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POUŽITÍ :

Sprchové židle 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 standardně vybavenou sprchu. 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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Typ 542 A : Rám židle, který je vyroben z povrchově upravených duralových
trubek v bílé barvě je doplněn plastovým hygienickým sedátkem a postranicemi,
které jsou pevné. Opěrné nohy, které umožňují výškové nastavení židle v pěti
polohách, jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci.
Výškové nastavení jednotlivých poloh se provádí stlačením aretační pojistky
opěrné nohy ve dvou bodech proti sobě. Po následném nastavení nově zvolené
polohy ( vysunutí nebo zasunutí opěrné nohy ) a uvolnění aretační pojistky, tato
pojistka samočinně zajistí opěrnou nohu ve zvolené poloze.
Typ 545 D : Tento model je shodný s typem 542 A má však pevná madla a
zádovou opěrkou.
Typ 550 : Tento model má na rozdíl od typu 545 D skládací konstrukci.
Typ 545 a 4520 : Pevný rám židle je vyroben z povrchově upravených ocelových
trubek, doplněn plastovým hygienickým sedátkem s opěrkou zad. Opěrné nohy
jsou ve spodní části opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci. Typ 545 A
je výškově nastavitelný. U typu 545 HD je nosnost do 160 kg, není však výškově
nastavitelný.
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VAROVÁNÍ :

ZÁRUKA :
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Výška sedu
( cm )

Celková šířka
( cm )

Nosnost
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127
127
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130
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Židli lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními
prostředky, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení
povrchu. Po použití nebo následném očištění sedačku řádně osušte, popř.
odstraňte mechanické nečistoty všech částí.
Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat
stav jistících prvků popř.stav pryžových nástavců ! Pro větší bezpečnost
doporučujeme kombinovat s madlem viz. katalog DMA Praha s.r.o.
Záruční doba a podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v přiloženém
Záručním listě.
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