwa tylne kółka skrętne. – Blokady muszą być 
sprawdzane pod kątem prawidłowego działania.  

• Hamulce tylnych kółek skrętnych należy blokować przy każdej przerwie w transporcie pacjenta. – 
Niebezpieczeństwo wypadku na skutek nieprzewidzianego przemieszczenia się urządzenia.  

• Podnośnika transportowego Samson można użytkować tylko na płaskich, równych i trwałych 
oraz czystych podłożach.  
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– Odłamki szkła oraz wióry metalu mogą przedostać się w kółka skrętne, powodując dla pacjenta 
niewygodny transport.  

• Ciągła praca silnika w wydłużonym czasie może spowodować jego przeciążenie. Podczas montażu 
wyposażenia do urządzenia nie przybliżać żadnych części ciała lub innych przedmiotów do miejsc 
łączeń z powodu niebezpieczeństwa przytrzaśnięcia.  

• Podczas podnoszenia/opuszczania pacjenta może wystąpić lekkie „huśtanie”.  
• Używać Podnośnik transportowy Samson tylko do transportu odpowiednio zabezpieczonego 

pacjenta. 
• Nie ładować baterii w wilgotnym obszarze. 
• Upewnić się, że pacjent zajął w nosidle prawidłową pozycję.  
• Uważać podczas podnoszenia/ opuszczania i przemieszczania pacjenta, aby nie odniósł on żadnych 

obrażeń.  
• Podnieść do góry wszystkie kable, aby podczas transportu pacjenta nie doszło do ich uszkodzenia.  
• W przypadku wystąpienia uszkodzenia w trakcie użytkowania Podnośnik transportowy Samson 

można zakończyć rozpoczęty cykl ruchu z maksymalnym obciążeniem tak, aby uniesiony pacjent 
znowu znalazł się bezpiecznie na podłożu.  

• Składować / Przechowywać Podnośnik transportowy Samson w suchym pomieszczeniu w 
temperaturach +10 °C do +40 °C. 

 

7. Czynności obsługi i konserwacji 
Obsługa 
• Przed uniesieniem pacjenta należy rozszerzyć nogi podstawy do najszerszej możliwej 

pozycji. W tym celu należy nacisnąć pedał głowicy regulującej szerokość ramion 
jezdnych. 

    
Ilustracja 32.                                             Ilustracja 33. 

• Dla łatwego i wygodnego podnoszenia pacjenta należy mieć przygotowany podnośnik, 
nosidło z separatorem nóg, nosidło ze stabilizacją głowy lub wózek inwalidzki. 

• Pacjent powinien leżeć na środku łóżka, po czym należy obrócić go na bok, w kierunku 
odwrotnym do opiekuna. 

• Nosidło należy umiejscowić pod pacjentem. Przykładowe nosidła przedstawiono na ilustracji 34 i 
35. 

 

     

Pętla plecowa 

Pętla udowa 

Pas udowy 
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Ilustracja 34. Nosidło z separatorem nóg 
 
 

 
Ilustracja 35. Nosidło ze stabilizacją głowy.                                                              
 
• Należy  obrócić pacjenta w kierunku opiekuna i umieścić go na środku nosidła, tak 

aby pętle plecowe znajdowały się w obrębie górnej części pleców pacjenta, natomiast pętle 
udowe aby znajdowały się w obrębie ud pacjenta.  

• Wiszące pętle należy zawiesić na 4-o punktowej kołysce. ( Ilustracja 36 i 37) 
• Pętle posiadają różne kolory aby ułatwić zawieszenie nosidła na jednakowej wysokości. 
 
 
 

   
  Ilustracja 36.                         

 

Pętla plecowa 

Pętla udowa 
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Ilustracja 37. 

• Należy zablokować hamulce tylnych kół, po czym unieść pacjenta poprzez naciśnięcie 
odpowiedniego przycisku na pilocie. 

• Należy podnosić pacjenta do momentu, gdy jego stopy  n ie  będą dotykać łóżka lub 
podłoża. 

