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INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szafka przyłóżkowa D-4

DATA WYDANIA: 27/11/20

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. OPIS PRODUKTU:
Kabi to nowoczesna szafka wykonana z grubościennego tworzywa ABS. Dzięki zastosowaniu takiego materiału szafka
cechuje się całkowitą odpornością na korozję i może służyć przez wiele lat. Kolorystycznie szafka jest dopasowana do
naszych łóżek

3. ZASTOSOWANIE:
Ten model szafki może być wykorzystywany na każdym oddziale szpitalnym. Ze względu na łatwość otwierania jest
szczególnie poręczny dla pacjentów po urazach, osób starszych oraz o ograniczonej sprawności manualnej.

• PRZECIWSKAZANIA:

Szafka przeznaczona jest do użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych na twardych i płaskich powierzchniach.

5. DANE TECHNICZNE:
Szerokość 47,5 cm
Głębokość 47,5 cm
Wysokość 93 cm
Koła 4 koła w tym 2 z indywidualną blokadą

6. WYPOSAŻENIE:
Wysuwany blat pozwalający na spożywanie posiłków lub karmienie pacjenta.

Blat jest zabezpieczony krawędziami, co zapobiega zsuwaniu się z niego drobnych przedmiotów oraz skapywaniu

rozlanych płynów.

Wieszaki do powieszenia ręczników i innych podręcznych rzeczy.

Wyciągana szuflada wykonana z jednoczęściowego odlewu.

Poręczna regulowana półka ułatwiająca dostosowanie szafki do bieżących potrzeb i maksymalne wykorzystanie

ograniczonej przestrzeni.

Specjalny uchwyt usprawniający otwieranie drzwiczek.

Półka  na obuwie

7. OPIS MONTAŻU:
Nie wymaga montażu



8. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA:
Nie należy wieszać ciężkich przedmiotów na bocznym wieszaku szafki
Nie należy wylewać środków medycznych ani żadnych płynów bezpośrednio na szafkę
Nie należy trzymać szafki w pobliżu przedmiotów o wysokiej temperaturze
Nie należy opierać się ciężarem ciała o wysunięte elementy szafki

9.KONSERWACJA:
Szafkę 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. W przypadku silnych zabrudzeń, nieusuwalnych metodami j.w., do przetarcia powierzchni
można zastosować 25% ( max 40%) roztwór alkoholu etylowego. Odkażać spirytusem. 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.


