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UPOZORNENIE! Výrobca preberá zodpovednosť za
správne používanie zariadenia iba v prípade, že bol
výrobok zakúpený u kvalifikovaného zamestnanca
spoločnosti
Akces-Med
alebo
v
špecializovanom
zdravotníckom obchode!
UPOZORNENIE! Spoločnosť AKCES-MED Ltd. si
vyhradzuje právo na vykonanie technických a
obchodných zmien v obsahu pokynov bez varovania.

Zdravotnícky výrobok prvej triedy podľa smernice
Rady č. 93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach.
Výrobca vydal pre tento výrobok príslušné
vyhlásenie o zhode.

Spoločnosť Akces-Med. Sp. z o.o. zaviedla
systém manažérstva kvality ISO 13485 týkajúci
sa výroby, predaja a servisu. Systém je
certifikovaný spoločnosťou Det Norske Veritas.
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RACER
ÚČEL NÁVODU NA POUŽÍVANIE
Tento návod na používanie obsahuje základné informácie, ktoré sú
nevyhnutné pre správne používanie, prípravu, údržbu, čistenie a
záručné podmienky týkajúce sa vozíka RACER™.
Návod na používanie by sa mal uchovávať na ľahko prístupnom mieste.
Je určený pre ľudí, ktorí sa starajú o deti so zdravotným postihnutím, a
tiež pre lekárov aj fyzioterapeutov, ktorí obsluhujú toto zariadenie.

UPOZORNENIE! Pred použitím výrobku je
používateľ povinný oboznámiť sa s návodom na
používanie.
Nezabudnite, že dodržiavanie usmernení je veľmi dôležité. Zaručuje
bezpečnosť a predlžuje životnosť, ako aj vzhľad výrobku.

INDIKÁCIE POUŽITIA
Odporúča sa v nasledujúcich prípadoch:
• Detská mozgová obrna – rôzne typy a formy.
• Poranenia mozgu a miechy s ochrnutím a oslabením dolných
končatín, poruchami rovnováhy a motorickej koordinácie s rôznou
etiológiou.
• Demyelinizačná choroba (napr. skleróza multiplex – SM).
• Meningokéla.
• Ochorenia svalov so slabosťou a paralýzou (dystrofia, myasténia
gravis, myozitída).
• Genetické poruchy.
• Degenerácia a neurologické choroby.
• Ďalší stav súvisiaci so slabosťou svalov, ochrnutím a poruchami
pohybového ústrojenstva.
• Po poranení hlavy a miechy a poranení chrbtice s ochrnutím a
parézou.
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RACER
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA KOČÍKA
3.1 Štandardné vybavenie
1.Nastaviteľná
a
ergonomicky
tvarovaná rukoväť (nastaviteľná
rukoväť sa týka veľkostí 1 a 2,
veľkosti 3 a 4 sú bez nastaviteľnej
rukoväte)
2. Operadlo
3. Vankúš na sedenie
4. Opierka hlavy
5. 4-bodová vesta
6. Bočné peloty
7. Bezpečnostné držadlo
8. Stehenný abdukčný pás
9. Nožná opierka so stabilizačnými
remienkami

10. Páčka ručnej brzdy
11. Spona na nastavenie uhla operadla
12. Skladací mechanizmus
13. Rám
14. Kryt skladacieho mechanizmu
15. Bočné oporné panely na lýtka
16. Priestorný košík
17. Matica kolesa
18. Pumpa
19. Nafukovacie kolieska
20. Nafukovacie kolieska

1
1

15

10
19
17

20

1
4
1
2

RACER
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RACER
4 TABUĽKA VEĽKOSTÍ

Symbol

Veľkosť 1

Veľkosť 2

Veľkosť 3

Veľkosť 4

W

Orientačná výška používateľa*

[cm]

< 120

< 150

< 180

< 180

A

Šírka sedadla

[cm]

33

36

39

45

L

Hĺbka sedadla

[cm]

33

43

47

47

C

Výška operadla (s opierkou hlavy)

[cm]

50 – 62

60 – 72

66 – 84

66 – 84

E

Šírka operadla

[cm]

30

32

36

41

F

Dĺžka nožnej opierky

[cm]

30 – 33

31 – 36

37 – 45

37 – 45

Výška operadla (bez opierky hlavy)

[cm]

62

72

84

84
28 – 32

C1
L1

Miera

Jednotk
a

Hĺbka sedadla po abdukčný klin

[cm]

15 – 18

23 – 26

28 – 32

Dĺžka stúpadla

[cm]