• Należy odblokować hamulce tylnych kółek i przewieźć pacjenta nad wózek inwalidzki. 
• Należy zablokować hamulce zarówno w podnośniku, jak i w wózku inwalidzkim. 
• Należy nacisnąć przycisk w dół na pilocie, aby stopniowo obniżać pacjenta. 
• Podczas schodzenia, należy pomóc pacjentowi przyjąć prawidłową pozycję siedzącą. 
• Po posadzeniu pacjenta na wózku, należy zdjąć pętle nosidła z 4-ro punktowej kołyski.  
• W przypadku korzystania z nosidła z separatorem nóg, przed przesunięciem 

podnośnika w kierunku ruchomego krzesełka toaletowego należy zadbać o 
odpowiednie ubranie pacjenta. Należy zadbać o to, aby wiszące pętle były napięte 
oraz należy upewnić się, że pacjent znajduje się w wygodnej pozycji. 

 
Pacjent może zostać umieszczony na nosidle w pozycji siedzącej, np. przy przetransportowaniu z 
wózka inwalidzkiego lub łóżka w następujący sposób.  

• Nosidło przełożyć wokół pleców pacjenta.  
• Zakładanie jest łatwiejsze, jeżeli pacjent pochyli się lekko do przodu.  
• Poprowadzić nosidło ostrożnie przy pacjencie aż do wysokości kości ogonowej w dół.  
• Przesunąć pasy udowe do przodu przy udach, aż znajdą się one po obu stronach na tej samej 

wysokości.  
• Uważać na to, aby nie potworzyły się załamania materiału.  
• Pasy udowe siedziska przeprowadzić pod lekko rozchylonymi nogami pacjenta.  
• Zakładanie jest łatwiejsze, jeżeli lekko uniesie się uda pacjenta. 

 
Aby pacjent wygodnie usiadł na wózku, należy go posadzić opuszczając możliwie jak najgłębiej. 

• W trakcie procesu opuszczania pacjenta lekko naciskać jego kolana, aby jego plecy znalazły 
się najbliżej oparcia wózka.  
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Zdejmowanie nosidła.  
• Zdjąć z 4-o punktowej kołyski pętle zaczepów. 
• Pasy udowe ostrożnie wysunąć pod udami z boku do dołu.  
• Nosidło usunąć ostrożnie z obszaru pleców pacjenta przesuwając je w kierunku nóg.  
• Usunięcie pasa będzie ułatwione, jeśli pacjent przechyli się trochę ku przodowi. 

Konserwacja 
• Przed pierwszym użyciem należy zastosować kroplę oleju w następujących obszarach: 
- w miejscu połączenia masztu i ramienia, 
- na wiszące ramię z 4-o punktową kołyską oraz osie kółek, 
- w miejscu styczności siłownika i ramienia, 
- w wysuwającą się część siłownika. 

• Wyżej wymienione obszary należy smarować co 2-3 miesiące. 
 
Pielęgnacja 
 

Podnośnik transportowy należy czyścić wilgotną szmatką. Trudne zanieczyszczenia należy usunąć za 
pomocą dostępnego w handlu delikatnego środka czyszczącego. Plamy można usuwać szmatką lub 
miękką szczotką.  
Zmyć mokrą szmatką (z czystą wodą) i pozostawić do wyschnięcia.  
Do dezynfekcji podnośnika transportowego należy użyć dostępnego w handlu środka do dezynfekcji. 
Należy mieć na uwadze zależne od materiałów wskazówki konserwacyjne i informacje o produkcie 
danych producentów.  
Wskazówka:  
Nie wolno stosować:  
• rozpuszczalników,  
• środków do czyszczenia WC,  
• ostrych szczotek i twardych przedmiotów,  
• żrących środków czyszczących.  
Nie czyścić podnośnika transportowego przy użyciu agregatów ciśnieniowych lub parowych!  
Wodę i wilgoć trzymać z dala od kabli i części elektrycznych!  
Do pielęgnacji części lakierowanych i chromowanych zaleca się stosowanie dostępnych w handlu 
markowych środków do pielęgnacji części chromowanych i lakierowanych. 
 
