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Symboly v tomto návodu 
V tomto návodu jsou umístěny symboly , které mají následující výklad: 

VAROVÁNÍ 
Označuje nebezpečnou situaci, která by mohla vést ke smrti nebo vážnému 
zranění, pokud se jí nevyhnete. 

OPATRNOST 
Označuje nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkému zranění, 
pokud se jí nevyhnete. 

DŮLEŽITÉ 
Označuje nebezpečnou situaci, která by mohla vést k poškození, pokud se jí 
nevyhnete. 

. Užitečné tipy, doporučení a informace, které mají zajistit efektivní a plynulý 
chod. 

Tento výrobek je v souladu se směrnicí 93/42 / EHS pro zdravotnické výrobky. 
Termín zahájení tohoto výrobku je uveden v prohlášení o shodě CE 

Výrobce 



Účel použití 
Sprchovací stolička má být použita pouze jako pomůcka pro sezení v koupelně nebo ve sprše pro 
klienty s dostatečnou  stabilitou trupu. Jakékoliv jiné použití je zakázáno.  
Provozní teplota 10-40 stupňů. 
 
Rozsah dodávky 
Následující komponenty jsou součástí dodávky (obr. 1) 

sedátko 

výškově stavitelné nohy (4x) složené ze dvou do sebe pohyblivých trubek, klipy a gumové tipy   

návod k použití 

Záruční doba je poskytnuta dle zákona. 
 
Životnost 
Očekávaná životnost tohoto výrobku je tři roky, pokud je používán v souladu s bezpečnostními 
pokyny a účelem použití  uvedenými v této příručce. Efektivní životnost se může lišit v závislosti 
na četnosti a intenzitě používání.  
 

2 - Bezpečnostní informace 

VAROVÁNÍ! 
Nebezpečí pádu! 
- nestoupejte si na tento výrobek 
- nepoužívejte jako žebřík 
- nepoužívejte pro přesun z boku nebo při částečném zatížení 
- nesedejte na výrobek,  pokud nejsou všechny čtyři nohy  v  úplném kontaktu se zemí 

VAROVÁNÍ! 
Nebezpečí poranění! 
Nepoužívejte, pokud  je výrobek poškozený. 
Neprovádějte žádné neautorizované změny nebo úpravy výrobku.  

A Značka shody 

B Časový rámec produktu 

C Výrobní číslo 

D Nosnost 

E Poznámka (dodržujte průvodní 
doklady) 

F Označení výrobku 

identifikační štítek je umístěn na spodní straně desky sedadla. 

Štítky a symboly na výrobku (obr. 4) 



3 - Montáž výrobku obr. 2 
 
1. Sedátko  A  umístěte sedací částí dolů na rovnou část stolu. 
2. Připevněte nohu B  do desky sedadla zatlačením do podpěry C 
3. Opakujte stejný postup u dalších třech noh. 

VAROVÁNÍ! 
Nebezpečí poranění! 
- Ujistěte se, že jsou všechny nohy  kompletně vloženy do podpěr.  

Nastavení výšky  sedu - obr. 2 
 
1. Sejměte bezpečnostní svorku  C  z nohy. 
2. Nastavte výšku pohybem trubky C v nebo ven z nohy B. 
3. Znovu připněte bezpečnostní svorky do požadovaných otvorů nohy.  
4. Opakujte stejný postup u dalších třech noh. 

VAROVÁNÍ! 
Nebezpečí pádu! 
- Ujistěte se, že jsou všechny nohy jsou nastaveny na stejnou výšku 
- Ujistěte se, že bezpečnostní klipy jsou zacvaknuty do otvorů všech nohou 

4 – Údržba  
 
Výrobek je bezúdržbový, za předpokladu, že jsou dodržovány čištění a bezpečnostní pokyny 
uvedené v této uživatelské příručce. 

VAROVÁNÍ! 
Před prvním použitím výrobek důkladně očistěte . 
Před každým použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozený a ujistěte se, že 
je bezpečně sestaven. 

Čištění a dezinfekce 

DŮLEŽITÉ! 
Všechny  používané čistící  a dezinfekční prostředky  musí být účinné, vzájemně slučitelné 
a musí chránit materiály, které  jsou čištěny.  Další informace o  dekontaminaci v prostředí 
zdravotnictví, naleznete v příručce „Národní institut klinických Excellence „ týkající se 
kontroly infekcí. 
 
- čistěte ručně 
- nepoužívejte žádné agresivní (hodnota pH pod 4,5 a nad 8,5) nebo abrazivní čisticí 
prostředky 
- Max. teplota čištění 60 stupňů 



Stolička může  být čištěna a dezinfikována běžně  dostupnými prostředky. 

Dezinfikujte produkt otřením všech obecně přístupných povrchů  dezinfekčním prostředkem 
(po demontáži produktu, pokud je to možné). 

5 – Technická data obr. 5 

v krocích po 25 mm 

v nejvyšší pozici 

Váha  

Max. váha uživatele 

Výhradní obchodní a servisní zastoupení pro ČR: 
SIVAK medical technology s. r. o. 
Jana Masaryka 1713 
500 12  Hradec Králové 
tel.: 495 220 684, fax.: 495 221 327 
www.sivak.cz 
Střediska: 
Nádražní 82, 701 00  Ostrava  tel.: 596 115 329 
ÚSP Hrabyně, 747 67    tel.: 553 775 002 
Na Topolce 1, 140 00  Praha  tel.: 261 211 788 

 


