
 

Beteg mozgató csúszópad 76 cm fa  46850 és Csúszópad 72 
cm műanyag 46860 használati utasítás 

 

 

 

 

 

 

 

Használat: A transzfertábla egy orvostechnikai eszköz, és megkönnyíti (a betegek) szállítását. 

 Javallat: Mozgáskorlátozások, csökkent járás-/állásképesség, neuromuszkuláris betegségek a láb 
mozgásának kiterjedt funkcionális korlátozásaival  

Ellenjavallat: erős szédülés, törzskontroll hiánya, felsőrész gyengesége végtagok, elégtelen fizikai 
vagy szellemi képességek. 

 



Használat:  

► Távolítsa el a levehető karfát a kerekesszékről vagy a komódszékről, és helyezze el a fékeket. 
Távolítsa el a kivehető kartámaszokat a görgős vagy a komód székről, és zárja le a fékeket. 
 ► Helyezze fel a transzfer táblát ferde (fa) vagy hornyolt (műanyag) oldalával felfelé  
► Az ágyat a kerekesszék vagy a komódszék magasságába kell mozgatni sorrendben hogy egyenletes 
síkot kapjunk.  
► A transzferdeszkát mindkét végén legalább 15 cm-rel teljesen alá kell támasztani, így nem fog 
felborulni.  
► Tartsa a lehető legkisebb távolságot az ágy és a kerekesszék között.  
► A páciens most áthúzhatja magát a transzfertáblán a saját segítségével vagy a karját. Kicsit meg 
kell támasztania magát a kezével, amikor "átkelés" felé halad tehermentesítse a testet, hogy elkerülje 
a súrlódást a deszkán. Ez különösen fontos számára Érzékelés elvesztése. 
 ► Súlyos mozgáskorlátozottság esetén hasznos lehet a nővér támogatása ajánlott. 
 

Beteg mozgató csúszópad 76 cm fa 46580  
Anyaga tömör fa, lakkozott Súlya 1,4 kg 
Hossza kb. 76 cm Max terhelhetősége 150 kg 
Szélessége kb. 21 cm   
 

Csúszópad 72 cm műanyag 46860 
Anyaga műanyag Súlya 1,1 kg 
Hossza kb. 71 cm Max terhelhetősége 150 kg 
Szélessége kb. 21 cm   
 

 

Tisztítás/fertőtlenítés: Ne használjon éles vagy súroló hatású tárgyakat a tisztításhoz, illetve 
olaj/zsír/tartalmú tisztítószereket. oldószerek! A transzfer tábla szükség esetén nedves ruhával vagy 
szivaccsal áttörölhető. Tedd a tisztításhoz ne használjon éles, súroló vagy csiszoló tárgyat vagy 
tisztítószert. Csak használja enyhe, kereskedelemben kapható háztartási tisztítószerek és puha 
törlőkendők vagy szivacsok. Minden alkatrész lehet kereskedelmi forgalomban kapható, klórmentes 
fertőtlenítőszerekkel kell kezelni. Figyelem, kérjük, vegye figyelembe a gyártó használati utasítását! 

Biztonsági utasítások:  

► A Transzfertábla nem játék, figyeljen gyermekeire!  
► Ügyeljen arra, hogy a tábla használat közben ne boruljon fel, és hogy teljesen le legyen fedve 
legalább 15 cm hosszúsággal  
► Használja ki a kísérő személy / ápolószemélyzet támogatását  



► Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a tábla nem sérült-e, hogy elkerülje az esetlegesen 
egyenetlen felület vagy hasonló sérüléseket.  
► Ne használjon olajat vagy zsírt tartalmazó súroló hatású tisztítószereket. 
Első használat/karbantartás előtt: A használati utasítást csak felhatalmazott, képzett szakember 
végezheti el. Először olvassa el a jelen utasításokat teljes felhasználásra, és a csomagolással együtt 
őrizze meg a termék élettartamának végéig. Kérjük, először ellenőrizze és minden használat során, 
hogy a termék sértetlen-e. Sérülés vagy kopás esetén a transzfertáblát nem szabad használni 
(továbbra). A biztonsági előírások betartása mellett további karbantartás nem szükséges. A fent 
említettektől eltérő felhasználás nem rendeltetésszerű. Az ebből eredő károkért a SUNDO GmbH, ill a 
gyártó, a kockázatot kizárólag a felhasználó viseli. Minden súlyos esemény, amely ezzel a termékkel 
kapcsolatban fordul elő haladéktalanul jelenteni kell a gyártónak vagy az illetékes hatóságnak. 

Garancia: A törvényes garancia szerint. Kizárva a garanciából: Nem rendeltetésszerű használatból, 
normál kopásból eredő sérülések és fogyasztás, valamint olyan hibák, amelyek a termék értékét vagy 
használhatóságát csak elenyésző mértékben csökkentik. Technikai változások és a tartozékok, 
valamint a szakszerűtlen karbantartási munkák a garancia és a termékszavatossági idő lejártát vonják 
maguk után Tábornok. A műszaki fejlesztés érdekében a változtatás jogát fenntartjuk. 
 
 
 

 

 