 
Nosidła 

Siedziska czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki. Trudne zanieczyszczenia należy usunąć za pomocą 
dostępnego w handlu delikatnego środka czyszczącego. Plamy można usuwać szmatką lub miękką 
szczotką.  
Zmyć mokrą szmatką (z czystą wodą) i pozostawić do wyschnięcia.  
Wskazówka:  
Nie wolno stosować:  

• rozpuszczalników,  
• środków do czyszczenia WC,  
• ostrych szczotek i twardych przedmiotów,  
• żrących środków czyszczących.  

Instrukcja prania  
Wskazówka:  

Przed praniem zastosować się do wskazówek umieszczonych na metce danego pasa.  
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Pasy można prać w pralce mechanicznej, w temperaturze 30°C.  
Wskazówka:  

• Nie używać środków wybielających na bazie chloru.  
• Nie suszyć w suszarkach do bielizny.  
• Nie prasować. 

 
Ładowanie Baterii 
• Po zamontowaniu baterii, skrzynki sterowniczej oraz siłownika, należy podłączyć jeden koniec 

kabla zasilającego do skrzynki sterowniczej, natomiast drugi  koniec  należy podłączyć do 
gniazdka ściennego. 

• Świecące się światełko „ładowanie” oznacza, że bateria właśnie się ładuje. 
• Po zakończeniu ładowania baterii, światełko „ładowania” automatycznie się wyłączy 

(zazwyczaj naładowanie baterii z poziomu 50% do poziomu 100% zajmuje około 4 
godzin). 

• Należy odłączyć kabel zasilający. 
• Gdy moc baterii spadnie poniżej 50% pełnej mocy, urządzenie sterujące wyda dźwięk 

ostrzegawczy. Gdy użytkownik usłyszy dźwięk ostrzegający o niskim poziomie baterii 
należy natychmiast naładować baterię. Należy pamiętać, że pacjent podniesiony do 
góry nie może zostać opuszczony, gdy bateria jest wyładowana. 

• W tym momencie podnośnik może być ponownie wykorzystany. 
 

Naprawa  
Z wykonaniem napraw należy zwrócić się do specjalistycznego serwisu, jeśli jest kompetentny w 
wykonywaniu napraw i dysponuje przeszkolonym personelem.  
Obsługa klienta  
Gdyby mieli Państwo pytania lub potrzebowali pomocy, należy zwrócić się do dystrybutora, który 
został przeszkolony zgodnie z naszymi wytycznymi i jest w stanie udzielić porady, wykonać serwis 
oraz naprawy urządzenia. 

 

 

 

 

8. Parametry techniczne:  

 
Dopuszczalna masa użytkownika 

150 kg  
Długość:  110 cm 

Szerokość:  58,5 cm 

Rozstaw ramion podstawy jezdnej:  od 58,5 cm do 80 cm 

Wysokość:  113 cm 

  Średnica kółek przednich:  7,5 cm  
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Średnica kółek tylnych  10 cm 

Rodzaj kół Pełne 
Szybkość podnoszenia:  3,8 cm/s 

Zasięg podnoszenia:  28 cm 

Zakres podnoszenia:  od 74 cm do 177,5 cm 

Wykończenie:  Powlekana rama proszkowo-epoksydowa 

Opis środowiska w którym wyrób będzie 
wykorzystany   ,  ,  
Temperatura przechowywania i użytkowania Od +1ºC do +40ºC 
Wilgotność powietrza do przechowywania i 
użytkowania 

Od 30% do 70% 

 

 

 

9. Symbole 
 

 Wytwórca 
 

 Data produkcji 
 

   Zajrzyj do instrukcji używania 

 

   Ostrzeżenie 

 

  Numer katalogowy 

 

  Numer seryjny 
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   Chronić przed wilgocią 
 

   Chronić przed światłem słonecznym 
 

    Dopuszczalny ciężar użytkownika 

 

Użytkować tylko w pomieszczeniach   

 

   Klasa zabezpieczenia elektrycznego II 

 

10. Dane teleadresowe:  

        mdh sp. z o.o. 
ul. ks. W. Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź, Polska 
tel. +48 42 674 83 84 
fax. +48 42 636 52 21 

www.mdh.pl www.viteacare.com 
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