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Zdravotnické zařízení třídy I 

NAŘÍZENÍ (EU) 2017/745 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 
z 5. srpna 2017 o zdravotnických prostředcích 

 
1. KÓDY 

 
EM111 SKLÁDACÍ NOSÍTKA 
EM113 SKLÁDACÍ NOSÍTKA S KOLEČKY 
EM121 SKLÁDACÍ NOSÍTKA SLOŽITELNÁ NA 2 DÍLY 
EM131 SKLÁDACÍ NOSÍTKA SLOŽITELNÁ NA 4 DÍLY 

 
2. ÚVOD 
Děkujeme za zakoupení produktu EASYRED od Moretti S.p.A., který je široce používán 
v nemocnicích, ambulancích a ve sportovním prostředí. Tento návod k použití poskytuje 
doporučení o tom, jak správně používat výrobek, který jste si vybrali a dále poskytuje některé 
cenné rady pro vaši bezpečnost.  Prosíme o pečlivé pročtení tohoto návodu k použití před 
zahájením používání výrobku. V případě jakýchkoliv dotazů, prosíme kontaktujte svého 
distributora pro získání rady či pomoci. 

 
3. ZAMÝŠLENÉ POUŽÍVÁNÍ 
Zařízení pro transport pacientů v nouzi. 
Tento produkt je zamýšlen pro používání výhradně profesionálním a kvalifikovaným personálem, 
řádně proškoleným v pohotovostní péči. Je vždy doporučováno následovat postupy vytvořené pro 
pohotovostní reakce. Nevhodné používání prostředku může způsobit zranění pacienta, o kterého 
je pečováno v nouzi. 

 

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Moretti S.p.A. prohlašuje na vlastní odpovědnost, že produkt vyrobený a prodávaný společností 
Moretti S.p.A. a spadající do skupiny PRODUKTY PRO NOUZOVÉ ZÁSAHY je v souladu 
s ustanoveními nařízení EU MDR 2017/745 o ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH z 5. srpna 
2017. Pro tento účel, Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na vlastní odpovědnost následující: 
1. Toto zařízení je v souladu s obecnými požadavky na bezpečnost a provedení požadovaných 

Přílohou I nařízení EU MDR 2017/745 jak stanoví Příloha IV výše uvedeného nařízení. 
2. Toto zařízení NENÍ MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ. 
3. Toto zařízení NENÍ URČENO PRO KLINICKÉ TESTOVÁNÍ. 
4. Zařízení je zabaleno v NESTERILNÍM OBALU. 
5. Toto zařízení spadá do třídy I v souladu s ustanoveními Přílohy VIII výše uvedeného nařízení. 
6. Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s 

nařízením EU MDR 2017/745 po dobu nejméně 10 let od poslední výroby šarže. 
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VAROVÁNÍ! 
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Poznámka: Kompletní kódy produktů, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré 
odkazy na použité předpisy jsou obsaženy v prohlášení o shodě EU, které společnost Moretti 
S.p.A. vydává a zpřístupňuje prostřednictvím svých kanálů.  

 
5. OBECNÁ VAROVÁNÍ 
• Před použitím zařízení si pečlivě PŘEČTĚTE celý návod k použití. 
• Výrobek by měl být používán pouze kvalifikovaným personálem 
• Ujistěte se, že je výrobek dodán kompletní, a uchovávejte jej zabalený mimo zdroje tepla 
• ŽIVOTNOST - limit použití zařízení je definován opotřebením dílů 
• Skladujte na suchém místě 
• NEDOVOLTE dětem hrát si se zařízením nebo obsluhovat zařízení 
• Uživatel musí ohlásit jakoukoli vážnou nehodu, která se stala v souvislosti se zařízením, 

výrobci, distributorovi a příslušnému orgánu státu, do kterého uživatel patří.  
 

6. SYMBOLY 
Kód produktu 

 
kód UDI - Unique Device Identification 

 

             CE znak 

          Výrobce    

Šarže 

       Čtěte návod k použití 

Zdravotnické zařízení 

          Podmínky likvidace 

7. PŘED POUŽITÍM 
• Vždy zkontrolujte stav opotřebení dílů, aby bylo zajištěno jeho bezpečné používání pro 

personál i pacienta 
 

8. VAROVÁNÍ PŘI UŽÍVÁNÍ 
• Zvláštní pozornost věnujte při použití se zlomeninami. 
• Pravidelně kontrolujte pevnost nosítek, jejich stabilitu a stav gumový špiček. Po opotřebení je 

vyměňte.  
• V případě pochyb při používání, seřizování či údržbě kontaktujte svého distributora. 
• Udržujte zařízení mimo dosah dětí abyste předešli možným rizikům. 

 
9. JAK NOSÍTKA POUŽÍVAT 
• Rozložte nosítka 
• Přesuňte pacienta na nosítka 
• Přítomnost rukojetí umožňuje zvednout nosítka uchopením pacienta ze všech stran. 
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10. ÚDRŽBA 
Zařízení EASYRED od společnosti MORETTI jsou během uvedení na trh pečlivě zkontrolována a 
opatřena značkou CE. Z důvodu bezpečnosti pacientů a lékařů doporučujeme nechat zkontrolovat 
zařízení každé 2 roky výrobcem nebo autorizovanou servisní společností. 

