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Ławka wgłębna do wanny
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Miejsce na notatki: 
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Oznaczenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 Numer 

referencyjny 
 Data produkcji 

 
Numer partii  Wytwórca 

 Zapoznaj się z 

instrukcją 
 Uwaga! 

 Znak informujący, że wytwórca dokonuje oceny 

zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi 

Dyrektywy UE dla wyrobów medycznych klasy I. 
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1.Wstęp 

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu należy dokładnie sprawdzić czy produkt nie zawiera 

zewnętrznych uszkodzeń , które mogły wystąpić podczas transportu. Następnie prosimy o dokładne 

zapoznanie się z treścią instrukcji użytkowania. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem 

prowadzącym, bądź terapeutą lub inną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje medyczne, w celu 

ustalenia czy wydany produkt medyczny spełnia  potrzeby  pacjenta. 

2.Zastosowanie 

Ławka wgłębna do wanny jest przyrządem pomocniczym służącym pacjentowi w celu ułatwienia 

korzystania z wanny podczas czynności sanitarnych. Znajduje zastosowanie głównie dla pacjentów o 

obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności 

życia codziennego.  

 

3.Wykonanie 

Ławka wgłębna składa się z siedziska, oraz wyprofilowanej ramy zakończonej nasadkami 

antypoślizgowymi. Całość wykonana jest z materiałów o podwyższonej wytrzymałości na wilgoć.  

 

4.Montaż i główne zalecenia użytkowania  

Przyrząd po wyjęciu z opakowania należy złożyć, a następnie sprawdzić czy nie występują na nim 

uszkodzenia zewnętrzne mogące wystąpić podczas transportu.  

NIE NALEŻY używać produktu, jeśli wystąpiły wspomniane uszkodzenia konstrukcji transferu lub brakuje 

elementów składowych. Jeśli wystąpiły ww. okoliczności skontaktuj się z Sprzedawcą  w celu usunięcia 

szkód lub uzupełnienia braków. Postępuj zgodnie z warunkami podanymi w karcie gwarancyjnej.  

 

Czynność montażu może wykonać jedna osoba, lecz w przypadku znacznej dysfunkcji konieczna może być 

Pacjentowi pomoc osoby trzeciej. Montaż należy przeprowadzać w następującej kolejności (patrz części 

składowe, pkt. 5):  

 

a) Do ramy siedziska (a) wprowadź elementy ramy bocznej (b) kolejno z jednej i drugiej strony 

b) Wprowadzając element ramy bocznej zablokuj go w odpowiednim miejscu za pomocą klipsu 

zabezpieczającego (c) 
c) Sprawdź poprawność zamontowanych elementów oraz odpowiednią szerokość ławki 

d) Rama ławki musi mieć taką szerokość aby odpowiadała szerokości wanny, a 

nasadki antypoślizgowe miały pełen kontakt z brzegiem wanny  

 

UWAGA: Prawidłowe i pewne ustawienie ramy bocznej  gwarantuje bezpieczeństwo 

korzystania z przyrządu. Pamiętaj, aby nasadki antypoślizgowe zawsze przylegały do 

brzegów wanny. Przed każdorazowym korzystaniem z przyrządu należy sprawdzić 

prawidłowe i pewne zamocowanie ławki.
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Korzystając z przyrządu należy zachować odpowiednią kolejność czynności. Siadanie, uchwycenie brzegów 

wanny, przełożenie kolejno nogi bliższej wanny, a następnie dalszej i zgięcie nóg. 

Wstawanie z przyrządu odbywa się poprzez uchwycenie brzegów wanny, wyprost 

nóg, przełożenie nogi bliższej brzegu wanny, a następnie dalszej z jednoczesnym 

obrotem tułowia. Nie należy przenosić Pacjenta z ławki do wewnątrz wanny.  

 

UWAGA: U pacjentów z obniżeniem sprawności ruchowej zawsze konieczna jest 

asysta osoby trzeciej. Dodatkowo w łazience należy usunąć możliwe przeszkody, 

oraz sprawdzić czy podłoże jest równe, a miejsca śliskiego podłoża zabezpiecz, np. matami 

antypoślizgowymi.  

 

5.Specyfikacja techniczna 
 

Materiał siedziska PCV 

Materiał ramy Aluminium 

Regulacja szerokości 73-78 cm 

Szerokość wewnętrzna 47-52 cm 

Głębokość siedziska 25 cm 

Maksymalne obciążenie 100 kg 

Waga produktu 1,8 kg 

 

6. Etykieta i oznaczenia 

 

7. Części składowe 

 

a Siedzisko 

 

str. 5 

b Elementy ramy bocznej 

c Klips zabezpieczający 

8. Informacje ostrzegawcze 

NIE NALEŻY korzystać z przyrządu bez zapoznania się z niniejsza instrukcją. 

NIE NALEŻY stawać na ławce,  ani zsiadać do wanny. 

NIE NALEŻY przekraczać maksymalnego obciążenia, patrz pkt. 5.  

NIE NALEŻY siadać na ławce bez sprawdzenia poprawności zamontowania. 

NIE NALEŻY przytwierdzać do przyrządu ciężkich przedmiotów, ani innych obciążeń.  

NIE NALEŻY opierać się o przyrząd, w celach innych niż siadanie i wstawanie.  

UŻYWAJ tylko oryginalnych części zamiennych pochodzących od Wytwórcy. W tym celu skontaktuj się ze 

Sprzedawcą.  

9. Konserwacja i zalecenia kontrolne 

Przyrząd należy czyścić regularnie przy pomocy gąbki nasączonej wodą z łagodnymi środkami czyszczącymi 

do tworzyw sztucznych, np. mydła lub łagodnych środków z atestem PZH. Po każdorazowym czyszczeniu 

należy wytrzeć przyrząd do sucha.  

NIE NALEŻY używać do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani 

żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem powierzchni przyrządu i utratą gwarancji).  

Zaleca się kontrolę samodzielną przyrządu co najmniej raz na 3 miesiące. 

Zakres kontroli: sprawdzenie stanu nasadek antypoślizgowych, sprawdzenie stanu 

elementów mocujących, sprawdzenie płyty głównej pod kątem pęknięć, ocena wizualna. 

 

W przypadku stwierdzenie wad konstrukcyjnych, należy zaprzestać użytkowania przyrządu oraz 

postępować zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w karcie gwarancyjnej. 

10. Dane dotyczące gwarancji 

 Zasady gwarancji określa w pełni wypełniona karta gwarancyjna.  Do celów gwarancyjnych należy 

bezwzględnie zachować paragon lub inny dowód sprzedaży.  

 

11. Informacje dodatkowe 

 

Data utworzenia instrukcji: 10.06.2013r. 

Wytwórca zastrzega prawo do aktualizacji niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadamiania.


