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POUŽITÍ
Prkno pro přesun je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené
osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde
pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen se přesunout. Svou konstrukcí
a zahnutým tvarem usnadňuje pacientům přesun například z lůžka na židli, z židle na
invalidní vozík, z invalidního vozíku na autosedačku atd.. Zároveň eliminuje možné riziko při
těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšuje jeho
soběstačnost. Před použitím si pozorně přečtěte pokyny, varování a bezpečnostní
upozornění. Prosíme, dodržujte tyto pokyny.
POPIS
Prkno je vyrobeno z polyetylenu (PE). Je vybaveno protiskluzovými nálepkami na spodní
straně a držadlem pro přenos.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Prkno
Šířka prkna: 77 cm
Hloubka prkna: 22,2 cm
Opěrné body
Výška prkna: 1 cm
Šířka sedu: 45 cm
Hmotnost: 1,5 kg
Nosnost: 130 kg (Při vzdálenosti 30 cm mezi opěrnými body (D)!)
180 kg (Při vzdálenosti 20 cm mezi opěrnými body (D)!)
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před používáním prkna si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností
kontaktujte vašeho dodavatele.
Před používáním prkna konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.
Prkno nepoužívejte, pokud je vzdálenost mezi oběma opěrnými body vyšší než 30 cm.
Před každým použitím zkontrolujte, zda deska je správně umístěna na obou opěrných
bodech a je naprosto stabilní.
Před přesunem zkontrolujte, zda jsou stabilní také oba opěrné body. V případě potřeby je
zafixujte (např. zabrzděním invalidního vozíku apod.).
Obě protiskluzové nálepky na spodní straně prkna musí celou plochou přesně sedět na
opěrných bodech. V opačném případě prkno nepoužívejte!
Před použitím se vždy se ujistěte se, že povrch prkna suchý.
Uživatel by nikdy neměl mít poruchy rovnováhy a měl by být schopen sedět sám bez
pomoci.
Prkno vytáhněte, až když je pacient plně přesunutý a na prknu již nesedí.
Nikdy nepřekračujte maximální povolenou nosnost prkna (viz Technické parametry)
OBSAH BALENÍ
Prkno pro přesun.
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INSTRUKCE PRO PŘESUN
Prkno stabilně umístěte na dva taktéž stabilní opěrné body tak, aby vzdálenost mezi nimi
nepřesahovala 30 cm (viz bezpečnostní upozornění). Protiskluzové nálepky směřují dolů a
celou svou plochou se dotýkají podkladu. Držadlo směřuje dopředu. Přesun provádí po
desce pacient sám nebo s pomocí asistenční osoby.

Vrchní plocha pro přesun

Spodní plocha s protiskluzovými nálepkami

ÚDRŽBA
Prkno lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které
neobsahují rozpouštědla a bělící prostředky. Po ošetření vždy osušte suchýma měkkým
hadříkem. Pro zachování maximální funkčnosti a stability doporučujeme pravidelně
kontrolovat stav protiskluzových nálepek a rovnost i hladkost povrchu prkna.
SERVIS A OPRAVY
V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který
Vám poskytne veškeré informace.
ZÁRUKA
Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se
na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním.
Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným
subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.
UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje
právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.
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