IV. Ułożenie pacjenta
Pacjent siada na siedzisko (3), kolana układa na podkolannikach (4), pochyla się do przodu, ręce
opiera na półce pod ramiona (5) a twarz umieszcza w poduszce podgłówka (7).

INSTRUKCJA OBSŁUGI
krzesła rehabilitacyjnego

V Czyszczenie i dezynfekcja
Elementy chromowane i lakierowane. Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty
nie zawierające środków ściernych. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej
ofercie: Incidur Spray, Incidin Foam Spray, chusteczki Sani Cloth Active.

VI. Uwagi eksploatacyjne
1. Przed zabiegiem należy sprawdzić prawidłowość rozstawienia stelaża oraz stan techniczny
i naciąg linki.
2. Krzesło przeznaczone jest do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.
3. Nie dopuszcza się przenoszenia krzesła wraz z pacjentem.
4. Zabrania się gwałtownego siadania na krzesło (wskakiwania).
5. Nie należy regulować wysokości sprężyny gazowej przy pełnym obciążeniu.
6. Podczas korzystania z krzesła, stelaż półki pod ramiona (5) nie może opierać się o stelaż
krzesła.
7. Poduszka lub klin pod klatkę piersiową nie powinny być stosowana jako uchwyt.
8. Krzesło użytkować zgodnie z instrukcją obsługi.
9. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.
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VII. Dane techniczne
Szerokość (u podstawy)

50 cm

Głębokość (u podstawy)

63 - 78 cm

Wysokość regulowana (z podgłówkiem)
Wysokość od podłoża do siedziska
Waga bez wyposażenia
Dopuszczalne obciążenie

110 - 137 cm
55 - 61
9 kg
150 kg
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I. Zastosowanie

III. Obsługa

Krzesła rehabilitacyjne są wykorzystywane w leczeniu lub łagodzeniu przebiegu chorób oraz
urazów poprzez umożliwianie prowadzenia skutecznych i bezpiecznych zabiegów
rehabilitacyjnych, terapeutycznych i masażu.

1. Rozkładanie, składanie i transportowanie krzesła.
Trzymając jedną ręką stelaż za
poduszką piersiową (6) a drugą za
siedzisko (3) należy lekko pociągając
otworzyć krzesło, rozsuwając
podstawy stelaża na boki.

II. Budowa krzeseł
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Składać analogicznie, zwracając
uwagę, aby podstawy stelaża / nogi
zetknęły się ze
sobą. Nieprawidłowe złożenie
krzesła uniemożliwi włożenie go do
pokrowca.
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Krzesło można transportować
w przeznaczonym dla niego futerale
lub dzięki zaczepieniu paska
transportującego bezpośrednio
w stelażu krzesła.
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2. Regulacja wysokości krzesła i kąta nachylenia siedziska
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Wysokość regulujemy za pomocą regulatora wysokości znajdującego się na lince stalowej
(8), a kąt nachylenia siedziska (3) za pomocą sprężyny gazowej (2a) lub regulacji skokowej
(2).
3. Regulacja położenia półki pod ramiona (5)
Wcisnąć 2 przeciwległe przyciski pod półką i ustawić ją w żądanym położeniu. W celu jej
wypoziomowania należy wydłużyć lub skrócić pas mocujący.
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Stelaż krzesła
Regulacja skokowa
Regulacja sprężyną gazową (opcja)
Siedzisko
Podkolanniki
Półka pod ramiona
Poduszka piersiowa
Podgłówek regulowany
Linka zmiany wysokości
Kształtka pod klatkę piersiową (opcja)
Regulacja położenia półki - pasek
Gałki regulujące wysokość podgłówka
Kółka transportowe

4. Regulacja położenia podgłówka (7)
Podgłówek regulowany (7) przymocowany jest do krzesła za pomocą dwóch gałek
motylkowych. Aby przemieścić podgłówek należy odkręcić obydwie gałki, wysunąć
podgłówek na żądaną wysokość, po czym powtórnie zakręcić gałki.
5. Kształtka pod klatkę piersiową (9) (wyposażenie dodatkowe)
Zalecana w masażu kobiet ciężarnych lub z dużym biustem.
Montaż polega na odczepieniu poduszki piersiowej (6) i zastąpieniu jej klinem piersiowym
mocowanym na rzepach.

