
 

 

  

  
Montážní návod 

Ošetřovatelská lůžka Elbur  
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Ošetřovatelská postel Elbur s madlem řady „S“ (pohled zepředu) 

 
Varování! 

• Mezera mezi madlem k posteli řady „S“ a čelní deskou musí být větší než 318 mm! 

Nedodržení těchto pokynů může vést k zachycení pacienta a vážnému zranění! 

• Upevňovací svorky musí být namontovány velmi těsně, aby madlo neohrožovalo 

pacienta! 

Madlo k posteli model S-20 nebo Madlo k posteli model S-25 se používá jako pomůcka 

při stání v průběhu ulehání a zvedání se z postele. Byla navržena speciálně pro 

ošetřovatelská lůžka Elbur, ale lze je upevnit i na jiné obdélníkové postranice v rozsahu: 

od 40x25 do 50x25. 

Pokud se madlo k posteli řady „S“ používá s odlišným typem ošetřovatelského lůžka, 

musíte individuálně posoudit rizika a ujistit se, že madlo bude kompatibilní s postelí, na 

které je namontováno. U každého uživatele také ověřte vhodnost použití madla. 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně madla k posteli a jeho zamýšleného použití nebo 

jeho montáže se obraťte na místního distributora nebo zákaznický servis Elbur. 

Specifikace madla k posteli řady „S“ Model S-20 Model S-25 

Výška (od horní části matrace) 470 mm 470 mm 

Hloubka (z vnější strany matrace) 25 mm 50 mm 

Šířka (nad plochou matrace) 245 mm 245 mm 

Hmotnost 2,1 kg 2,5 kg 

Bezpečné pracovní zatížení 160,0 kg 180,0 kg   

 

Nožní část Hlavová část 
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Rozsah dodávky 

1 madlo k posteli (hlavní kovová část: model S-20 nebo model S-25 ), montážní 

součásti: 

a) 2 pozinkované háčky, 

b) 2 křížové knoflíky. 

Montáž 

Při montáži madla k posteli řady „S“ na ošetřovatelské lůžko Elbur postupujte takto: 

• Zkontrolujte, že jsou pozinkované háčky zasunuté do rámových svorek (provádí 

výrobce) - obr.1., 

• Zkontrolujte, že jsou křížové knoflíky našroubované na místě (provádí výrobce) - 

obr. 2., 

• Mírně uvolněte křížové knoflíky, aby umožňovaly upevnění rámových svorek a 

pozinkovaných háčků zboku na rám postele 

• Madlo lehce nakloňte, abyste je mohli namontovat na boční stranu rámu postele - 

• Obr. 3 

• Pokud vrchní část rámové svorky správně sedí na obdélníkové boční straně rámu 

postele, madlo zvedněte - obr. 4, 

• Ujistěte se, že je madlo umístěno dále než 318 mm od čela postele. 

• Utáhněte oba křížové knoflíky, 

• Ujistěte se, že je madlo k posteli řady „S“ pevně připevněno. 

 
Demontáž 

Při demontáži madla k posteli řady „S“ z boční strany rámu postele povolte dostatečně 

křížové knoflíky, aby se uvolnily pozinkované háčky. Poté můžete madlo z 

ošetřovatelského lůžka snadno sundat. 

Čištění 

K čištění použijte mírně navlhčený hadřík a běžný, mírný, neagresivní čisticí prostředek.
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