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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.

Oznaczenia piktogramowe zawarte w instrukcji

  Oznaczenie zgodności

  Uwaga!

  Maksymalne obciążenie (waga użytkownika)

Opis produktu
Wózek Mobil 2 ma stabilną konstrukcję, regulację wysokości, sprawny układ jezdny, niewielką masę i duże zwrotne 
koła, co umożliwia łatwy, szybki i bezpieczny transport pacjenta.

Zastosowanie
Wózek służy do transportu pacjentów. Znajduje zastosowanie na wszystkich oddziałach szpitalnych. 

Dane techniczne
Model SKB041-1B

Długość 190 cm

Szerokość 73 cm

Wysokość 57–87 cm

Ciężar 42 kg

Koła 4 duże blokowane indywidualnie 

Regulacja segmentu oparcia pleców 75°

Wytrzymałość całkowita 220 kg

Maksymalna waga pacjenta 220 kg

Wyposażenie
• Barierki z tworzywa ABS zabezpieczające pacjenta.
• Stojak kroplówki.
• Uchwyt na butlę z tlenem.

 

Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
• Leże służy tylko do spoczynku dla jednej osoby w tym samym czasie, zabrania się stawania na nim.
• Przed każdym użytkowaniem należy wykonać przegląd wizualny produktu w celu wychwycenia ewentualnych 

uszkodzeń ramy nośnej wyrobu.  
• Zabrania się użytkowania w przypadku wystąpienia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń, 

gdyż grozi to wypadkiem.
• Leże przeznaczone jest dla osób o maksymalnej wadze ciała 220 kg.
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• W przypadku pozostawienia w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych istnieje ryzyko nagrzania 
jego elementów.

• Przy składaniu i rozkładaniu należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko przytrzaśnięcia palca.
• Zabrania się wykonywania napraw na własną rękę. Wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifi kowanemu 

personelowi wytwórcy.
• Na wózku nie należy składować żadnych przedmiotów ani płynów.
• Na częściach tapicerowanych nie kłaść przedmiotów ostrych i ciężkich mogących zniszczyć pokrycie.
• Nie siadać na ruchomym segmencie pleców.

 

Przeciwwskazania
Wózek nie powinien być stosowany:
• w przypadku wystąpienia stanów zapalnych lub otwartych ran w obszarze ciała, które mają bezpośredni kontakt 

z produktem;
• w przypadku występowania bólu o niezidentyfi kowanej przyczynie;
• w bezpośrednim kontakcie ze skórą – leże powinno być dodatkowo zabezpieczone, np. kocem.

Konserwacja
Dla zachowania walorów estetycznych ramę należy czyścić wilgotną szmatką. Leże trzeba czyścić za pomocą deli-
katnych detergentów. 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.






