ZVYŠOVACÍ STUPÍNEK

601, 601 B, 602

DMA PRAHA s. r. o.
U Dálnice 207, 251 63 Kunice

info@dmapraha.cz
www.dmapraha.cz

+420 323 610 610

NÁVOD K POUŽITÍ

ZVYŠOVACÍ STUPÍNEK 601, 601 B, 602

POUŽITÍ
Stupínek je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby a
osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména tam, kde pacienti nejsou
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopni překonávat větší výškové rozdíly. Konstrukce
výrazně usnadňuje pacientům jejich překonávání a eliminuje tak možné riziko pádu a
výrazným způsobem tak zvyšuje jeho soběstačnost.
POPIS
Konstrukce stupínků je vyrobena z pochromovaných ocelových trubek vysoké pevnosti, ve
spodní části doplněných protiskluzovými nástavci, čímž výrazně přispívají ke zvýšení stability
a bezpečnosti. Nášlapná část je z tvrzené gumy, která má protiskluzovou úpravu. Model 601 B
má navíc zpevňovací křížovou vzpěru pro vyšší nosnost a model 602 je vybaven madlem.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před používáním stupínku si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv
nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.
Před používáním stupínku konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.
Stupínek nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost 160 kg, resp. 320 kg (typ 601 B).
Před každým použitím se přesvědčte, zda je stupínek suchý a jsou-li z něj odstraněny zbytky
mýdla, popř. dalších toaletních nebo čistících prostředků.
Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s protiskluzovou podložkou a madlem.
OBSAH BALENÍ
Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části stupínku s protiskluzovými nástavci.
INSTALACE STUPÍNKU
Stupínek položte na zvolené místo a zajistěte jeho polohu a stabilitu.
ÚDRŽBA
Stupínek 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 stoličku řádně osušte. Pro zachování maximální stability
doporučujeme pravidelně kontrolovat polohu všech jistících prvků, popř. odstranit
mechanické nečistoty všech částí.
SERVIS A OPRAVY
V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného
prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.
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