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POUŽITÍ :

Sedačky na vanu 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.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

POUŽITÍ :

Sedačky na vanu 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.

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :

Jednoduchá konstrukce sedačky umožňuje snadnou manipulaci
a výrazným způsobem usnadňuje instalaci do vany, která spočívá ve
vymezení polohy bočních dorazových opěrek a následném usazení
sedačky na protilehlé strany vany .
Typ 528/555/556/4100 : Dřevěné/kovové/plastové jádro sedačky je
překryto tvarovanou celoplastovou sedací plochou. Optimální polohu dle
šířky příslušné vany zajišťují čtyři boční dorazové opěrky, které je možné
po jejich předchozím uvolnění obousměrně posunout a tím vymezit
požadovanou polohu a následném dotažení zajistit v nově zvolené poloze.
Typ 555, 556 a 4100 je navíc vybaven záchytným madlem.
Typ 4626/7/8 a 4626H/7H/8H: Kovové jádro sedačky je překryto
tvarovou celoplastovou sedací plochou. Optimální polohu dle šířky
příslušné vany zajišťují čtyři boční dorazové opěrky, které je možné po
jejich předchozím uvolnění obousměrně posunout a tím vymezit
požadovanou polohu a následném dotažení zajistit v nově zvolené poloze.
Typ 4626H/7H/8H je navíc vybaven záchytným madlem.
Typ 558 : Robustní perforovaná kovová sedací plocha s komaxitovou
úpravou povrchu ( barva bílá ) je pro zajištění stability opatřena bočními
dorazovými opěrkami, jejichž optimální polohu lze jednoduchým
způsobem zvolit.
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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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VAROVÁNÍ :

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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