Kiszolgáló, illetve méretvevő helyeink:
* 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.
5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
5630 Békés, Piac tér 30-as Pavilon
5630 Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14. Egészségsarok
5700 Gyula, Semmelweis u. 4.
5900 Orosháza, Könd u. 59.
5540 Szarvas Szabadság út 26.
* 6724 Szeged, Pacsirta u.1.
6724 Szeged, Pacsirta u. 2.
6724 Szeged Tisza L. krt. 97.
6760 Kistelek, Kossuth u. 19.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 6.
6900 Makó, Szegedi út 2.
6900 Makó, Kálvária u. 1.
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.
* 6000 Kecskemét, Szent István Krt 48.
6000 Kecskemét, Nyíri u. 38./c
6400 Kiskunhalas, Dr.Monszpart L. u. 1.
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.
6060 Tiszakécske, Szolnoki út 2.
6100 Kiskunfélegyháza, Attila u. 2.
* 5000 Szolnok, József A. u.83.
3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22.

Tel/fax: 66/441-137
Tel: 66/326-585
Tel: 66/411-250
Tel:20/468-7609
Tel: 66/464-445
Tel: 68/473-273
Tel: 66/210-442
Tel: 62/543-795, 62/543-796
Tel: 62/310-294
Tel: 62/310-152
Tel: 20/344-2141
Tel: 62/220-591
Tel: 62/219-472
Tel: 62/209-127
Tel: 63/471-977
Tel/fax:76/507-052, 76/507-053
Tel: 76/326-327
Tel: 77/423-212
Tel: 76/455-154
Tel: 76/440-429
Tel: 76/431-799
Tel/fax: 56/513-170
Tel: 20/968-4755

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKET
GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ
PRIMA-PROTETIKA KFT.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.
Telefon/fax: 66/441-137 20/938-9750
Telephely: 5600 Békéscsaba, Vandháti út 1.
Székhely, telephely MSZ EN ISO 9001 szabvány szerint auditálva
Tel.: 66/529-470, Fax: 66/529-480
E-mail: info@prima-protetika.hu
Internet cím: http://www.prima-protetika.hu

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

D-4321
Kifordítható fürdőkádülőke

Amennyiben kérdése merülne fel, vagy segítségre van szüksége keresse
munkatársainkat a *-gal jelölt gyártóhelyeken (szerviz, javítás stb.).
Viszonteladók részére nagykereskedelmi lerakatunkban gyógyászati segédeszközök és
rehabilitációs termékek forgalmazását végezzük kedvező nagykereskedelmi áron.
Nagykereskedelmi lerakat:
5600 Békéscsaba, Vandháti út 1.

Tel.: 66/529-479 Fax: 66/529-485

Gyártási szám: ……………………………………………………..
Megrendelő neve: ………………………………………………….
címe: …………………………………………………
Megrendelő TAJ száma: ……………………………….

Köszönjük figyelmét, munkájához jó egészséget kívánunk.
PRIMA-PROTETIKA Kft.
A tájékoztatót készítette:
Jóváhagyta:
A vásárlói tájékoztató kiadva:

„GYORS SEGÍTSÉG A BAJBAN”

Droppa Éva
Baranyi Csaba termékismertető/termékfejlesztő
2016. április 10.

A kockázatokról olvassa el a vásárlói tájékoztatót, vagy kérdezze meg
kezelőorvosát!

Termék átadásának kelte: 20…... év ……………….. hó …… nap
Felíró orvos neve:…………………………………………………
Ezen tájékoztatót a kihordási idő végéig őrizze meg, és szükség
esetén ezzel együtt keresse fel társaságunkat!
EAN kód címke:

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Tisztelettel kérjük, hogy az Ön által átvett gyógyászati
segédeszközzel együtt átadott tájékoztatót szíveskedjen elolvasni és
megőrizni, szükség esetén – ezzel együtt – kiszolgáló helyünket
felkeresni.
1. Általános leírás
Az Ön által megrendelt és átvett eszköz az emberi test anatómiájának
figyelembe
vételével
készült.
Orvosi
rendelvényre,
társadalombiztosítási támogatással a 14/2007. (III.14.) EüM rendelet
alapján adható ki.
A kifordítható fürdőkádülőke azok számára jelenthet segítséget,
akiknek a tisztálkodás során a fürdőkádba történő leülés, illetve
felállás nehézséget okoz. Otthoni használatra készül, de
alkalmazható szociális vagy egészségügyi intézményekben is.
2. Használat
A kifordítható fürdőkádülőke előnye, hogy a kádba ki- és beszállás
úgy könnyíthető meg, hogy a megfelelően rögzített ülőkét
kifordítjuk, aztán a beteg elhelyezkedhet a támlás székben. Segítő
közreműködésével ezután befordítható a kádba.
A befordítási és kifordítási műveleteknél ügyelni kell arra, hogy a
beteg lábai ne akadályozzák a mozgatást. A kifordítható
fürdőkádülőkét csak függőlegesen terheljük.
Karbantartására, időszakos átvizsgálására gondos figyelmet kell
fordítani, mivel az eszköz használata párás, nedves, vizes
környezetben történik. Mechanikai kopás, korrodálás, deformáció
esetén az eszköz csak javítás után használható. A javítást csak
megfelelően képzett szakember végezheti.
Rendeltetés ellenes használatból, túlterhelésből, átalakításból,
helytelen kezelésből eredő károkért a gyártó nem vállal felelőséget,
valamint a garancia nem érvényesíthető.

3. Műszaki leírás
D-4321 típusú kifordítható fürdőkádülőke nem állítható szélességű,
de a legtöbb forgalomban lévő standard fürdőkádhoz illeszkedik.
Az eszköz vázszerkezete acélcsőből készül, hegesztett kötésekkel.
A vázszerkezet korrózió elleni védelmét ráolvasztott műanyag
porlakk bevonat biztosítja.
A csővégeket műanyag dugók zárják le. A tapadás növelése
céljából, illetve az ülőke és a kád bevonatának védelme érdekében a
vázszerkezet kádra felfekvő felületeit műanyag csövek védik.
A kifordítható fürdőkádülőke rögzítése a két oldalon elhelyezett
rögzítő csavarok segítségével könnyen megoldható.
Maximális terhelhetőség:100 kg
Saját tömeg:
7 kg

Magasság:
Szélesség:
Hossza:

470 mm
715 mm
545 mm

4. Tisztítás
A szennyezett felületeket háztartási tisztítószerrel javasoljuk lemosni. Ezt
követően tiszta vízzel öblítsük le és száraz ruhával töröljük át.

5. Minőségtanúsítás
EEKH regisztráció (012) nyilv.tartási szám:

HU/CA01/44853/14

EEKH gyártó kódja:
OEP által támogatott termék.

HU/11046893-2-04

6. Megfelelőségi nyilatkozat
Termékünk, melyre a megfelelőségi nyilatkozat vonatkozik, teljes
mértékben kielégíti az orvostechnikai eszközökről szóló, 4/2009.
(III.17.) EüM rendelet 1. mellékletében – I. osztályba sorolt
eszközök - rá vonatkoztatható alapvető követelmények
mindegyikét.
Kedves vásárlónk!
Mi, a PRIMA-PROTETIKA Kft dolgozói reméljük, hogy mind
termékeinkkel, mind kiszolgálásunkkal kivívjuk elégedettségét és
megtartjuk Önt vevőink között!
……………………………..

