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MEDI REPOS
Instrukcja obsługi

Ważne informacje

Przed przystąpieniem do
użytkowania produktu należy
przeczytać dokładnie niniejszą
instrukcję.
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CEL I BEZPIECZEŃSTWO

1.1 Cel

Fotel wypoczynkowy Medi Repos zapewnia komfortowy wypoczynek zarówno
dla pacjenta jak i innych osób sprawujących opiekę nad pacjentem.
Wykonany jest z litego drewna bukowego, barwionego i lakierowanego w celu
ochrony drewna i ułatwienia utrzymania.
Wybór kolorów zgodnie z paletą kolorów w karcie katalogowej.
Siedzenie, oparcie pleców oraz podnóżek wykonany z powłoki PVC.
Wybór kolorów zgodnie z arkuszem palety kolorów w karcie katalogowej.

1.2 Instrukcja bezpieczeństwa

Ważne - ostrzeżenie!

!

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy
przeczytać instrukcję obsługi i instrukcję bezpieczeństwa.
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1.3 Przed przystąpieniem do użytkowania

Opiekun lub użytkownik zobowiązany jest sprawdzić następujące elementy
przed przystąpieniem do użytkowania:


Sprawdzić, czy opiekun otrzymał i przeczytał instrukcję obsługi
urządzenia.



Sprawdzić, czy fotel nie wymaga czyszczenia powierzchni PVC lub czy nie
wymaga innych zabiegów nastawno-regulacyjnych umożliwiających
prawidłowe użytkowanie fotela.



W przypadku wątpliwości odnośnie użytkowania fotela Medi Repos
proszę skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy w celu
otrzymania porady i wytycznych.

1.4 Pojęcia
Fotel Medi Repos
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OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE FOTELA MEDI REPOS

Fotel MEDI REPOS posiada możliwość odchylenia oparcia pleców o 40° dzięki
siłownikom pneumatycznym znajdującym się pod siedzeniem, połączonymi
mechanizmem z oparciem pleców.

Do regulacji oparcia pleców służą dźwignie regulacyjne znajdujące się po obu
stronach fotela na wysokości siedzenia.

6

W celu opuszczenia oparcia do pożądanej pozycji należy:
 zająć pozycję na fotelu,
 oprzeć wygodnie plecy na oparciu,
 pociągnąć jedną z dźwigni regulacji (lub obie jednocześnie) w kierunku
„do siebie” i wybrać wygodną dla siebie pozycję do odpoczynku.
Uwaga: nie siadać gwałtownie na fotelu w pozycji rozłożonej, może
to grozić przeważeniem użytkownika do tyłu.

W celu podniesienia oparcia do pożądanej pozycji należy odciążyć oparcie
pleców, odchylając się lekko do przodu, następnie pociągnąć jedną
z dźwigni regulacji (lub obie jednocześnie) w kierunku „do siebie”.
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Dla ułatwienia przemieszczania fotela, zamontowano dodatkowe kółka
transportowe na tylnych nogach.
W celu zmiany miejsca fotela, należy złapać oburącz za podłokietniki
i lekko unieść fotel tak, aby jego ciężar przeniósł się na nogi
z zamontowanymi kołami. W tym momencie bez większych problemów
fotel może zostać przetransportowany w żądane miejsce.
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CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

3.1 Porady dotyczące utrzymania powłok z PVC

Aby zapewnić zachowanie ich oryginalnego połysku i jasności, tkaniny
powlekane muszą być systematycznie poddawane określonym czynnościom
konserwacyjnym.
Zwykłe usuwanie kurzu nie jest wystarczające.

Konserwacja bieżąca:


Myć gąbką nawilżoną letnią wodą z mydłem



Spłukać czystą wodą.

UWAGA
Nie należy wykonywać mycia i płukania dużą ilością wody, ponieważ mogłaby
ona przenikać przez szwy.

Produkty, których NIE WOLNO używać:








Alkohol czysty
Aceton
Czysty wybielacz
Perchloroetylen i trichloroetylen
Wszystkie rozpuszczalniki i detergenty
Ścierne produkty do czyszczenia
Wszystkie rodzaje wosków
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Czyszczenie plam:

RODZAJE PLAM

PRODUKT DO UŻYCIA MAKSYMALNIE PO UPŁYWIE
5 godzin

SKUTECZNOŚĆ

Ołówek

Denaturat + chusteczka papierowa

Dobra

Czerwony długopis

Denaturat

Dobra

Flamaster czarny lub
nieusuwalny

Denaturat

Dobra

Majonez, olej

Sucha szmatka + gąbka + letnia woda

Dobra

Keczup

Letnia woda z mydłem marsylskim + miękka
szczotka

Dobra

Musztarda

Sucha szmatka + gąbka + letnia woda

Dobra

Coca cola, sok owocowy

Letnia woda z mydłem marsylskim + chusteczka
papierowa

Dobra

Czerwone wino

Rozcieńczony wybielacz + chusteczka papierowa

Dobra

Czarna kawa

Rozcieńczony wybielacz + chusteczka papierowa

Dobra

Pasta do butów

Letnia woda z mydłem marsylskim + miękka
szczotka

Dobra

Szminka do ust

Letnia woda z mydłem marsylskim + chusteczka
papierowa

Dobra

Krew

Letnia woda z mydłem marsylskim + chusteczka
papierowa

Dobra

Alkohol w stężeniu 70°

Letnia woda z mydłem marsylskim + chusteczka
papierowa

Dobra

Eozyna

Rozcieńczony wybielacz + chusteczka papierowa

Dobra

Betadyna

Rozcieńczony wybielacz + chusteczka papierowa

Średnie

10

3.2 Przechowywanie

Fotel Medi Repos należy przechowywać w suchych warunkach, w których
wilgotność względna wynosi poniżej 70%.
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DANE TECHNICZNE I WYMIARY
Specyfikacja techniczna

Maksymalna waga
pacjenta:

135 kg
69x117x74 [cm]

Wymiary fotela:
48x45x51 [cm]
Wymiary podnóżka :

Pozostałe dane techniczne fotela MEDI REPOS z podnóżkiem
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Producent:

Sprzedaż w Polsce:

Winncare Polska Sp. z o. o
TEL: +48 68 371 10 45
E-mail: sales@winncare.pl

www.winncare.pl

12

