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POUŽITÍ :

Stolek se používá jako doplněk pro pacienty upoutané na lůžko. Své
využití nacházejí zejména tam, kde člověk vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu není schopen používat standartní jídelní stůl. Svojí
konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony na lůžku a zároveň
eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují
manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.
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Rám stolku k lůžku je vyroben z povrchově upravených ocelových trubek
vysoké pevnosti je doplněn čtyřmi otočnými kolečky typ 754, 751 C,
U typu 751, 751 B jsou místo koleček 2 protáhlé nohy bez koncového
uzavření. Typ 750 má uzavřený spodní rám.
Tabulka rozměrů :
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K výškovému nastavení stolku slouží 2 jistící pojistky, které lze po
povolení jednotlivě zasunout nebo vysunout a po následném zajištění
zvolit novou výšku a úhel pracovní desky.
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ÚDRŽBA :

Stolek k lůžku lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními
a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro
zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat
polohu všech jistících prvků, stav koleček atd.
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ZÁRUKA :

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