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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
Składane łóżko szpitalne Egerton Folio jest rozwiązaniem ekonomicznym i praktycznym niezbędnym w każdym 
szpitalu. Produkt spełnia wszystkie wymagania stawiane łóżkom szpitalnym. Rama łóżka jest wykonana ze stali wę-
glowej pokrytej farbą proszkową, natomiast leże z wkładem piankowym pokryto z zewnątrz materiałem odpornym 
na przerwanie, ścieranie i przebarwienia. Regulowany kąt nachylenia oparcia pleców zapewnia pacjentowi wygod-
ną pozycję. W postaci złożonej zajmuje mało miejsca i można go łatwo magazynować oraz transportować.

Zastosowanie
Składane łóżko jest przeznaczone do wszystkich oddziałów szpitalnych, a zwłaszcza na oddział ratunkowy i izbę 
przyjęć oraz wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić tymczasowe braki miejsc leżących. Z racji funkcjonalnej konstruk-
cji idealnie nadaje się do szpitali polowych. Doskonale sprawdza się w sytuacji awaryjnej, ale w razie konieczności 
może służyć pacjentowi przez dłuższy czas.

Dane techniczne
Model SK062

Długość (złożone) 33 cm

Długość (rozłożone) 191 cm

Szerokość 77 cm

Wysokość (złożone) 122 cm

Wysokość (złożone) 57 cm

Koła 6 dużych (o średnicy 7 cm)

Maksymalna waga pacjenta 120 kg

Wyposażenie
• Uchwyt na stojak kroplówki.
• Uchwyt na worki drenażowe lub urologiczne.

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

Paulina Kielan
Odniesienie
rozłożone

Paulina Kielan
Przekreślenie
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Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
• Produkt nie służy do transportowania pacjenta.
• Leże służy tylko do spoczynku dla jednej osoby w tym samym czasie, zabrania się stawania na nim.
• Leże przeznaczone jest dla osób o maksymalnej wadze ciała 120 kg.
• 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.
• W przypadku pozostawienia łóżka w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych istnieje ryzyko na-

grzania jego elementów.
• Użytkowanie na podłożu niedającym odpowiedniego podparcia, tj. mokrym, oblodzonym, tłustym, silnie za-

piaszczonym, jest niedopuszczalne ze względu na ryzyko uszkodzenia produktu.
• 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 łóżku 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
Produkt nie powinien być stosowany:
• w przypadku pacjentów po przebytych urazach lub poddanych operacjom chirurgicznym w ostatnim czasie;
• 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 łóżka 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.
Łóżko 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.


