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NÁVOD K POUŽITÍ

KOMBINOVANÉ KŘESLO DO SPRCHY A NA WC 808, 808 C

POUŽITÍ
Kombinované klozetové a sprchové křeslo je součástí řady kompenzačních pomůcek
pro osoby se sníženou schopností mobility a tělesně postižené. Svou konstrukcí usnadňuje
pacientům toaletu a osobní hygienu, eliminuje riziko pádu a zvyšují jeho soběstačnost. Využití
nachází především tam, kde není možné, vzhledem k pacientově zdravotnímu stavu, použít
standardně vybavený sprchový kout nebo WC.
POPIS
Duralový rám křesla je doplněn omyvatelným vyměkčeným sedátkem s výřezem a opěrkou
zad, plastovou toaletní nádobou (ACC/5A), dvoudílnými odklopnými a odnímatelnými
podnožkami s výškově stavitelnými stupačkami, odklopnými polstrovanými područkami a
madly pro tlačení. Křeslo je dále vybaveno čtyřmi otočnými kolečky s nášlapnou brzdou.
Model 808 je vybaven rychloupínacími zadními poháněcími plnými koly s obručemi.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před používáním křesla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.
Před používáním křesla si pročtěte návod a v případě nejasností kontaktujte dodavatele.
Při montáži křesla postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.
Vždy kontrolujte, zda je křeslo suché a jsou-li odstraněny zbytky mycích prostředků.
Křeslo nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 100 kg (viz štítek).
Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 90 kg.
Je-li křeslo v klidu, vždy zaaretujte brzdy.
Při užívání křesla musí být všechny nohy v kontaktu s protiskluzovým podkladem.
Pro zachování maximální bezpečnosti pravidelně kontrolujte stav všech jistících prvků.
Při transportu (automobilem, autobusem, vlakem apod.) nepoužívejte křeslo k sezení.
OBSAH BALENÍ
Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části křesla, tj. rám křesla, čtyři otočné vidlice s kolečky,
dvě odnímatelné podnožky se stupačkou, opěrka zad s područkami, sedák s oddělitelnou
centrální částí, plastová toaletní nádoba s víkem ACC/5A, dva aretační šrouby k připevnění
opěrky zad a dvě zadní poháněcí kola s rychloupínací osou (u modelu 808).
SLOŽENÍ KŘESLA
Vyjměte z krabice rám křesla s kolečky. Vyšroubujte šrouby (1) na zadní straně, spodní část
opěrky zasuňte do otvorů v rámu (A) a šrouby (1) dotáhněte. Vytáhněte aretační „E“ pojistku
(2), zasuňte kolečko do otvoru v rámu (B), nastavte požadovanou výšku křesla a pojistku
zasuňte zpět. Tento postup opakujte u všech čtyř nohou. U modelu 808 připevněte zadní kola
stisknutím plastové krytky pojistky rychloupínacího zámku ve středu kola (2) a kola zasuňte a
zacvakněte do úchytů. Nasaďte podnožky na úchyty v přední části rámu (C) a otočte směrem
dovnitř až zapadne bezpečnostní pojistka (4) (podnožky odklopíte uvolněním této pojistky).
Pro nastavení výšky stupačky povolte a opět utáhněte šroub (5). Nyní je křeslo připraveno
k použití.
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MANIPULACE S PLASTOVOU HYGIENICKOU NÁDOBOU
Pro použití křesla sundejte centrální oddělitelnou část a odstraňte víko plastové nádoby.
Nádobu pak lze vysunout z držáků pod sedákem směrem dozadu.
ÚDRŽBA
Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které
neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a bezpečnosti doporučujeme
pravidelně kontrolovat stav všech jistících prvků, koleček i brzd a odstraňovat mechanické
nečistoty všech částí. Doporučujeme občasné promazání pohyblivých částí (olej WD 40).
SERVIS A OPRAVY
V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného
prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.
2

