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Zdravotnický prostředek třídy I 
D. Lgs 24/02/97 n.46 podle prováděcí směrnice 93/42 EHS a následných změn 



OZNAČENÍ 

RS817 Koupelnová stolička 

ÚVOD 

Děkujeme za zakoupení stoličky do koupelny MOPEDIA. Tento návod vám poskytuje rady k správnému 

použití a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme pečlivě přečíst tento návod před prvním použitím. V případě 

pochybností se obraťte na svého prodejce. 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodávaný, který patří do 

sortimentu koupelnových pomůcek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích 

(93/42/EEC). Výrobce zaručuje na vlastní odpovědnost následující: 

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/ EHS, 

jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice. 

2. Diskutovaná zařízení NEJSOUMĚŘÍCÍ NÁSTROJE 

3. Diskutovaná zařízení NEJSOU KLINICKÉ TESTOVÁNÍ 

4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ. 

5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°. 

6. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno 

výrobcem 

7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice 

o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.) 

POZNÁMKA: Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou. V případě poškození 

výrobek nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce. 

PŘED POUŽITÍM 

Koupelnová stolička zajistí zdravotně postiženým komfort při sprchování. 

UPOZORNĚNÍ: 

 Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce. 

 Výrobci a dodavateli nevzniká žádná zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití 

výrobku v rozporu s touto uživatelskou příručkou. 

 Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy za řízení, za účelem jeho zlepšení bez předchozího 

upozornění. 

OBECNÁ VAROVÁNÍ 

Nepoužívejte výrobek dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce. Pokud se vám nedaří porozumět 

varování, upozornění nebo pokynům, obraťte se na odborného lékaře, obchodního zástupce nebo na 

technický personál před pokusem o použití tohoto výrobku, aby nedošlo ke zranění nebo poškození 

výrobku. 



 Výrobek uchovávejte mimo zdroj tepla. 

 Doba použitelnosti výrobku je dána běžným opotřebením jeho součástí. 

 Vždy věnujte pozornost pohyblivým částem výrobku – nebezpečí zranění. 

 Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály nebo nějakým způsobem s ním manipulovaly. 

OBECNÝ POPIS 

Kruhová koupelnová stolička 

MONTÁŽ 

Výrobek je dodáván nesmontovaný a lze ho snadno sestavit bez použití nástrojů. 

Obsah balení: 

 Kulaté sedadlo s rámem (1 ks) 

 Nohy (4 ks) 

PŘED POUŽITÍM 

 Zkontrolujte, zda není konstrukce výrobku poškozena, aby bylo zaručeno bezpečné používání. 

 Zkontrolujte správnou montáž výrobku. 

 Vždy pomáhejte pacientovi usadit se na stoličku. 

 Stoličku nepoužívejte u pacientů, kteří překračují maximální hmotnost uvedenou na obalu. 

 Vyvarujte se prudkých pohybů během přemístění. 

 Buďte opatrní - je-li podlaha mokrá nebo kluzká, může znesnadnit pohyb pacienta. 

 Výrobek neukládejte venku. Pravidelně kontrolujte stabilitu výrobku, utaženost šroubů a 

protiskluzové nožičky. 

 V případě pochybností ohledně použití, opravy nebo údržby výrobku, kontaktujte svého prodejce. 

Nastavení výšky 

 Pro nastavení výšky stoličky nastavte výšku každé nohy zvlášť stisknutím kolíku na každé z nich. 

Vyberte správnou výšku posouváním dolů a nahoru a pak uvolněte kolíček.  

 Zkontrolujte, zda jsou všechny nožičky ve stejné výšce. 

 Umístěte stoličku na rovnou plochu a před použitím zkontrolujte její stabilitu. 

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE 

Čištění  

Použijte pouze vlhký hadřík a jemné mýdlo. Před použitím dobře osušte. 

Dezinfekce 

V případě potřeby dezinfikujte výrobek běžným dezinfekčním prostředkem. 

POZNÁMKA: V žádném případě nepoužívejte na čištění výrobku kyseliny nebo zásaditá agresivní 

rozpouštědla a látky s přídavkem acetonu. 



PODMÍNKY LIKVIDACE 

Obecné podmínky likvidace  

Výrobek nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Výrobek odevzdejte do příslušných prostor pro 

recyklaci. 

ZÁRUKA 

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s 

výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, 

zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v 

uživatelské příručce. 

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení 

v rozporu s touto příručkou 

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě postižení přístroje přírodními katastrofami, 

zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), 

použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné 

úpravy přístroje, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele) 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku. 

OPRAVY 

Záruční opravy 

V případě, že produkt MOPEDIA má během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, 

výrobce/dodavatel posoudí, zda je na vadu výrobku vztažena záruka. Výrobce/dodavatel může na základě 

vlastního uvážení nahradit nebo opravit záruční položku u konkrétního dealera dané společnosti nebo v 

jeho sídle. Náklady na opravdu přístroje v případě uznání záruky nese výrobce, potažmo prodejce přístroje. 

Oprava nebo výměna neobnovuje nebo prodlužuje záruku. 

Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka 

Produkt, na nějž se nevztahuje záruka, lze opravit u autorizovaného prodejce zařízení. Náklady na práci a 

dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem. Na vykonanou 

opravu se vztahuje záruční doba po dobu šesti (šesti) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravovaný výrobek 

obdržen. 

Neoprávněná reklamace 

Zákazník bude informován o tom, že po přezkoumání a otestování vráceného produktu dodavatelem, že 

výrobek není vadný a nelze uplatnit záruční opravu. Produkt bude vrácen zákazníkovi a bude účtován 

náklad za dopravu výrobku zákazníkovi. 



NÁHRADNÍ DÍLY 

Na originální náhradní díly MOPEDIA je poskytována záruční doba šesti (6) měsíců od data, kdy byly 

náhradní díly použity. 

OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE 

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než 

ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že 

používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně 

vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a 

výjimky v délce záruky vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích 

se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky 

mohou být bez dalšího upozornění upravovány. 

 

 


