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Hrazda k polohování pacienta
typ:
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POUŽITÍ :

Hrazda k lůžku tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně
postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití
nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu není schopen bez pomoci používat své lůžko. Hrazda usnadňuje
pohyb a manipulaci pacientům i ošetřujícímu personálu a zároveň
eliminuje možné riziko při těchto úkonech a zvyšují vlastní soběstačnost
Hlavní uplatnění nachází tam, kde není držák pro standardní hrazdu,
nebo kde je třeba rychle a bez předchozí montáže dodat hrazdu pro
domácí lůžka, gauče, sedačky atd.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :
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Typ 799 : Hrazda je vyrobena z povrchově upravených ocelových trubek
vysoké pevnosti s povrchovou úpravou komaxit ( slonová kost ) Skládá se
ze stabilní základny s ramenem, které se dá rozložit na 2 části a dále
hrazdičky s rukojetí. Je vybavena dvěmi aretačními šrouby, které slouží
k pevnému propojení základny a částí ramene mezi sebou.
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ÚDRŽBA :

Hrazdu lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných
čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla
a nezpůsobují mechanické narušení povrchu.
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VAROVÁNÍ :

Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat
stav jistících prvků ! Při používání musí hrazda stát na stabilní rovné
podlaze ! Nepřekračujte uvedenou nosnost !
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ZÁRUKA :

Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny
v přiloženém Záručním listě.
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