OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Podložku ani potah nespalujte a neodkládejte nikam do volné přírody.

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

SERVIS A OPRAVY
V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám
poskytne veškeré informace.

PODLOŽKY ANTIDEKUBITNÍ

ZÁRUKA
Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne koupě pomůcky. Záruka se nevztahuje na
poškození vlivem nesprávného použití nebo mechanického poškození.
Varování! Úprava neschválená dodavatelem DMA Praha s. r. o. mohou ovlivnit délku
poskytované záruky.

Abdukční klín:
P 910

DODAVATEL :
Vzhledem k neustále snaze o zdokonalení výrobků si firma DMA Praha s. r. o. vyhrazuje právo
měnit specifikace bez dřívějšího varování.

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, 149 00 Praha 4
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ

VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ

Abdukční klín P910 je určen k zafixování dolní končetiny v mírně abdukční poloze, čímž zajišťuje
optimální polohu kyčelního kloubu. Je tak velmi vhodnou pomůckou k polohování pacienta,
kde je třeba vyvarovat se současnému nežádoucího pohybu dolní končetiny. Zároveň se
používá k zabránění patologického addukčního postavení kyčelního kloubu. Svým provedením
umožňuje dokonalé přizpůsobení tvaru namáhaných částí, čímž dochází k maximálně
rovnoměrnému rozložení tlaku. Tím je také zabezpečeno rovnoměrné prokrvení celé pokožky,
která je s klínem ve styku, což umožňuje udržování optimálního krevního oběhu a zachování
stálé tělesné teploty. Klín je anatomicky předtvarován a je vyroben z vysoce odolné
polyuretanové (PU) pěny. Klín je standardně dodáván s paroprodyšným, antialergickým,
protiskluzovým a voděnepropustným ochraným potahem.

•
•
•
•

APLIKACE

TECHNICKÉ PARAMETRY




•
•
•

Polohovací klín umístěte nad kolena mezi třísla a k nohám ho připevněte pomocí pásu na
suchý zip (viz obr. 1 a 2).
K polohování na lůžku je také možné připevnit klín pod koleny mezi lýtka (viz obr. 3).
Máme-li klíny 2, můžeme současně využít obou variant upevnění.

Ujistěte se, že je klín správně umístěn a připevněn (viz obr 1-3).
Pro správnou funkci doporučujeme používat klín výhradně s originálním potahem.
Z hygienických důvodů doporučujeme užívání pouze jednou osobou.
Pokud dojde ke kontaminaci nebo k jinému znečištění potahu, doporučujeme ho ihned
vyprat či vyměnit za obal náhradní (nutno zakoupit zvlášť).
Klín nedoplňujte o žádnou jinou podložkou.
Dbejte na to aby se mezi klín a kontaktní část pokožky nedostal žádný cizí předmět.
V případě takovéhoto zjištění předmět ihned odstraňte.
Klín nepoužívejte k podkládaní jiných částí těla. Je určena výhradně pro oblast dolní
končetiny.

TYP
P 910

ROZMĚRY

VÁHA

DxŠxV (cm)

(kg)

24x7(16)x18 cm

0,3

MATERIÁL

OPTIMÁLNÍ UŽIVATELSKÉ

KLÍNU

TEPLOTNÍ ROZHRANÍ (°C)

vysoce odolný
polyuretan

-5 - 45

SKLADOVÁNÍ
Podložku skladujte v horizontální poloze.
Podložku nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ohni a žáru.
Pro dlouhodobé zachování optimálních vlastností skladujte podložku na suchém a teplém místě.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
Nežehlete a k odstranění nečistot nepoužívejte žíravé a leptavé látky nebo hrubé předměty.
Obr. 1

Obr. 2

•

Podložka:

Omývejte v mýdlové vodě, poté nutno opláchnout vodou čistou. Sušte v otevřeném prostoru na
větraném místě.
•

Potah:

Perte maximálně na 40°C. Nepoužívejte aviváž a potah nežehlete. K suchému čištění používejte
rozpouštědlo typu P. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Podložku ani potah nespalujte a neodkládejte nikam do volné přírody.
Obr. 3

