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Krzesło bariatryczne XXL
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Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań aby wyrób spełniał
pokładane w nim oczekiwania. Prosimy o  uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej

„instrukcją obsługi”. Prawidłowe zastosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu

funkcjonalności produktu przy zachowaniu jego walorów estetycznych. Zaznaczamy iż w wyniku ciągłego rozwoju

naszego wyrobu może dojść do nieznacznych zmian, które nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać o

tym że instrukcja jest integralną częścią wyrobu, co oznacza że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją do

produktu.

1.OZNACZENIA ZAWARTE W INSTRUKCJI:

-OZNACZENIE ZGODNOŚCI

- UWAGA!

2. ZASTOSOWANIE:

Krzesło może być wykorzystywane na każdym oddziale szpitalnym oraz wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba

zapewnienia miejsca do siedzenie dla osoby z nadwagą i otyłością olbrzymią.

3. OPIS PRODUKTU:

Bento to siedzisko z udźwigiem ponad 300 kg wyróżniające się ergonomią i dopasowaniem do

pacjenta. Aby lepiej dopasować krzesła do pacjentów producent rozróżnił dwie wersje – o szerokości

siedziska 61 i 71 cm. Pozwala to dostosować fotel również do pomieszczeń i warunków, w jakim będzie

użytkowany. Krzesło znakomicie sprawdza się w domach opieki, poczekalniach oraz w domowym

zastosowaniu. Częstym problemem dla osób otyłych jest niezmienna wysokość i głębokość siedziska. Fotel

Bento umożliwia regulację tych parametrów, dzięki temu wstawanie i siadanie na krzesło nie powoduje

niebezpieczeństwa oderwania stóp pacjenta od podłoża. Wpływa to znacznie na poprawę bezpieczeństwa.

Unikalne, powlekane podłokietniki o charakterze motylkowym ułatwiają wstawanie i siadanie na fotel. Ich

konstrukcja wychodząca poza siedzisko przyczynia się do uzyskania dobrej przyczepności i nie uciska przy

zmianach pozycji. Znacznie poprawia to komfort korzystania.

Fotel Bento umożliwia regulację głębokości oparcia - montuje się je na śrubach na kliku pozycjach

do wyboru. Wysokość krzesła można dopasować poprzez wykręcanie stópek z nóżek.

Dzięki temu wstawanie i siadanie na krzesło nie powoduje niebezpieczeństwa oderwania stóp pacjenta od

podłoża. Wpływa to znacznie na poprawę bezpieczeństwa.



• PRZECIWWSKAZANIA:

Krzesło przeznaczone jest do użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych na twardych i płaskich powierzchniach.

5. DANE TECHNICZNE:

Szerokość 84 cm

Długość 80-101 cm

Wysokość 79-94 cm

Dopuszczalne obciążenie 325kg

6. OPIS MONTAŻU:

Nie wymaga montażu

7. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:

Nie należy wylewać środków medycznych ani żadnych płynów bezpośrednio na krzesło
Nie należy trzymać krzesła w pobliżu przedmiotów o wysokiej temperaturze

8.KONSERWACJA:

Krzesło należy przecierać suchą lub lekko zwilżoną szmatką z dodatkiem środka myjącego oraz

zdezynfekować używanym powszechnie środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadającym atest

Państwowego Zakładu Higieny. Należy czyścić roztworem łagodnego detergentu (mydła, szamponu) w ciepłej wodzie,

przy użyciu miękkiej gąbki lub szczotki. Miejsca bardziej zabrudzone pocierać gąbką lub miękką szczotką. Po

wyczyszczeniu przetrzeć powierzchnię miękką szmatką nasączoną wodą w celu usunięcia pozostałości detergentu.

Następnie wytrzeć do sucha miękką szmatką. Zakazuje się stosowania past, wosków, sprayów, silnych detergentów,

rozpuszczalników i środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, środków do czyszczenia skóry naturalnej.


