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POUŽITÍ
Záchytné madlo tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a
osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacient
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen bez pomoci použít standardní vanu,
sprchový kout, toaletu apod.. Madla usnadňuje pacientům běžné úkony osobní hygieny a
zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech a zvyšuje vlastní soběstačnost.
POPIS
Madlo je vyrobeno z vysoceodolného plastu s gumovou protiskluzovou úpravou a na obou
stranách je zakončeno hlavicemi, které slouží pro uchycení madla do nosné konstrukce.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Délka
726 A: 30,5 cm
726 B, 568 B: 46 cm
726 C, 568 C: 64 cm
726 ANGLE: 33 cm (lomené)
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před instalací a používáním madla si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv
nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.
Po instalaci a před prvním použití důkladně zkontrolujte a otestujte pevnost madla.
Před používáním madla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.
Při upevňování madla k vaně postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.
Pro větší bezpečnost doporučujeme doplnit madlo protiskluzovou podložkou a stupínkem k
vaně.
UPEVNĚNÍ MADLA
Madlo se připevňuje čtyřmi šrouby do nosné konstrukce. Pro upevnění použijte samořezné
šrouby 10x50 mm (3/16¨x2¨) a hmoždinky zvolte podle druhu materiálu zdi, do které chcete
upevnit madlo.
ÚDRŽBA
Madlo lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních
prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po
použití nebo následném očištění madlo řádně osušte. Pro zachování maximální stability
doporučujeme pravidelně kontrolovat pevnost připevnění, popř. odstranit mechanické
nečistoty všech částí.
SERVIS A OPRAVY
V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, vždy kontaktujte prodejce,
který Vám poskytne veškeré informace.
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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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