20

20

22

22

Výška tlačnej rukoväte**

[cm]

106

106

102

102

10

10

15

15

Y

Uhol sklonu sedadla

[°]

X

Uhol sklonu operadla

[°]

90 – 140

90 – 135

90 – 140

90 – 140

Z

Uhol sklonu nožnej opierky

[°]

100 – 120

100 – 125

100 – 120

100 – 120

[kg]

35

50

60

90

Maximálna hmotnosť používateľa

Poznámka: Rozmerová tolerancia v tabuľke je + 1/-1 cm.
* Hodnota nemôže byť hlavným faktorom pri výbere veľkosti produktu.
**Nastaviteľná rukoväť sa týka veľkostí 1 a 2, veľkosti 3 a 4 sú bez nastaviteľnej rukoväte

HMOTNOSŤ A ROZMERY ZARIADENIA
Veľkosť 1

Veľkosť 2

Veľkosť
3

Veľkosť
4

Šírka

[cm]

61

64

67

73

Dĺžka

[cm]

107

128

145

145

Výška

[cm]

106

106

102

102

Šírka po zložení

[cm]

61

64

67

73

Dĺžka po zložení

[cm]

105

113

125

125

Výška po zložení

[cm]

50

52

58

58

Hmotnosť

[kg]

24

27

30

31
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RACER
5 OPIS SPÔSOBU MONTÁŽE VOZÍKA
Pripomíname, že vozík je potrebné zmontovať. Výrobca nemôže zmontovať
tento vozík kvôli problémom s prepravou. Dodáme vám vozík, ktorý je potrebné
zmontovať.
Aby ste vozík mohli používať, postupujte takto:
KROK 1. Rozložte vozík (pozri bod 6.1, strana 8).
KROK 2. Nasaďte bočné peloty (pozri bod 6.9, strana 14), vankúš sedadla, kryty
skladacieho mechanizmu (pozri bod 6.15, strana 16).

6 PODROBNÝ OPIS SPÔSOBU POUŽÍVANIA VOZÍKA
6.1. Rozkladanie vozík
Pri rozkladaní kočíka postupujte podľa týchto krokov:
KROK 1. Uvoľnite svorku, ktorá reguluje uhol sklonu operadla (11) (obr.1),
potiahnite operadlo (2) čo možno najviac dozadu (obr. 2) a potom ho pomocou
svorky zaistite.

Obr.
2

Obr.
1

8
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RACER
KROK 2. Potiahnite rukoväť (1) dozadu, až kým prvky skladacieho mechanizmu
(12) nezacvaknú (obr. 3). Je veľmi dôležité, aby poistná koľajnička (13) bola pred
zacvaknutím skladacieho mechanizmu zdvihnutá. Po zacvaknutí skladacieho
mechanizmu posuňte poistnú koľajničku dole (obr. 4).

Obr.
3

Obr.
4

KROK 3. Montáž bezpečnostného
držadla (7): položte ho na rám kočíka
a zaistite súčasným stlačením
tlačidiel, ktoré sa nachádzajú na
oboch stranách držadla (obr. 5).

fot. 5
Obr.
5
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RACER
6.2. Skladanie vozíka
Pri skladaní vozíka postupujte podľa týchto krokov:
KROK 1. Demontujte bezpečnostné držadlo (7) uvoľnením tlačidiel, ktoré sa
nachádzajú na oboch stranách držadla. Potom vyberte bezpečnostné držadlo z
rámu kočíka (obr. 6).
KROK 2. Zdvihnite kryty skladacieho mechanizmu (14) a potiahnite prvky
skladacieho mechanizmu (12) (obr. 7).
KROK 3. Zdvihnite poistnú koľajničku (13) a súčasne zatláčajte rukoväť kočíka (1)
(obr. 8, 9).

Obr. 7

Obr.
6

Obr.

Obr.
9

8

10
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RACER
KROK 4. Uvoľnite svorku uhla sklonu operadla (11) (obr. 10) a operadlo (2)
zatlačte čo najviac dopredu (obr.11).

Obr. 10

Obr. 11

6.3. Nastavenie dĺžky stúpadla (9)
Pri nastavovaní dĺžky stúpadla postupujte podľa týchto krokov:
KROK 1. Odstráňte rýchloupínacie spojky umiestnené na oboch stranách stúpadla
(obr. 12).
KROK 2. Upravte výšku stúpadla podľa potrieb (obr. 13).
KROK 3. Vložte rýchloupínaciu spojku do otvorov.

