
 
 

 

  

 

 

 

ST332-44 Podsedák z paměťové pěny kruh Ø 44 cm 
ST335-41 Podsedák z paměťové pěny ovál 41 x 32 x 8 cm 
ST335-48 Podsedák z paměťové pěny ovál 48 x 38 x 8 cm 
ST336 Podsedák z paměťové pěny tvar U 41 x 51 x 6,5 cm 
ST355 Podsedák z paměťové pěny 44 x 37,5 x 7,5 cm 

Návod k obsluze  
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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 

 ST332-44 Podsedák z paměťové pěny kruh Ø 44 cm 

 ST335-41 Podsedák z paměťové pěny ovál 41 x 32 x 8 cm 

 ST335-48 Podsedák z paměťové pěny ovál 48 x 38 x 8 cm 

 ST336 Podsedák z paměťové pěny tvar U 41 x 51 x 6,5 cm 

 ST355 Podsedák z paměťové pěny 44 x 37,5 x 7,5 cm 

ÚVOD 

Děkujeme za zakoupení podsedáků MOPEDIA. Podsedáky byly navrženy a vyrobeny tak, aby vyhovovaly vašim 

potřebám pro praktické, správné a bezpečné používání. 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. 

ÚČEL POUŽITÍ  

Podsedáky MOPEDIA zajistí bezbolestné sezení osobám po operaci, ženám po porodu, hemoroidech a osobám 

s problémy s prostatou. 

UPOZORNĚNÍ: 

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

 Výrobce a dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku 

v rozporu s touto uživatelskou příručkou. 

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

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 NEJSOU MĚŘÍCÍ NÁSTROJE 

3. Diskutovaná zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÁ VYŠETŘENÍ 

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.) 

OBECNÝ POPIS 

Podsedáky jsou vyrobeny z polyuretanové pěny vysoké hustoty, které poskytují úlevu od bolesti související 

s dlouhodobou péčí, po porodu, po operaci či při hemoroidech. Podsedáky jsou také užitečné pro snížení únavy při 



2 
 

dlouhých cestách autem. Může být použit na jakémkoliv rovném povrchu pro snížení napětí v oblasti konečníku. 

Dodán s odnímatelnou polyesterovou podšívkou. 

PŘED POUŽITÍM 

 Vždy zkontrolujte opotřebení výrobku, aby bylo zaručeno bezpečné používání. 

VAROVÁNÍ PŘI POUŽITÍ 

 Neponechávejte výrobek v delším kontaktu s vodou. 

 V případě pochybností o použití, nastavení nebo údržbě, kontaktujte svého prodejce. 

 Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, abyste předešli možným rizikům. 

ÚDRŽBA 

Výrobky MOPEDIA jsou při uvádění na trh pečlivě kontrolovány a opatřeny značkou CE. Pro bezpečnost uživatele 

se doporučuje, aby byla bezpečnost výrobku zkontrolována výrobcem nebo autorizovaným servisem každé dva 

roky. 

ČIŠTĚNÍ 

Podšívku perte při maximální teplotě 30 °C, nebělte, nežehlete, nečistěte chemicky ani nesušte. 

 
POZNÁMKA: Podsedák nelze prát 

PODMÍNKY LIKVIDACE 

Obecné podmínky likvidace  

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

TECHNICKÉ VLASTNOSTI: 

Kód Materiál  Velikost 
ST332-44 Paměťová pěna (polyuretan) Ø 44 cm 
ST335-41 Paměťová pěna (polyuretan) 41 x 32 x 8 cm 
ST335-48 Paměťová pěna (polyuretan) 48 x 38 x 8 cm 
ST336 Paměťová pěna (polyuretan) 41 x 51 x 6,5h cm 
ST355 Paměťová pěna (polyuretan) 44 x 37,5 x 7,5 cm 

POZNÁMKA: Paměťová pěna je odolná proti ohni a respektovaná normou EN1021 Standard. 

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 
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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. 

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.  


