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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!  Uwaga!

  Maksymalne obciążenie (waga użytkownika)

Opis produktu
Pro to stół o ergonomicznym kształcie, stabilnej, wygodnej i w pełni regulowanej konstrukcji, zapewniający pacjen-
towi komfort podczas uciążliwych zabiegów proktologicznych. Stół ma konstrukcję z galwanizowanej stali malowa-
nej proszkowo, podstawę zabezpieczoną osłoną z tworzywa ABS z powłoką antybakteryjną. Jest wyłożony pianką 
oraz tapicerowany wodoodporną i zmywalną ekoskórą. Stół można ustawić w pozycji całkowicie horyzontalnej lub 
półsiedzącej w zależności od wymagań zabiegu.

Zastosowanie
Stół jest używany i przystosowany do przeprowadzania zabiegów proktologicznych, endoskopowych oraz prostych 
zabiegów chirurgicznych. Przeznaczony dla wszystkich oddziałów szpitalnych, placówek i gabinetów wykonujących 
te zabiegi.

Dane techniczne
• Pełna regulacja elektryczna wielu funkcji (wysokości, oparcia pleców, podudzia i stóp, pozycji TB).
• Demontowana podpora głowy.
• Szyny akcesoryjne ze stali nierdzewnej zamontowane na segmentach ud i pleców.
• 2 uchwyty ręki, 2 podpory nóg oraz 2 podłokietniki.
• Panel sterowania wyposażony w membranowe przyciski opatrzone czytelnymi piktogramami.

Model ST04-P

Długość 190 cm

Szerokość siedziska i oparcia 65 cm

Szerokość podłokietników 20 cm

Regulacja wysokości 64–84 cm

Regulacja pozycji TB 13°

Maksymalna waga pacjenta 180 kg

Wyposażenie
• 2 podłokietniki.
• 2 podpory stóp.
• Stojak kroplówki.
• Uchwyt na prześcieradło jednorazowe.
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Przygotowanie do użytkowania

  Uwaga! 
Przed użytkowaniem fotela należy uważnie przeczytać instrukcję.

W celu przygotowania stołu do użytkowania należy postępować według poniższych wytycznych.
1. Upewnij się, że stół ustawiono na płaskiej powierzchni w pomieszczeniu o temperaturze nieprzekraczającej 

45°C.
2. Skontroluj, czy wszystkie ruchome części ustabilizowane.
3. Sprawdź, czy stół został wyczyszczony i zdezynfekowany.
4. Upewnij się, że zasilanie w szpitalu jest adekwatne do wymaganego (230 V/50 Hz). Podłącz wtyczkę do gniazdka 

o zasilaniu 230 V/50 Hz. 
5. Sprawdź, czy ręczny panel sterowania działa – świadczy o tym świecąca się dioda obok napisu POWER ON.
 Jeżeli dioda się nie świeci, skontroluj przewody i podłączenie do gniazdka. Jeżeli dioda się świeci, wszystkie 

funkcje są aktywne, a stół jest gotowy do pracy.
6. Ustaw pozycję wyjściową poprzez naciśnięcie przycisku oznaczonego kolorem niebieskim. 
 Przytrzymaj, dopóki stół nie przyjmie właściwego ustawienia, czyli standardowej
 pozycji siedzącej.

  Uwaga! 
Funkcja pozycji wyjściowej jest używana również w sytuacjach alarmowych w momencie zagrożenia życia. 

Panel sterowania
Panel sterowania umożliwia poręczne i szybkie regulowanie ustawień stołu do pozycji optymalnej dla przeprowa-
dzenia zabiegu. Można nim regulować wysokość, segment oparcia pleców i podudzia oraz pozycję TB.

Regulacja wysokości:

Regulacja segmentu pleców (pozycja horyzontalna lub wertykalna):

Regulacja segmentu podudzia:

opuszczanie

opuszczanie

opuszczanie

podnoszenie

podnoszenie

podnoszenie
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Środki bezpieczeństwa
• Produkt może być używany tylko przez jedną osobę.
• Przed każdym użytkowaniem należy wykonać przegląd wizualny produktu w celu wychwycenia ewentualnych 

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

gdyż grozi to wypadkiem.
• Obciążenie stołu nie może przekraczać 180 kg.
• Zabrania się używania stołu na wolnym powietrzu, w pojazdach oraz w pomieszczeniach o wysokim ciśnieniu.
• W przypadku pozostawienia stołu w miejscu narażonym na działanie promieni słonecznych istnieje ryzyko 

nagrzania jego elementów.
• Zabrania się wykonywania napraw na własną rękę. Wszystkie naprawy należy powierzać wykwalifi kowanemu 

personelowi wytwórcy.
• Na stole nie należy kłaść przedmiotów ostrych i ciężkich ani płynów mogących zniszczyć pokrycie.
• Stołu nie wolno obsługiwać mokrymi rękami.
• Zabrania się stosowania czyszczenia parowego bądź hydrodynamicznego.
• Przed przemieszczaniem stołu należy odłączyć go od źródła zasilania.

  

Przeciwwskazania
Brak przeciwwskazań.

Konserwacja i dezynfekcja

  Uwaga! 
Przed rozpoczęciem czyszczenia i dezynfekcji należy się upewnić, że stół jest odłączony od źródła zasilania. 

Stół należy przecierać wilgotną (nie mokrą) szmatką za pomocą delikatnych detergentów i dezynfekować atestowa-
nym środkiem dezynfekcyjnym. Do czyszczenia należy używać roztworu łagodnego detergentu (np. mydła, szam-
ponu) w ciepłej wodzie (nieprzekraczającej 60°C). Miejsca bardziej zabrudzone pocierać gąbką. Po wyczyszczeniu 
przetrzeć powierzchnię miękką szmatką nasączoną wodą w celu usunięcia pozostałości detergentu. Następnie przy 
użyciu miękkiej szmatki wytrzeć do sucha. Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane na bieżąco.
Dla zachowania parametrów użytkowych nie należy stosować lub składować stołu w miejscach o bardzo wysokiej 
wilgotności (takich jak łaźnie, pralnie itp.) lub na wolnym powietrzu. Stołu nie wolno czyścić parowo ani hydrody-
namicznie.

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.
Stół należy dezynfekować powszechnie używanym środkiem do dezynfekcji urządzeń sanitarnych posiadającym 
atest Państwowego Zakładu Higieny. Zaleca się stosowanie np. Ecolab Incidin Foam.

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.