Obr. 12
www.akces-med.com
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RACER
6.4. Nastavenie sklonu operadla (2)
Pri nastavovaní uhla sklonu operadla
postupujte podľa týchto krokov:
KROK 1. Uvoľnite svorku nastavenia pre
uhol sklonu operadla (obr. 14).
KROK 2. Držte operadlo a upravte ho podľa
potrieb.
KROK 3. Zaistite svorku.
Pozor! V krajných polohách rukoväte
(referenčná veľkosť 1 a 2) môže rukoväť
Obr. 14
naraziť do operadla pri zmene jeho
sklonu. V takýchto prípadoch by mala byť
rukoväť počas nastavovania zdvihnutá.
6.5. Nastavenie uhla sklonu stúpadla (9)
Mierne nadvihnite stúpadlo, aby ste
uvoľnili podperu stúpadla zo západiek.
Upravte uhol sklonu podľa potrieb a
podperu stúpadla zaistite v príslušných Obr. 15
západkách (obr.15).
6.6. Remienky na stabilizáciu chodidiel
Remienky na stabilizáciu chodidiel sú
vybavené suchými zipsami, ktoré uľahčujú
ich prispôsobenie chodidlu pacienta (obr. Obr. 16
16).
6.7. Opierka hlavy (4)
Opierka hlavy je vybavená špeciálnym
elastickým pásom, ktorý sa pripevňuje za
operadlo kočíka (obr.18, obr. 19). Opierku
hlavy možno upraviť podľa pacientovho krku.

12
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RACER

Obr.
18

Obr. 19

6.8. Vesta (5)
Spony vesty spojte so sponami nastaviteľných pásov, ktoré sú pripevnené na
spodnej aj hornej časti operadla (4 ks) (obr. 20). Pomocou pásov prispôsobte
vestu telu pacienta.
Je veľmi dôležité správne nasadiť vestu, pretože chráni
pacienta pred vypadnutím z kočíka a navyše sa pacient môže
voľne pohybovať.

Obr. 20

Obr. 21

UPOZORNENIE! Pred každým použitím vesty skontrolujte, či:
§ sa pracky pod tlakom nerozopínaj;
§ sa pracky a pásy neposúvajú v dôsledku nesprávneho
zapnutia.
www.akces-med.com
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RACER
6.9. Bočné peloty (6)
Bočné pelotty (2 ks) sú pripevnené k
operadlu pomocou pásky so suchým
zipsom. Bočné peloty možno nastaviť
(obr. 22).

Obr. 22
6.10. Abdukčný klin (8)
Abdukčný klin sa dá nastaviť: povoľte skrutky umiestnené pod sedadlom
(obr. 23), abdukčný klin položte buď pozdĺž alebo krížom cez sedadlo a
dotiahnite skrutku (obr. 24).

Obr. 24
Obr.
23

6.11. Kolieska (19) (20)
Kočík RACER je vybavený nafukovacími kolieskami. V prípade potreby
môžeme dodať zadné kolieska z PU. Na účely prepravy je tiež možné
zadné kolieska demontovať. Na tento účel je potrebné odskrutkovať
matice (17) a kolieska vybrať z nápravy. Udržiavajte správny tlak
vzduchu 230 KPa (0,23 MPa).

14
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RACER
UPOZORNENIE! Nezabudnite dodržiavať pokyny
týkajúce sa tlaku vzduchu. Ak tlak vzduchu nebude
správny, môže to mať za následok poškodenie alebo
dokonca nehodu.

UPOZORNENIE! Ložiská koliesok nemažte.

6.12. Ručná brzda (10)
Vozík je vybavený dvoma
nezávislými brzdami zadných
koliesok.
Zatlačením páky brzdy (obr. 25) sa zadné
kolieska zablokujú. Zdvihnutím páky sa
kolieska odblokujú.

Obr. 25

6.13. Bezpečnostné držadlo (7)
Kapitoly
„Skladanie
vozíka“
a
„Rozkladanie vozíka“ opisujú montáž aj
demontáž bezpečnostného držadla (->
bod 6.1, KROK 3, strana 8; bod 6.2,
KROK 1,
strana 9).

Obr. 26
www.akces-med.com

+48 17 864 04 77

export@akces-med.com

15

RACER
6.14. Nastaviteľná rukoväť (1)
Rukoväť sa dá regulovať stlačením
tlačidiel umiestnených na oboch
stranách
rukoväte
(obr.
27).
Uvoľnením týchto tlačidiel sa rukoväť
zaistí v zvolenej výške.
Pozor! Nastaviteľná rukoväť sa týka
veľkostí 1 a 2, veľkosti 3 a 4 sú bez
nastaviteľnej rukoväte.

