
Następnie podnieś materac łóżka i umieść pod nim poziomą część barierki.
Sprawdź stabilność przed użyciem.

4. Czyszczenie:
Produkt powinien być czyszczony regularnie z użyciem łagodnych środków 
czyszczących, wody z mydłem, oraz miękkiej ściereczki.
NIGDY nie używaj substancji natłuszczających czy oleistych – ryzyko poślizgu 
i upadku!
Do dezynfekcji używać delikatnych, bez-chlorowych środków, takich jak na 
przykład Surfanios (Anios laboratoires).
NIE UŻYWAĆ środków ściernych ani myjek wysoko-ciśnieniowych - grozi 
uszkodzeniem produktu.
Do napraw używać wyłącznie właściwych narzędzi oraz oryginalnych części 
zamiennych. 

5. Materiały
Produkt wykonany jest z rur stalowych chromowanych i pokrytych farbami 
epoksydowymi oraz elementów z tworzywa sztucznego. 

5. Utylizacja
Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy go utylizować zgodnie 
z lokalnymi przepisami prawa.

6. Specyfikacja techniczna
Produkt objęty jest 2 letnią gwarancją od daty nabycia na wszelkie wady 
produkcyjne i materiałowe.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, termicznych, 
chemicznych oraz innych wynikłych z niedostatecznej lub niewłaściwej 
konserwacji, przechowywania, lub używania produktu, a także z użycia 
nieoryginalnych części zamiennych.

 

Proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem 
użytkowania produktu oraz zachować ją na wypadek 

przyszłych wątpliwości.
   
1. Bezpieczeństwo

 ♥ ZAWSZE skonsultuj się z lekarzem lub dostawcą aby doprecyzować 
prawidłową regulację oraz używanie produktu.

 ♥ Nie przechowuj produktu na zewnątrz ani nie wystawiaj na długotrwałe, 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych (nie zostawiaj produktu 
na długo w samochodzie w czasie upałów).

 ♥ Sprawdzaj regularnie stan elementów złącznych produktu (śruby, rurki, 
nasadki, elementy z tworzywa).

 ♥ Podczas użytkowania trzymaj uchwyty solidnie i pewnie.
 ♥ Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem i we właściwy sposób: nie 

używaj jako dźwigni, nie siadaj na produkcie itp.
 ♥ Przestrzegać limitu wagi użytkownika umieszczonej na etykiecie 

produktu lub w instrukcji obsługi.
 ♥ Dla własnego bezpieczeństwa nie wprowadzaj do produktu żadnych 

zmian lub modyfikacji. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych a 
naprawę zleć specjaliście.

 ♥ Nie zawieszaj nic na produkcie w trakcie jego użytkowania.
 ♥ ZAWSZE sprawdzaj czy produkt jest właściwie i bezpiecznie 

zablokowany przed rozpoczęciem użytkowania.
 ♥ W przypadku długiej przerwy w użytkowaniu produktu zalecamy, aby 

przed ponownym użyciem sprawdził go specjalista.
 ♥ Nie przechowuj produktu na zewnątrz - przeznaczony on jest do 

używania i przechowywania wyłącznie w pomieszczeniach.
 ♥ Podczas używania nie wychylaj się, unikniesz ryzyka utraty równowagi 

i upadku.
 ♥ Wszelkie incydenty medyczne i wypadki związane z tym produktem 

powinny być zgłaszane dostawcy oraz kompetentnym instytucjom 
państwowym sprawującym nadzór nad rynkiem wyrobów medycznych.

2. Wskazania i przeciwwskazania
Zabezpieczenie pacjenta leżącego w łóżku przed upadkiem.

Wskazania: Choroby i niepełnosprawności powodujące konieczność leżenia 
w łóżku i obarczone ryzykiem wypadnięcia z łóżka, także jako pomoc przy 
zmianie pozycji w łóżku.
Przeciwwskazania: poważne osłabienie mięśni kończyn górnych, choroby 
psychiczne i psychiatryczne, jak demencja, choroba Alzheimera.

3. Przygotowanie do użycia
Tylko specjalista powinien dopasować produkt do Twoich indywidualnych 
potrzeb oraz nauczyć Cię z niego korzystać. Niewłaściwa regulacja lub 
używanie mogą doprowadzić do przeciążenia urządzenia lub mieć negatywne 
skutki dla Twojego zdrowia.
Zapytaj specjalistę jak używać produktu i upewnij się, że wszystko poprawnie 
rozumiesz. W razie wątpliwości, nie wahaj się zapytać ponownie.

Połącz elementy [A] i [B] wsuwając cieńsze, chromowane rurki elementu [A] 
w odpowiadające im [B], blokując wybrane położenie załączonymi klipsami 
(1). 
Regulacja szerokości:
Chromowane rurki elementu [A] wyposażone są w 6 otworów, dzięki którym  
barierkę można dopasować do szerokości łóżka. Wsuwając go do elementu 
[B] wybierz właściwy otwór, a następnie zablokuj położenie klipsami.

Dostępnych jest 6 pozycji szerokości:
89cm - 92cm - 119cm - 122cm - 139cm - 142cm

Upewnij się, że klips przylega całą powierzchnią do rurki, a jego koniec 
widoczny jest po drugiej stronie (na wylot) .
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