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Produkt spełnia wymagania Dyrektywy Rady 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych.



2

Wstęp
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 ob-
sługi”. 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 inte-
gralną częścią wyrobu, co oznacza, że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją do produktu.

Oznaczenia piktogramowe zawarte w instrukcji

  Oznaczenie zgodności

  Uwaga!

Opis produktu
Wózek opatrunkowy odpowiedni dla każdej placówki medycznej. Wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS. Ma 
prostą i przestrzenną konstrukcję. Jest funkcjonalny dzięki dużej przestrzeni użytkowej w postaci pojemników róż-
nych kształtów i rozmiarów oraz łatwy do utrzymania w czystości dzięki dużym odstępom między półkami. 

Zastosowanie
Wózek Duro 2 służy do przewozu materiałów opatrunkowych. Wózek wykorzystywany we wszystkich oddziałach 
szpitalnych oraz gabinetach zabiegowych. Jest przeznaczony dla personelu medycznego jako sprzęt pomocniczy.

Dane techniczne
Model Duro 2

Wysokość 97 cm

Szerokość 82 cm

Głębokość całkowita 64 cm

Głębokość blatu 46 cm

Koła 4 duże z indywidualną blokadą

Wyposażenie
• Kosz na odpady.
• 2 pojemniki na ostre odpady.
• Dodatkowy pojemnik uniwersalny.

 

Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
• Przed każdym użytkowaniem należy wykonać przegląd wizualny produktu w celu wychwycenia ewentualnych 

uszkodzeń.
• Zabrania się użytkowania wózka w przypadku wystąpienia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszko-

dzeń, gdyż grozi to wypadkiem.
• Zabrania się wykonywania napraw na własną rękę. Wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifi kowanemu 

personelowi wytwórcy.



3

 

Przeciwwskazania
Brak przeciwwskazań.

Konserwacja
Dla zachowania walorów estetycznych produkt należy czyścić wilgotną szmatką, za pomocą delikatnych detergen-
tów. Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane na bieżąco. Dla zachowania parametrów użytkowych nie 
należy stosować lub składować wózka w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności (takich jak łaźnie, pralnie itp.) lub 
na wolnym powietrzu. 

Środki czystości
Zakazuje się stosowania past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących 
zawierających rozpuszczalniki, środków do czyszczenia skóry naturalnej. 
Środki woskujące nie mają zastosowania i mogą być szkodliwe dla materiału.
Wózek należy dezynfekować powszechnie używanym środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadającym 
atest Państwowego Zakładu Higieny.

Utylizacja
Kiedy produkt lub jego części nadadzą się do wyrzucenia, należy zutylizować je zgodnie z aktualnymi regulacjami 
prawnymi dotyczącymi utylizacji. W razie problemów i pytań dotyczących utylizacji prosimy o kontakt.


