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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!

Opis produktu
Wózek ambulatoryjny Persolife zaprojektowano z myślą o jak największej wygodzie użytkownika. Jest prosty w ob-
słudze, intuicyjny i wyposażony w mnóstwo udogodnień oraz dodatkowych akcesoriów umożliwiających dosto-
sowanie wózka do indywidualnych potrzeb. Liczne szufl ady i pojemniki ułatwiają segregację narzędzi i materiałów. 
Dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów jest odporny na zużywanie i uszkodzenia mechaniczne.

Zastosowanie
Wózek ambulatoryjny wykorzystywany we wszystkich oddziałach szpitalnych, szczególnie na oddziałach intensyw-
nej terapii oraz chirurgicznych, a także w gabinetach zabiegowych. Jest przeznaczony do wspomagania zabiegów, 
zwłaszcza tych obarczonych dużym ryzykiem.

Dane techniczne
• Konstrukcja z odpornego tworzywa ABS z elementami z anodyzowanego aluminium.
• Blat z tworzywa ABS zabezpieczony z trzech stron burtami z tego samego materiału pełniącymi funkcję uchwy-

tów do przemieszczania wózka.
• Wysuwany blat boczny do czynności pomocniczych.
• Szufl ady o różnych wysokościach, wykonane z odpornego tworzywa ABS, wyjmowane i samodomykające się, 

z uchwytem na całej szerokości. Na uchwytach znajdują się kolorowe znaczniki (dostępne w dziewięciu kolorach) 
i ramki na etykiety zewnętrzne.

• Centralny zamek umożliwiający blokadę wszystkich szufl ad lub innowacyjny system blokady centralnej z zesta-
wem jednorazowych plastikowych plomb do szufl ad opatrzonych numerami.

• Wnęka na butlę z tlenem z pasami mocującymi znajdująca się w tylnej części wózka.
• Cztery duże, podwójne, obrotowe koła, w tym dwa antystatyczne i dwa z blokadą.

Model Persolife

Wysokość 105 cm

Szerokość 66,2 cm

Głębokość 60 cm

Średnica kół 15 cm

Liczba szufl ad 5

Maksymalne obciążenie 300 kg
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Wyposażenie podstawowe
• Stojak kroplówki.
• 2 wbudowane uchylne kosze na odpady.
• Zewnętrzny kosz z wyjmowanym środkiem.
• Boczna półka na butelki.
• Półka na defi brylator lub ssak.
• Deska reanimacyjna (do resuscytacji krążeniowo-oddechowej) umieszczona pod blatem wózka.
• Pojemniki do szufl ad.

Wyposażenie dodatkowe
• Podkładka na blat.
• Plastikowa taca.
• Pojedynczy lub potrójny pojemnik na rękawiczki jednorazowe.
• Uchwyt na metalową miskę nerkowatą.
• Mocowanie na kable.
• Kosz na ostre odpady.
• Kosz na cewniki ze stali nierdzewnej.
• Podwieszany kosz ze stalowej siatki.
• Jednorazowe plastikowe plomby do szufl ad opatrzone numerami.
• Podwójny kosz z podpórką.
• Boczny reling do mocowania akcesoriów.
• Listwa zasilająca.
• Pojemnik na wydzieliny.
• Metalowy uchwyt na dodatkowy kosz.

Opis montażu
Instrukcja montażu stanowi osobny dokument w postaci prostych i przejrzystych rysunków dołączany do każdego 
egzemplarza produktu.

Funkcje i akcesoria

Szufl ady

1

2

4
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Szufl ady są osadzone na prowadnicach (1). Na tych sa-
mych prowadnicach można osadzać szufl ady o różnej 
wysokości. Aby wyjąć szufl adę, należy ją unieść, trzy-
mając za uchwyty boczne (2). 

Po lewej stronie uchwytu szufl ady umiejscowiony jest 
kolorowy znacznik (3). Kolory znaczników można wy-
mieniać, wybierając spośród dziewięciu dostępnych. 
Można ich używać do znakowania rodzaju zawartości 
szufl ad lub oznaczania oddziałów, dla których są prze-
znaczone znajdujące się w nich materiały.

                    

Po prawej stronie uchwytu szufl ady znajduje się ramka 
na etykietę zewnętrzną z przezroczystą osłoną (4). Aby 
wyjąć etykietę, trzeba wypchnąć tylną część ramki od 
spodu uchwytu, a po wymianie etykiety wcisnąć ramkę 
z powrotem na to samo miejsce.
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Pojemniki do szufl ad i etykiety wewnętrzne
Do porządkowania narzędzi i materiałów przydatne są różnego rodzaju pojemniki i podziałki do szufl ad oraz etykiety 
wewnętrzne. Pojemniki z zawartością można wyciągać bez konieczności demontowania szufl ady.

pojemnik do szufl ad szufl ada z włożonymi do niej pojemnikami

Ramki na etykiety wewnętrzne mogą być mocowane poziomo lub pionowo i na różnych wysokościach. Same 
etykiety są wykonane z tworzywa o ścieralnej powierzchni, na którym można pisać ścieralnym markerem lub cien-
kopisem.

System blokady centralnej z plombami

Jeśli deska reanimacyjna nie znajduje się z przodu wóz-
ka, rolę centralnego zamka przejmuje system blokady 
centralnej z jednorazowymi plombami.

Koła

pedał blokady

Standardowo każdy wózek wyposażony jest w cztery 
obrotowe koła o średnicy 15 cm. Dwa koła są zabezpie-
czone blokadą uruchamianą poprzez naciśnięcie pedału 
stopą. Dwa pozostałe są antystatyczne.
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Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
• Przed każdym użytkowaniem należy wykonać przegląd wizualny produktu w celu wychwycenia ewentualnych 

uszkodzeń. Zaleca się sprawdzenie funkcjonowania szufl ad, działania centralnego zamka oraz pracy kół.
• Zabrania się użytkowania wózka w przypadku wystąpienia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszko-

dzeń, gdyż grozi to wypadkiem.
• Wózek jest przeznaczony do specjalistycznych zastosowań i powinien być używany wyłącznie przez uprawniony 

i uprzednio przeszkolony personel.
• Podczas przewożenia wózka na blacie lub w bocznej półce nie powinny znajdować się żadne przedmioty, które 

mogłyby spaść, wypaść bądź w jakikolwiek sposób zagrozić bezpieczeństwu użytkowników, ani też płyny w nie-
zamkniętych i niezabezpieczonych pojemnikach.

• Przed czynnościami wymagającymi stabilnej i nieruchomej pozycji wózka zaleca się zablokowanie przednich kół 
wózka.

• Nie należy otwierać więcej niż jednej szufl ady naraz.
• Zabrania się wykonywania napraw na własną rękę. Wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifi kowanemu 

personelowi wytwórcy.
• Części zamienne są dostępne do 10 lat od daty produkcji. Należy stosować jedynie części przeznaczone 

do posiadanego modelu i typu wózka. Wszystkie wymagane informacje i parametry techniczne zamieszczono 
na tabliczce informacyjnej, która zwykle znajduje się w dolnej części tylnej ściany wózka.

 

Przeciwwskazania
Brak przeciwwskazań.

Konserwacja
Dla zachowania walorów estetycznych produkt należy czyścić wilgotną szmatką, za pomocą delikatnych deter-
gentów. 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 oraz materiałów ściernych. Nie należy sto-
sować acetonu, chloru, benzyny ani jodyny. Po zakończeniu czyszczenia należy dokładnie usunąć pozostałości 
środka czyszczącego i wody.
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
Produkt wykonano z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi. 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.


