SEDAČKA NA VANU

556

NÁVOD K POUŽITÍ

SEDAČKA NA VANU 556

POUŽITÍ
Sedačka na vanu je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené
osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde
pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít
standardně vybavenou vanu. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům běžné úkony osobní
hygieny a zároveň eliminuje možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem
usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšuje jeho soběstačnost.
POPIS
Sedačka je vyrobena z odolného plastu, je vybavena dvěmi posuvnými madly a je
nastavitelná dle šířky vany pomocí bočních dorazových opěrek.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Nastavení opěrek dle vnitřního rozměru vany: 54-72 cm
Velikost sedací plochy: 78,5x37 cm
Nosnost: 100 kg
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před používáním sedačky si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv
nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.
Před používáním sedačky konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.
Sedačku nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 100 kg.
Při upevňování sedačky k vaně postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.
Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluzovou podložkou a madlem.
OBSAH BALENÍ
Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části sedačky, tj. sedačku, čtyři boční vymezovací
opěrky s plastovými šrouby a dvě madla s plastovými šrouby.
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SLOŽENÍ A INSTALACE SEDAČKY
Vyjměte z krabice všechny části sedačky. Pomocí přiložených plastových šroubů (1)
připevněte dle potřeby obě nebo pouze jedno madlo (2) k sedačce. Madla lze dvousměrně
posunout do zvolené polohy. Nyní připevněte pomocí přiložených plastových šroubů (3)
všechny čtyři vymezovací opěrky (4). Opěrky lze dvousměrně posunout, nastavte je tedy dle
vnitřní šířky vany a tuto polohu utažením zafixujte. Sedačku pak nasaďte na vanu nejprve na
jedné straně a následně na straně protilehlé. Zkontrolujte, zda je sedačka pevně ukotvena a
nehýbe se ani po zatížení. Pokud tomu tak není nebo naopak nelze-li sedačku nasadit, je
zapotřebí upravit polohu opěrek a nasazení opakovat. Nyní je sedačka připravena k použití.
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ÚDRŽBA
Sedačku 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 sedačku řádně osušte. Pro zachování maximální stability
doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, popř. odstranit
mechanické nečistoty všech částí.
SERVIS A OPRAVY
V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který
Vám poskytne veškeré informace.
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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