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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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POPIS:

Jednoduchá konstrukce sedačky umožňuje snadnou manipulaci a výrazně usnadňuje
instalaci do vany. Celkové rozměry sedačky jsou navrženy tak, aby umožňovaly využití
sedačky ve většině standardních van.
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Konstrukce sedačky se skládá z rámu vyrobeného z povrchově upravených duralových
trubek na kterých je připevněno plastové sedátko s opěrkou (typ 554) a výřezem pro
zpřístupnění intimní hygieny a dvou nastavitelných závěsných ramen. Závěsná ramena jsou
opatřena 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.
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INSTALACE:
1. Otočte sedačku dnem vzhůru a připevněte k ní závěsná ramena (1,2).
2. Vsuňte nohy závěsných ramen do rámu sedačky tak, aby nohy směřovaly
dovnitř a protiskluzové koncovky vně.
3. Dle šířky vany nastavte vzdálenost ramen tak.
4. Všechny 4 křídlové šrouby zašroubujte do rámu sedačky a pevně utáhněte.
5. U typu 554 zašroubujte šrouby skrz zádovou opěrku (viz obr)..
6. Sedačku otočte a umístěte do vany tak, aby se závěsná ramena
po celém svém obvodu těsně dotýkala stěny vany.
7. Přesvědčte se, že sedačka na vaně pevně drží a že při zatížení nedochází k žádnému posunu.
8. V opačném případě celý postup zopakujte s vhodnějším zvolením nastavené vzdálenosti ramen.
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ROZMĚRY: SEDÁTKO: 400 x 400 mm
VÝŘEZ: 125 x 178 mm
CELKOVÁ ŠÍŘKA: 600-720 mm
CELKOVÁ HLOUBKA: 480 mm
MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ: 130 kg
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ÚDRŽBA :

VÝŠKA ZÁDOVÉ OPĚRKY (TYP 554): 430 mm
HLOUBKA RAMEN POD SEDAČKOU: 160 mm

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
stabilitydoporučujeme pravidelně kontrolovat stav protiskluzových koncovek a křídlových
šroubů.
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Servis a opravy
V případě nutnosti odstranění závady na sedačce nebo provedení servisu kontaktujte Vašeho prodejce,
který Vám poskytne veškeré informace.
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Záruka
Na Váši sedačku poskytujeme záruku po dobu 24 měsíců ode dne její koupě. Záruka se nevztahuje na
poškození vlivem nesprávné instalace, nevhodným použití nebo mechanického poškození.
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Upozornění!
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Varování!
Úprava podložky neschválená dodavatelem DMA Praha s. r. o. mohou ovlivnit délku poskytované záruky.
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