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POUŽITÍ :

Sedačky do vany 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 standardní vanu. 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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Jednoduchá konstrukce sedačky umožňuje snadnou manipulaci a výrazně
usnadňuje instalaci do vany. Celkové rozměry sedačky jsou navrženy tak,
aby umožňovaly využítí sedačky ve většině standardních van.
Typ 534 : Konstrukce závěsné sedačky se skládá ze dvou částí závěsného rámu, který je vyroben z ocelových pochromovaných trubek
vysoké pevnosti a plastového sedátka. Závěsná ramena a boční nosné
trubky jsou opatřeny protiskluzovými koncovkami, které zabraňují
nežádoucímu skluzu a posunu po obvodových stranách vany, na kterých
je sedačka zavěšena, čímž výrazně přispívají ke zvýšení stability
a bezpečnosti.
Typ 534 E : V tomto provedení je konstrukce závěsného rámu sedačky
vyrobena z povrchově upravených ocelových trubek s komaxitovým
nástřikem ( barva bílá ).
Typ 535 : Pro zvýšení komfortu uživatele je závěsný rám této sedačky
( povrchová úprava – komaxitový nástřik bílé barvy ) doplněn plastovým
hygienickým sedátkem s opěrkou zad.
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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.
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VAR OVÁNÍ :

Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat
stav jistících prvků ! Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s
protiskluznou podložkou a madlem viz. katalog DMA Praha s.r.o.
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ZÁRUKA :

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