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

ÚVOD 

Děkujeme za zakoupení sklopného madla MOPEDIA. Madla byla navržena a vyrobena tak, aby splňovaly 

požadavky pro praktické, správné a bezpečné použití. Tento návod vám poskytuje rady ohledně správného použití 

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

se obraťte na svého prodejce. 

ÚČEL POUŽITÍ: 
Sklopné madlo je pomůcka pro osoby, které mají problémy při sedání a zvedání v koupelně. 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

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

bezpečnostních madel, 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. Úplný seznam týkajících se prostředků je uvedeno v příloze A prohlášení 

3. Diskutovaná zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍ NÁSTROJE 

4. Diskutovaná zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÁ VYŠETŘENÍ 

5. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ. 

6. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°. 

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

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

zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.) 

NÁVOD K POUŽITÍ: 

 

  

Vyberte pevnou a bezpečnou stěnu pro umístění madla. 

 Před vrtáním si ověřte, zda ve vybraném prostoru není 

žádná překážka. 

 Ujistěte se, že jste zvolili vhodné místo pro montáž 

s ohledem na uživatele. 

 Madlo musí být sestaveno dle schématu, lze ho připevnit 

vodorovně nebo svisle. 

 Vyvrtejte 6 otvorů pro šrouby. 

 Madlo připevněte na stěnu pomocí šroubů a pečlivě 

utáhněte.  
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UPOZORNĚNÍ:  

 Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití. Dbejte zvýšené opatrnosti v přítomnosti dětí.  

 Při nastavení do vodorovné či svislé polohy se ujistěte, že se pojistka správně zacvakla. 

Madlo lze sklopit do dvou poloh dle vašich potřeb: 

1. Vertikálně 

2. Horizontálně 

Madlo je vybaveno pojistkou, která zvedá madlo do svislé polohy. Před použitím madlo sklopte do horizontální 

polohy, po použití vraťte do svislé polohy. Pokud potřebujete změnit polohu, postupujte dle výše uvedeného 

postupu. 

Madlo ve vodorovné poloze slouží jako opora při vstávání či usedání. 

UPOZORNĚNÍ: 

Madlo je určeno pro udržení rovnováhy. Nezatěžujte nad maximální zatížení!  

ÚDRŽBA 

Výrobky MOPEDIA jsou při uvádění na trh pečlivě kontrolovány a opatřeny značkou CE. Před každým použitím 

zkontrolujte správné umístění a utažení šroubů. 

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE 

Čištění  

Pro čištění výrobku používejte teplou vodu a neutrální mýdlo. 

UPOZORNĚNÍ: 

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

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

v rozporu s touto uživatelskou příručkou. 

 Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy výrobku za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění. 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI: 

 Délka: 78 cm 

 Průměr trubky: 3,2 cm 

 Výška: 30 cm 

 Šířka:10 cm 

 Hmotnost: 3 kg 

 Maximální nosnost: 120 Kg 

Prodejce neodpovídá za špatné umístění výrobku.  

ZÁRUKA 

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení, které je potvrzeno účtenkou nebo fakturou. Distributor si 

vyhrazuje právo opravit nebo vyměnit potřebné díly v materiálech nebo zpracování bez jakýchkoliv poplatků. 

Záruka se nevztahuje na škodu vzniklou s užíváním v rozporu s návodem k obsluze, nehodou, úmyslným 
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poškozením při montáži/demontáži. V Případě, že je potřeba výrobek opravit nebo vykazuje vady, neprodleně 

oslovte vašeho dodavatele a zároveň pro uplatnění záruky předložte doklad o koupi.  

 

 


