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POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Opěradla pod záda 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 využít standardně vybavené lůžko. Svou
konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony a zároveň eliminují možné
riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci
s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.
Typ 5407 : Konstrukce opěradla se skládá ze dvou částí - rámu, který je
vyroben z bílého kovového rámu a látkové zádové opěry s opěrkou pro
hlavu. Konstrukce rámu umožňuje nastavit látkovou opěrku zad do pěti
poloh.
Typ 615: Konstrukce opěradla se skládá ze dvou částí - rámu, který je
vyroben z ocelových pochromovaných trubek vysoké pevnosti a
polstrované zádové opěry. Konstrukce rámu umožňuje nastavit
polstrovanou opěrku zad do čtyř poloh.
Typ 615 E : V tomto provedení je konstrukce rámu opěradla vyrobena
z povrchově upravených ocelových trubek s komaxitovým nástřikem
( barva bílá ).
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ÚDRŽBA :

Opěradlo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a
konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují
mechanické narušení povrchu.

ÚDRŽBA :

Opěradlo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a
konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují
mechanické narušení povrchu.

VAROVÁNÍ :

Zkontrolujte vždy správné a rovnoměrné ukotvení zádové opěrky !
Polohování vždy provádějte bez pacienta !
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Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny
v přiloženém Záručním listě.
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