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Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)  
Kód výrobku: 4140 & 4141 včetně /4BC & G verze 
Výrobek: Duální pojízdné sprchové křeslo 
 
 
SPECIFIKACE 
 
Celková hloubka: 57 cm 
Celková šířka: 59 cm 
Celková výška: 91 cm 
 
 
Hloubka sedu: 43 cm 
Šířka sedu: 43 cm 
Výška sedu s podložkou: 52 cm  
Šířka mezi podučkami: 49 cm  
Hmotnost výrobku: 13-14 kg 
Max. hmotnost uživatele: 160 kg 

 
Zobrazený model: 4140/4BC 
 
 
 
 
 
 
 

POPIS 
Sprchová křesla s plastovým potahem s ocelovým 
rámem s výklopnými područkami. Poskytuje pohodlí 
díky polstrovanému sedáku a zádové opěrce. Obě 
zadní kola mají standardní brzdu (čtyři kola s brzdou 
u modelu /4BC). 
4140 má tvarovaný plastový sedák s otvorem pro 
toaletní/mycí účely a odnímatelnou polstrovanou 
sedačku. 
4141 může být dodáno s plně polstrovaným 
sedadlem nebo otvorem pro toaletní/mycí účely. 
Volitelně je k dispozici nočník/mísa pro toaletní 
účely, které se vejdou pod sedák. 
 
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
Křeslo je určeno k použití jako sedátko do sprchy pro 
usnadnění koupání. Může být také použito pro 
toaletní účely, pokud je k tomu vybaveno. Není 
určeno k použití jako invalidní vozík nebo k přepravě 
pacientů. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Područky lze snadno "vyklopit" pro snadné přesuny 
pouhým zatlačením nahoru směrem k zádové 
opěrce. 
Posaďte uživatele na křeslo a přesuňte jej do sprchy, 
pak proveďte běžnou hygienu. Vždy, když 
necháváte uživatele bez dozoru nebo při koupání, 
zabrzděte kolečka. Pokud je křeslo vybaveno 
brzdami na kolečkách, zatlačte na větší šedý 
jazýček na každém kolečku pro aktivaci brzdy, 
zatlačením na menší jazýček brzdu uvolníte. 
Pokud chcete použít pro toaletní účely, odstraňte 
čalouněný sedák (je-li ve výbavě), abyste odkryli 
toaletní / mycí otvor. Před použitím se ujistěte, že je 
pod křeslem umístěna mísa/nočník a zda je víko 
odstraněno. Nočník můžete být vysunout a zasunout 
z držáku pod sedákem v zadní části židle. 
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Zobrazený model: 4141G/4BC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud máte s tímto výrobkem problémy, 

uveďte prosím sériové číslo, které 
naleznete na křesle. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Při použití buďte opatrní, protože některé 
koupelnové výrobky mohou učinit povrchy kluzkými. 
Nikdy nepoužívejte na nerovném nebo šikmém 
povrchu. 
Na křesle nestůjte! 
Neponořujte křeslo do vody. 
Křeslo není určeno k použití jako běžný invalidní 
vozík. 
Pacienti, kteří mají velmi nízkou hmotnost nebo trpí 
nekontrolovanými svalovými záškuby, by měli být při 
používání křesla pod dohledem, zejména pokud je 
odstraněna toaletní mísa. 
 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
Po každém použití očistěte hadříkem a jemným 
čisticím / dezinfekčním prostředkem. Nepoužívejte 
škrabky ani drátěnky. Před použitím vždy výrobek 
očistěte od zbytků, aby se zabránilo nehodám 
způsobeným kluzkým povrchem. 
Kolečka a ložiska koleček by měla být chráněna 
před nečistotami, jako jsou vlasy atd., a měla by se 
mazat běžným způsobem pomocí lehce 
pronikajícího oleje, aby se minimalizoval průnik vody 
a zajistil se hladký chod. Pravidelně kontrolujte 
těsnost koleček, pokud se uvolní, okamžitě je znovu 
utáhněte. 
 
ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU 
Rám výrobku (kromě koleček) je dodáván se 
zárukou 12 měsíců. Jeho životnost se odhaduje na 
5 let. Tato životnost se může prodloužit, pokud 
výrobek pečlivě používáte a řádně udržujete. 
Životnost se také může značně zkrátit extrémním 
nebo nesprávným použitím. 
Pokud je použitelnost pomůcky snížena nebo pokud 
již není potřeba, obraťte se na svého dodavatele, 
který vám poskytne informace o tom, jak výrobek 
zlikvidovat, nebo výrobek na vaše vlastní náklady 
vrátí společnosti Roma k recyklaci. 
 
PROBLÉMY/OTÁZKY 
Jakékoli dotazy, problémy nebo incidenty v 
souvislosti s tímto výrobkem řešte s vaším 
dodavatelem. 
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