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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.

Informacje ogólne
Szafki przyłóżkowe są integralnym elementem wyposażenia sal placówek medycznych, niezbędnym zarówno pa-
cjentom, jak i personelowi. Pacjentom służą do przechowywania rzeczy osobistych, ułatwiają samodzielne czyn-
ności higieniczne, kosmetyczne oraz spożywanie posiłków, a także zapewniają szybki i wygodny dostęp do wszel-
kich potrzebnych przedmiotów. Personelowi ułatwiają czynności związane z opieką nad pacjentami, umożliwiając 
odłożenie w trakcie pracy materiałów medycznych (strzykawek, opatrunków, narzędzi) czy ustawienie aparatury 
medycznej.

Oznaczenia piktogramowe zawarte w instrukcji

  Oznaczenie zgodności

  Uwaga!  Uwaga!

  Maksymalne obciążenie

Opis produktu
Kabi STL to nowoczesna szafka o wyjątkowo stabilnej i wytrzymałej konstrukcji wykonana częściowo ze stali (ścia-
ny boczne i tylna oraz podstawa), a częściowo z tworzywa ABS odpornego na korozję (blaty główny i wysuwany, 
półka, szufl ada oraz drzwiczki). Szafka jest wyposażona w wysuwany blat ułatwiający pacjentom samodzielne spo-
żywanie posiłków oraz w półkę o trzystopniowo regulowanej wysokości mieszczącą na wysokość półtoralitrową 
butelkę wody. Cechuje się dużą pojemnością i różnymi opcjami zagospodarowania przestrzeni (wyciągana szuflada, 
półka o regulowanej wysokości, wyciągane relingi do zawieszania ręczników). Kółka pozwalają na swobodne ma-
newrowanie szafką i dowolne jej ustawianie w zależności od potrzeb. 

Zastosowanie
Szafka stanowi konieczny dla komfortu pacjenta i personelu element wyposażenia placówek medycznych, sana-
toryjnych i opiekuńczych. Może być wykorzystywana na każdym oddziale. Jest funkcjonalna i łatwa w utrzymaniu 
czystości. Stalowe boczne ścianki szafki doskonale komponują się ze stalowymi łóżkami i innymi elementami wy-
posażenia.

Dane techniczne
Model Kabi STL

Wysokość 76 cm

Szerokość 44 cm

Głębokość 46 cm

Koła 4, w tym 2 z blokadą indywidualną

Maksymalne obciążenie blatu 10 kg 

Wyposażenie
• Wysuwany blat.  
• Wysuwane relingi.  
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Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
• Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
• Przed każdym użytkowaniem należy wykonać przegląd wizualny produktu w celu wychwycenia ewentualnych 

uszkodzeń.
• Zabrania się użytkowania szafki w przypadku wystąpienia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń, 

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

personelowi wytwórcy.
• Produkt użytkuje się w pomieszczeniach zamkniętych i niezawilgoconych.
• Szafka ma być stawiana na płaskich powierzchniach zapewniających jej stabilność. 
• Zabrania się umieszczania lub składowania szafki w pobliżu przedmiotów lub urządzeń o wysokiej temperaturze.
• Nie wolno stawiać szafki w przejściach i innych miejscach utrudniających komunikację lub stwarzających 

zagrożenie dla bezpieczeństwa.
• Szafki nie należy używać w funkcji wózka. Przemieszczanie szafek powinno ograniczać się do obszaru sali 

i bezpośredniego otoczenia pacjenta. Przemieszczanie szafek na dużych odległościach bądź po nierównych 
i wyboistych powierzchniach może spowodować uszkodzenie kół, przedwczesne zużycie i zmniejszenie 
funkcjonalności oraz estetyki produktu.

• Po ustawieniu szafki należy zablokować koła, aby zabezpieczyć mebel przed przypadkowym przemieszczeniem się.
• Nie wolno przeciążać szafki ani też obciążać jej nierównomiernie, np. poprzez stawianie ciężkich przedmiotów 

blisko krawędzi blatu lub wieszanie ich na wieszaku bocznym.
• Nie należy naciskać na wysunięte elementy szafki, uderzać w nie ani się na nich opierać.
• Należy chronić szafkę przed wylaniem na jej powierzchnię środków medycznych, substancji chemicznych 

czy też jakichkolwiek innych płynów.
• Nie wolno stosować sterylizacji parowej ani wodnej.

  

Przeciwwskazania
Brak przeciwwskazań.

Konserwacja i dezynfekcja
Szafkę należy czyścić wilgotną szmatką roztworem łagodnego detergentu (mydła, szamponu) w ciepłej wodzie. 
Miejsca bardziej zabrudzone pocierać gąbką lub miękką szczotką. Po wyczyszczeniu przetrzeć powierzchnię miękką 
szmatką nasączoną wodą w celu usunięcia pozostałości detergentu. Następnie przy użyciu miękkiej szmatki wytrzeć 
do sucha. W przypadku silnych zabrudzeń do przetarcia powierzchni można zastosować roztwór alkoholu etylowe-
go (najlepiej 25%, maksymalnie 40%). Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane na bieżąco. Dla zachowa-
nia parametrów użytkowych nie należy użytkować lub składować szafki w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności 
(takich jak łaźnie, pralnie itp.) lub na wolnym powietrzu. Nie wolno stosować sterylizacji parowej ani wodnej.
W celu utrzymania optymalnej jakości i długości użytkowania zaleca się regularne sprawdzanie stanu szafki i jej po-
szczególnych elementów, w tym stabilności, działania szufl ad, drzwiczek i prowadnic, pracy kół i blokady kół, stanu 
połączeń śrubowych, zawiasów oraz zamków. 

Środki czystości
Zakazuje się stosowania past, wosków, sprayów, silnych detergentów, rozpuszczalników i środków czyszczących 
zawierających rozpuszczalniki, środków do czyszczenia skóry naturalnej. Nie należy używać środków trwale barwią-
cych, takich jak jodyna czy denaturat, gdyż grozi to trwałym przebarwieniem powierzchni produktu.
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.



do wymiany


