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Informační list výrobku - verze 3 (revize 2020)  
Kód výrobku: 4550, 4551 & 4553 včetně variant 
Výrobek: Sprchové křeslo 
 
 
SPECIFIKACE 
 
Maximální hmotnost uživatele 
pro všechny verze (kromě verzí 
/HD): 140kg  
Maximální hmotnost uživatele 
pro /HD verze: 195 kg 
Hmotnost výrobku: 5-7 kg 
 

 
Zobrazený model: 4550/4BC/FR 
Celková hloubka (opěrky nohou 
na minimu): 56 cm 
Celková hloubka (opěrky nohou 
na maximu): 76 cm 
Celková šířka: 56 cm 
Celková výška: 83 cm 
Hloubka sedu: 41 cm  
Šířka sedu: 46 cm 
Výška sedu: 46 cm 
 
 
 
 
 
 
 

POPIS 
Plastové potažené ocelové sprchové křeslo s 
mušlovým sedákem, které umožňuje uživateli sedět 
pohodlně při sprchování. Dodává se v řadě variant. 
Gumové kroužky na nohách, pokud jsou ve výbavě, 
sníží klouzání a nezanechávají skvrny na podlaze 
sprchy. 
Verze /4BC mají čtyři brzděná kolečka, která umožňují 
snadný pohyb dovnitř a ven ze sprchového koutu. 
/FR verze jsou vybaveny opěrkou nohou k odpočinku 
nohou, pokud uživatel sedí na křesle. 
Verze EX a /ADJ mají teleskopické/nastavitelné nohy, 
které umožňují změnu výšky sedu na výšku 
odpovídající uživateli. 
/HD verze jsou verze s vyšší nosnosti, které pojmou 
hmotnost až 195 kg. 
Verze DA a model 4551 mají odnímatelné područky, 
které umožňují snadné boční přesuny uživatele. 
 
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
Umožní uživateli pohodlně a bezpečně sedět při 
sprchování. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Přesuňte výrobek do sprchy, pokud již není trvale 
umístěn uvnitř. Posaďte uživatele na sedák a proveďte 
běžnou hygienu. 
Pokud chcete zabrzdit křesla vybavená brzděnými 
kolečky, stačí stlačit velké zadní jazýčky na kolečkách 
dolů. Pro uvolnění brzd zatlačte dolů malé plastové 
jazýčky na každém kolečku. 
Na křeslech vybavených nastavitelnými nohami je lze 
nastavovat individuálně tak, že odeberete sponu ve 
tvaru podkovy, posunete teleskopisky nástavec do 
nové polohy a následně vložíte sponu zpět. 
Na křeslech vybavených odnímatelnými područkami je 
snadno odstraníte jemným tahem nahoru, dokud se 
područky neuvolní. 
Na křeslech vybavených opěrkou nohou jednoduše 
zasuňte opěrku nohou dovnitř nebo ven do příslušné 
polohy. 
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Zobrazený model: 4551/4BC 
Celková hloubka: 60 cm  
Celková šířka: 57 cm  
Celková výška: 88 cm  
Hloubka sedu: 41 cm  
Šířka sedu: 46 cm  
Výška sedu: 51 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zobrazený model: 4553EX 
Celková hloubka: 62 cm 
Celková šířka: 55 cm 
Celková výška: 76-91 cm 
Hloubka sedu: 41 cm 
Šířka sedu: 47 cm 
Výška sedu: 40-55 cm 
 

Pokud máte s tímto výrobkem 
problémy, uveďte prosím sériové 
číslo, které naleznete na křesle. 

 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Používejte pouze na rovných površích. 
Zajistěte, aby tam, kde se používají zátky na pohlavní 
orgány, byly tyto na svém místě. 
Tento výrobek nebo opěrky nohou (pokud jsou ve 
výbavě) není vhodné stavět nebo ponořovat do bazénů 
atd. Pokud dojde k poškození objímek, přestaňte 
křeslo používat a vyhledejte náhradu. 
Pojízdná křesla nejsou určena k použití jako invalidní 
vozík. Jsou navržena tak, aby umožnila přesun osob 
dovnitř/ ven ze sprchového koutu jako mobilní pomoc 
na míru. Vždy se ujistěte, že jsou kolečka (pokud jsou 
k dispozici) zablokována a že vám uživatel při 
přemístění ven nebo na židli pomáhá. Kolečka udržujte 
vždy bez nečistot, jako jsou vlasy atd., které mohou na 
kolečkách ulpívat. 
Pokud je křeslo vybaveno nastavitelnými nohami, 
ujistěte se, že byly všechny nohy nastaveny na stejnou 
výšku. 
 
ČIŠTĚNÍ 
K čištění výrobku použijte vlhký hadřík nebo 
antibakteriální utěrku. Nepoužívejte škrabky ani 
drátěnky. Před použitím vždy očistěte od zbytků, aby 
se zabránilo nehodám způsobeným kluzkým 
povrchem. 
 
ŽIVOTNOST A LIKVIDACE VÝROBKU 
Rám výrobku (kromě kol nebo úchytů na berle) 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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