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1. OPIS 

KRZESŁO BARIATRYCZNE Kod. 350765 zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić 

PACJENTOM BARIATRYCZNYM bezpieczne i wygodne siedzenie. Każde inne użycie 

należy uznać za niewłaściwe, dlatego też producent nie ponosi odpowiedzialności. 

Ognioodporna tapicerka z poliuretanu o wysokiej gęstości i ogniotrwała zmywalna 

pokrywa z tworzywa sztucznego.  

Tylne kółka ułatwiające przenoszenie fotela, tylko gdy krzesło jest puste (brak 

siedzącego pacjenta). 

Wymiary 

ZEWNĘTRZNE 

Wymiary 

WEWNĘTRZNE 

Kubatura Dopuszczalne 

Obciążenie 

Waga 

91x73x92h cm 76x60x48h cm 0,35 m3 400 kg 27 kg 
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2. UŻYWANIE 

Model 350765 nie wymaga montażu od razu jest gotowy do użycia. 

Aby przesunąć krzesło, gdy pacjent nie siedzi, wykonaj następujące czynności: 

1) Oprzyj jedną stopę na czarnej plastikowej osłonie na ramie rurki; 

2) Chwyć górną ramę za plecami i lekko odchyl krzesło do tyłu, aż dwie 

przednie nogi zostaną uniesione; 

3) Popchnij krzesło, aby je przenieść; 

 

3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (OSTRZEŻENIE! Każdy użytkownik powinien 

się zapoznać z tymi zasadami) 

a) Maksymalna nośność wynosi 400 kg. 

b) Osoby nie zaznajomione z instrukcją obsługi nie mogą korzystać z fotela. 

c) Użytkownicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo innych osób w obszarze 

roboczym. 

d) Przenoszenie fotela jest dozwolone tylko wtedy, gdy pacjent nie jest na nim 

osadzony! 

e) Jego użycie jest zabronione do innych celów. 

f) Usuń wszelkie przedmioty lub przeszkody, które mogą znajdować się w obszarze 

roboczym 

g) Upewnij się, że wszystkie nakrętki, śruby i wkręty są dobrze dokręcone, aby 

pracować w warunkach doskonałego bezpieczeństwa. 

h) Ze względów bezpieczeństwa należy wymieniać zużyte lub uszkodzone części w 

odpowiednim czasie. 

4. EKSPLOATACJA 

a) Po okresie tygodnia lub dwóch od rozpoczęcia użytkowania sprawdź wszystkie 

śruby, aby upewnić się, że żadna z nich nie działa luźno (KÓŁKA / SIEDZISKO / 

OPARCIE) 

b) Często sprawdzaj, czy śruby i nakrętki są dobrze dokręcone. 

c) Do czyszczenia fotela używaj łagodnego mydła i wody lub nieścierającego 

detergentu dezynfekującego do użytku szpitalnego. Zwilż szmatkę środkiem do 

czyszczenia i wyciśnij do sucha. 

Dane wytórcy: CHIAPPA ARREDAMENTI S.r.l. Via Monte Rosa, 15 20014 Nerviano (MI) – ITALY


