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POUŽITÍ :

Kombinovaná křesla 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 při
osobní hygieně využít standardně vybavenou sprchu a standardní mísu WC. Svou
konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují
možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci
s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.
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POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :
Rám křesla je vyroben z povrchově upravených ocelových nebo duralových
(pouze typ 4140) trubek vysoké pevnosti, doplněn plastovou hygienickou deskou,
omyvatelným polstrovaným sedátkem, polstrovanou opěrkou zad, plastovou
toaletní nádobou s víkem nebo bez víka (588 FTB a 4141), podnožkami (pouze
typ 588 FTB, 4140 a 4146), hrazdičkou nebo madly pro tlačení, držákem
toaletního papíru a láhve (pouze typ 588 FTB) . Křeslo je dále vybaveno čtyřmi
otočnými kolečky, z nichž zadní dvě jsou opatřena nášlapnou brzdou. Boční
odklopná madla jsou chráněna pohodlnými polstrovanými područkami.
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Typ
588 FTB
4140
4141
4146

Výška sedu
( cm )

Celková šířka
( cm )

Max. zatížení
( kg )

45
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50
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160
160
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Po odklopení nebo sejmutí vrchního polstrovaného sedátka odstraňte víko toaletní nádoby, čímž je
křeslo připraveno k běžnému užívání jako klozetové křeslo. Toaletní nádoby po použití lze vyjmout
po odklopení plastového toaletního sedátka nebo vysunutím (typ 588 FTB) směrem dozadu.
Kombinovaná křesla jsou ve svém standardním provedení vybavena odklopnými madly. Přímým
tahem směrem nahoru lze tato madla jednotlivě odklopit tak, aby žádným způsobem nebránila při
přesunu uživatele. Model kombinovaného křesla 588 FTB, 4140 a 4146, je vybaven jednodílnou
odklopnou podnožkou. Přímým tahem směrem nahoru lze a podnožku odklopit tak, aby nebránily při
přesunu uživatele.
K zabezpečení stability křesel v klidové poloze slouží nášlapné brzdy, které jsou aktivovány
sešlápnutím přítlačné páky zadních koleček, což vyvolá brzdící účinek způsobený zablokováním
zadních koleček proti pohybu.
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ÚDRŽBA :

Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními
prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení
povrchu. Pro zachování maximální stability a dlouhé životnosti křesla pravidelně
kontrolujte polohu všech jistících prvků a po použití jako sprchové křeslo nechte
jednotlivé části křesla vyschnout.
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VAROVÁNÍ :

Při nasedání a vysedání musí být křeslo řádně zabržděno !
Pozor při manipulaci - sedací plocha velice trpí při rychlém dosedání !!
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ZÁRUKA :

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