Obr. 27

6.15. Kryty skladacieho mechanizmu (14)
Kryty pripevnite na rám vozíka
pomocou zipsu. Potom položte kryty na
skladací mechanizmus tak, aby ho
zakrývali (obr. 29, 30).

Obr. 28

Obr. 29
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RACER
7 POUŽITIE VOZÍKA
UPOZORNENIE! Vozík RACER™ sa musí používať v
súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Výrobok
používajte iba s osobou, ktorá je zaškolená a erudovaná. Pred
použitím vozíka RACER™ nezabudnite pripraviť výrobok aj
pacienta!

7.1. Príprava pacienta
Pred použitím výrobku je dôležité dbať na tieto body:
•

odev pacienta by mal byť ľahký, odporúča sa pohodlné športové
oblečenie;

•

obuv by mala byť pohodlná a navyše by mala stabilizovať členok;

•

z hygienických dôvodov a na zabránenie oderu je vhodné, aby
pacient pri používaní kočíka bol vždy oblečený, pokožka sa nesmie
obnažiť, najmä na miestach pravidelného kontaktu s čalúnením;

•

drény, vaky, katétre atď., ak sa používajú, musia byť zaistené, aby počas
používania výrobku
správne fungovali a nedošlo k ich narušeniu;

•

je potrebné, aby pacient nosil ortopedické pomôcky (golier, korzet,
ortézu, topánky), ak to lekár odporúča.

UPOZORNENIE! Oblečenie by malo chrániť pokožku
pacienta pred priamym kontaktom s čalúnením, ako aj
ostatnými časťami vybavenia.
UPOZORNENIE! O použití akejkoľvek ortopedickej pomôcky
môže rozhodnúť iba lekár!
www.akces-med.com
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RACER
7.2. Ako používať vozík
1. Pred použitím je potrebné:
• zariadenie rozložiť;
• položiť zariadenie na rovnú podlahu;
• uistiť sa, že všetky časti sú funkčné, správne namontované a stabilné;
• zablokovať brzdy;
• upraviť zariadenie podľa mier pacienta;
• rozopnúť vestu, trupové pásy atď., aby bolo možné pacienta ľahko vložiť
do zariadenia;
• umiestniť pacienta do zariadenia;
• upevniť všetky prvky, ktoré stabilizujú pacienta, napr. vestu, trupové
pásy, remienky na stabilizáciu chodidiel atď.;
• namontovať ďalšie vybavenie, napr. podnos.
2. V prípade pacientov, ktorí majú problémy s močovým mechúrom, je potrebné
položiť na sedadlo špeciálnu podložku. Túto podložku môžete kúpiť v lekárni
alebo predajniach zdravotníckych potrieb.
3. Vozík počas používania držte za rukoväť, inak
sa môže vozík rozbehnúť.
4. Vozík otočte v smere jazdy.
5. V prípade akýchkoľvek prekážok, ako je schod alebo obrubník, je potrebné
zdvihnúť predné kolieska zatlačením rukoväte nadol. Potom položte predné
kolieska na schod a zdvihnite zadnú časť vozíka pomocou rukoväte.
UPOZORNENIE! Predtým použitím výrobku je potrebné sa
ubezpečiť, že všetky pásy a bezpečnostné prvky sú
správne upevnené a nastavené. Naviac skontrolujte, či sa
nerozopli v dôsledku tlaku, a zároveň skontrolujte, či sú
pevne dotiahnuté svorky nastaviteľných prvkov!
Vybavenie funguje správne iba vtedy, keď je zariadenie nastavené podľa výšky a
hmotnosti pacienta. Pri nákupe výrobku zohľadnite všetky tieto miery. Správne
nastavenie je najdôležitejšie vzhľadom na skutočnosť, že len vtedy je výrobok
bezpečný. Je zakázané nútiť dieťa, aby zostalo v konkrétnej polohe, pretože sa bude
cítiť nepohodlne a môže to viesť k nesprávnemu držaniu tela.

18
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RACER
8 BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

UPOZORNENIE! Vozík RACER™ sa musí používať v
súlade s pokynmi v tomto návode.

