MADLO ZÁCHYTNÉ
POUŽITÍ

Madla jsou vhodná pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Usnadňují pacientům běžné
úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují
jeho soběstačnost.
POPIS

Madlo je vyrobeno z povrchově upravených ocelových trubek vysoké pevnosti a na obou stranách je zakončeno
hlavicemi, které slouží pro uchycení madla do nosné konstrukce. Barevné provedení bílá barva.
TECHNICKÉ PARAMETRY

Délky dle typu : JMC5412-30,48cm/ JMC54016- 40,64cm/ JMC54018- 45,72cm/ JMC54024- 60,96cm/ JMC5403280,28cm
Vzdálenost trubky od stěny: 42 mm
Max. zatížení: 136kg
Průměr trubky: 2,45cm
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před instalací a používáním si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností či v případě zjištění
závad, kontaktujte svého dodavatele. Poškozené madlo nepoužívejte! Madlo může být připevněno pouze kvalifikovaným
stavebním odborníkem. Ujistěte se, že nosná konstrukce je vhodná pro upevnění madla. Po instalaci a před prvním
použitím proveďte zkušební zatížení madla pro ověření pevnosti upevnění.
UPEVNĚNÍ MADLA

Výšku a pozici umístění madla přizpůsobte výšce osoby, která bude madlo používat a funkčnosti dle daného místa
použití. Madlo je možné umístit vodorovně anebo svisle. Madlo se připevňuje do nosné konstrukce šrouby a hmoždinky,
které je nutno zvolit dle druhu materiálu zdi, do které madlo montujete.
ÚDRŽBA

Madlo lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují
rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Pro zachování maximální stability a bezpečnosti použití
doporučujeme pravidelně kontrolovat pevnost připevnění.
ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného
použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním.
Vyrobeno: Timago International Group Sp z.o.o., Polsko
Dovozce: Distrimed s.r.o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín
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