 
11.  ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE 
Použijte vodu a slabý dezinfekční roztok, sušit mimo přímé sluneční záření. 

 
Poznámka: Nikdy nepoužívejte kyseliny, zásadité prostředky nebo rozpouštědla jako např. acetony 
apod. 

 

12. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY K LIKVIDACI  
V případě likvidace nepoužívejte odpadní nádobu na komunální odpad. Doporučujeme nosítka 
zlikvidovat na příslušných místech určených k recyklaci.  

 
13. TECHNICAL FEATURES 

Kódy 
Rozměry při 

rozložení 
Rozměry ve 

složeném stavu 
Hmot-
nost 

Max. 
hmotnost 
pacienta 

 
Rám 

 
Potah 

EM111 182x52x5 cm 93x52x6 cm 3 kg 160kg  
 

Hliníková 
slitina 

 
 

Oxfordská 
kůže 

EM113 185x52x23 cm 93x52x10 cm 5 kg 160 kg 

EM121 221x53x15 cm 221x13x18 cm 5.5 kg 160 kg 

EM131 221x53x15 cm 110x18x11 cm 5 kg 160 kg 

14. ZÁRUKA 
Na výrobky Moretti se vztahuje 2letá záruka na materiál nebo výrobní vady od data nákupu, s 
výhradou níže uvedených omezení a vyloučení. Záruka se nevztahuje na škody způsobené 
nesprávným používáním, zneužitím nebo úpravami výrobku a záruka nebude platná, pokud 
nebudou přesně dodrženy pokyny k použití. Správné zamýšlené použití zařízení je uvedeno v této 
příručce. Společnost Moretti není odpovědná za škody způsobené zraněním osob nebo jinak 
způsobené nesprávnou instalací, nesprávným použitím nebo v souvislosti s tím. Moretti 
nezabezpečuje záruku na výrobky před poškozením nebo vadami za následujících podmínek: 
přírodní katastrofa, neoprávněná údržba nebo oprava, poškození v důsledku problémů s napájením 
(je-li k dispozici), použití náhradních dílů nedodaných společností Moretti, nesprávné použití, 
neoprávněná změna, poškození při přepravě (jiné než původní zásilka od společnosti Moretti nebo 
oprávněného distributora) nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v příručce. Záruka 
se nevztahuje na součásti podléhající opotřebení při správném používání zařízení.  

 
15. OPRAVY 
15.1 Záruční opravy 
V případě, že má výrobek Moretti vady materiálu nebo výrobní vady během záruční doby, Moretti 
nebo jím autorizovaný distributor zákazníkovi potvrdí, zda lze závadu pokrýt ze záruky. Společnost 
Moretti může dle vlastního uvážení opravit nebo vyměnit položku v záruce u prodejce produktů 
Moretti nebo v místě společnosti Moretti. Veškeré náklady na opravu mohou být účtovány 
společnosti Moretti, pokud se na opravu vztahuje záruka. Oprava nebo výměna nezaručuje 
obnovení nebo prodloužení záruční doby.  
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15.2 Nezáruční oprava 
Produkt, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím souhlasu 
zákaznického servisu Moretti. Veškeré náklady na opravu, na kterou se nevztahuje záruka, ponese 
plně zákazník nebo prodejce. Na opravy produktů, na které se nevztahuje záruka, se poskytuje 
záruka po dobu šesti (6) měsíců od data, kdy produkt obdržíte po opravě. 

 
15.3 Nezávadné zboží 
Zákazník bude informován o skutečnosti, že produkt není vadný, po přezkoumání a otestování 
vráceného produktu společností Moretti. V takovém případě bude zboží vráceno zákazníkovi, který 
uhradí veškeré náklady na dopravu.  

 
16. NÁHRADNÍ DÍLY 
Záruční doba na originální náhradní díly Moretti je garantována po dobu 6 (šesti) měsíců od 
dodání. 

 
17. VÝJIMKOVÉ DOLOŽKY 
S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v mezích zákona společnost Moretti 
nenabízí žádné výslovné ani předpokládané prohlášení, záruku nebo podmínky, včetně žádných 
prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušení a rušení. 
Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušené nebo bezchybné. 
Doba trvání veškerých předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na 
záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nepovolují omezení, jak dlouho předpokládaná záruka 
trvá, ani vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti s výrobky pro 
spotřebitele. V takových státech nebo zemích se na vás nemusí vztahovat určitá zřeknutí se a 
omezení této záruky. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.  
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ZÁRUČNÍ CERTIFIKÁT 
 

Produkt    
 

Zakoupen (datum)   
 

Distributor      
 

Adresa Město    
 

Prodáno komu    
 

Adresa Město    
 
 
 
 

MORETTI S.P.A. 
Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11 

www.morettispa.com email: info@morettispa.com 
MADE IN P.R.C. 

 
Distributor v ČR 
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