Pri správnom výbere kočíka a jeho veľkosti je veľmi dôležité poradiť sa s
lekárom alebo fyzioterapeutom. Pred použitím zariadenia je tiež
nevyhnutné oboznámiť sa s pokynmi uvedenými v návode na používanie.
1. Pred použitím je potrebné:
•

•
•
•
•
•
•
•

zabezpečiť, aby nedošlo k žiadnym škodám alebo iným chybám, ktoré by
mohli ohroziť život pacienta; skontrolovať, či všetky časti fungujú, či sú
správne namontované a či nie sú zlomené;
skontrolovať, či sú dotiahnuté všetky skrutky a či sú pevné všetky
lepené, zošité alebo čapované časti;
skontrolovať, či pracujú správne brzdy;
skontrolovať správnu funkciu praciek;
vždy používať bezpečnostné pásy, pásky so suchým zipsom by sa mali
prekrývať min. 8 cm;
prispôsobiť zariadenie podľa mier a potrieb pacienta, napr. nastavenie
pelôt, stúpadla atď.;
uistiť sa, že všetky pohyblivé časti a nastavovacie skrutky sú stabilné a
zablokované;
zaistiť pacienta pomocou prvkov, ako sú vesta, remienky na stabilizáciu
chodidiel,
peloty, abdukčný klin, opierka hlavy. Je veľmi dôležité pacienta zaistiť,
pretože ho to chráni pred vypadnutím. V prípade kontraktúry
odťahovača sa odporúča použiť abdukčný klin, aby sa zabránilo
vredom medzi kolenami.
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2.
3.
4.
5.

Je zakázané používať vozík na iné účely, než na ktoré je určený.
Je zakázané používať vozík, keď je poškodený alebo nejaká časť chýba.
Je zakázané nechávať pacienta bez dozoru.
Vozík by sa mal používať len v prítomnosti osoby, ktorá je zaškolená a
erudovaná.
6. Je zakázané nechávať vozík a pacienta na nestabilnej zemi bez dozoru,
aj keď je zabrzdená brzda.
7. Je zakázané ísť po schodoch hore alebo dole; nezáleží na tom, či je
pacient vo vozíku alebo nie.
8. Počas vkladania do vozíka vyberania z neho je dôležité zabrzdiť
brzdu.
9. Uistite sa, že žiadna končatina nie je blízko priečok alebo iných
nastaviteľných prvkov.
10. Aj keď sú vozík a čalúnenie vyrobené z ohňovzdorných materiálov,
buďte opatrní pri priblížení sa k zdrojom ohňa alebo zdrojom vysokej
teploty počas používania zariadenia. Vozík by sa navyše nemal
uchovávať v miestnostiach s vysokou vlhkosťou.
11. Počas prepravy vozík zaistite, aby ste predišli možným škodám.
Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré sa vyskytli v dôsledku nesprávnej
prípravy zariadenia počas prepravy.
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UPOZORNENIE! Je zakázané umiestňovať pacienta
do vozíka, keď je v aute, autobuse alebo vo vlaku.

UPOZORNENIE! Výrobok obsahuje malé časti, ktoré
môžu deti prehltnúť.

UPOZORNENIE! Je zakázané vykonávať akékoľvek
zmeny týkajúce sa konštrukcie vozíka vzhľadom na
skutočnosť, že je to nebezpečné, a dôsledkom bude strata
záruky.

UPOZORNENIE! Hmotnosť používateľa by nemala byť
väčšia ako maximálna hmotnosť uvedená na strane 7, kde
nájdete informácie týkajúce sa tejto otázky.

1) Spoločnosť AKCES-MED Sp. z. o. o predáva výrobky bez výrobných chýb
alebo porúch.
2) Výrobca poskytuje kupujúcemu 24-mesačnú záruku od dátumu kúpy.
Všetky chyby odhalené počas záručnej lehoty budú opravené bezplatne.
3) Všetky chyby, ktoré sa objavia po záručnej lehote, možno opraviť iba vtedy,
keď za ne používateľ zaplatí. Toto pravidlo sa nevzťahuje na preplatené
výrobky – používateľ môže požiadať zdravotnú poisťovňu o vrátenie platby.
4) Výrobca vyhlasuje, že výrobok je možné používať 48 mesiacov.
Používateľ môže tento výrobok používať po uplynutí tohto obdobia iba
vtedy, keď pošle zariadenie výrobcovi, aby vykonal jeho servis. Výrobca
potom znovu určí, ako dlho sa výrobok môže používať, a navyše určí
dátum nasledujúceho servisu.
5) Ak je výrobok poškodený, obráťte sa nášho predajcu alebo zákaznícky servis
AKCES-MED (tel.: 17/864 04 70)
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9 ÚDRŽBA A ČISTENIE
Vozík je potrebné udržiavať v čistote a používať v súlade s odporúčaniami
výrobcu. Vozík by sa mal uchovávať v čistej, suchej a vetranej miestnosti.
Údržba a čistenie sa musia vykonávať najmenej raz mesačne. Pravidelné
čistenie a údržba vozíka sú nevyhnutné na zachovanie jeho správnej funkčnosti
a bezpečnosti.
Je veľmi dôležité pamätať na správnu údržbu, aby sa predĺžil pekný vzhľad
výrobku. Preto je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:
1. Čalúnenie sa odporúča čistiť pomocou čistiaceho prostriedku, mäkkej
špongie a teplej vody. Ak použijete špongiu, ktorá je príliš vlhká, môže
sa škvrna zväčšiť a čalúnenie sa môže zničiť. Pripomíname, že
prebytočnú vlhkosť je potrebné pred ďalším čistením z tkaniny odstrániť.
Po odstránení škvŕn opláchnite čalúnenie teplou vodou a očistite bielou
handričkou.
2. Čalúnenie je zakázané namáčať!
3. Je zakázané čistiť čalúnenie pomocou tvrdých kefiek.
4. Čalúnenie je zakázané čistiť silnými chemickými látkami, ako sú
rozpúšťadlá alebo žieravé chemikálie.

UPOZORNENIE! Spoločnosť Akces-MED. Sp z o. o
nezodpovedá za škody spôsobené použitím
nesprávneho čistiaceho prostriedku.

5. Počas čistenia je zakázané namáčať čalúnenie. Pamätajte, že čalúnenie
musí byť pred použitím vždy suché.
6. Počas používania vozíka je zakázané jeho čistenie a vykonávanie
akýchkoľvek zmien a údržby na ňom.
7. Všetky kovové aj plastové prvky by sa mali čistiť ručne pomocou bežných
čistiacich prostriedkov. Nezabudnite si pozrieť návod na použitie čistiaceho
prostriedku.
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Pred použitím je potrebné:
• vyčistiť kolieska;
• skontrolovať, či sú základňa a kolieska správne namontované;
skontrolovať, či sa pri použití brzdy prestane koliesko otáčať;
• uistiť sa, že na žiadnych drevených častiach, napr. podnose, sa
nenachádzajú triesky;
• skontrolovať, či je konštrukcia vozíka bez trhlín alebo akýchkoľvek
deformácií;
• skontrolovať, či všetky pohyblivé časti fungujú a či sú všetky skrutky,
matice atď. správne dotiahnuté;
• skontrolovať, či pásy, vesty, trupové pásy, remienky na stabilizáciu
chodidiel atď. nie sú rozstrapkané;
skontrolovať, či pracky a spony fungujú správne.

UPOZORNENIE! Výrobca preberá zodpovednosť iba za
skryté chyby alebo škody, ktoré sa vyskytli napriek
skutočnosti, že používateľ dodržiaval pokyny.
UPOZORNENIE! V prípade akýchkoľvek škôd je
nevyhnutné kontaktovať osobu, ktorá vám výrobok predala.
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10 OZNAČOVANIE
10.1. Symboly
Vyhlásenie, že výrobok
spĺňa základné požiadavky

Katalógové číslo

Chrániť pred slnečným
žiarením
Obmedzenie teploty skladovania

Sériové číslo

Relatívna vlhkosť pri skladovaní

Pred použitím si
prečítajte návod na
použitie
Pozor!

Sušiť v zvislej polohe
CL

Nepoužívať chlór

Výrobca

Nežehliť

Dátum výroby

Nesušiť v bubnovej sušičke

Výrobok neobsahuje uvedenú
látku
Skladovať na suchom mieste

Nebieliť

Zákaz používať bez
zapnutých bezpečnostných pásov

Zákaz nechať pacienta počas používania
výrobku bez dozoru

Pozor! Krehký obsah

Je zakázané ísť po schodoch hore alebo dole;
nezáleží na tom, či je pacient v kočíku alebo nie.

10.2. Príklad identifikačného štítku
Názov výrobku v poľštine
QR kód – po
naskenovaní budete
presmerovaní na
webové sídlo výrobku

Názov výrobku v
angličtine
Dátum výroby

Adresa výrobcu
Označovanie –
pozri vyššie

Maximálne povolené
zaťaženie výrobku

Sériové číslo vo forme
čiarového kódu
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