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I. Dane techniczne

Długość bez podgłówka: 195cm
Długość z podgłówkiem: 225cm
Szerokość: 70cm
Wysokość (regulowana skokowo): 64-90cm
Wymiary po złożeniu: 70cm x 98cm
Waga: 17kg
Dopuszczalne obciążenie: 250kg

II. Zastosowanie

Stół rehabilitacyjny składany przeznaczony jest do masażu, zabiegów rehabilitacyjnych, zabiegów 
fizjoterapeutycznych, które pomagają w leczeniu oraz łagodzą skutki chorób i urazów. Pomagają wykonać 
efektywny i bezpieczny zabieg dzięki przyjęciu przez pacjenta odpowiedniej pozycji leżącej.

III. Konstrukcja

1 - Blat drewniany pokryty tapicerką
2 - Nogi zewnętrzne
3 - Rozpórki nóg zewnętrznych 
4 - Naciąg linkowy (system linek)
5 - Noga ruchoma  
6 - Nakrętki motylkowe 
7 - Zaślepka otworu na twarz
8 - Podłokietniki boczne 
9 - Podłokietnik przedni
10 - Podgłówek na regulowanym stelażu
11 - Sekcja ruchoma
12 - Dodatkowy otwór na podłokietnik
13 - Otwory na zagłówek
14 - Zamek walizkowy 
15 - Uchwyty transportowy
16 - Pokrowiec do transportowania łóżka
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IV. Obsługa
Stół w stanie złożonym ma postać walizki (fot. 2) aby go rozłożyć należy:
a. Otworzyć dwa zewnętrzne zamki walizkowe (14)
b. Odchylić blaty stołu (1), rozchylając nogi maksymalnie na zewnątrz (2)
c. Wyciągnąć wyposażenie z wnętrza stołu (8, 9, 10) 
d. Ustawić stół na twardym i równym podłożu (fot. 1)
e. Sprawdzić naciąg linek (4)
f. Ustawić odpowiednią wysokość poprzez:
- odkręcenie nakrętek motylkowych (6) 
- zdjęcie nogi ruchomej (5) ze śrub mocujących 
- przełożenie nogi ruchomej na wybrane położenie 
- zakręcenie nakrętek motylkowych (6)
9. Zamontować podgłówek (10) oraz w razie potrzeby podłokietnik przedni (9) oraz panele boczne (8)) 
10. Aby podnieść sekcję ruchomą (11) należy otworzyć środkowy zamek walizkowy (14) i unieść sekcję na żądaną wysokość
11. Aby opuścić sekcję ruchomą (11) należy unieść ją do uzyskania oporu zwalniając tym samym mechanizm blokujący i swobodnie 
opuścić
12. Sekcję ruchomą zabezpieczyć poprzez zamknięcie zamka walizkowego (14)

V. Ułożenie pacjenta:
Zabieg należy rozpocząć od prawidłowego ułożenia pacjenta na stole. Pacjent powinien najpierw usiąść na blacie stołu po czym 
zająć odpowiednią dla danego zabiegu pozycję leżącą. Zajęcie odpowiedniej pozycji na stole jak i zejście ze stołu powinny być 
asekurowane przez osobę wykonująca zabieg.

WAŻNE
Przed położeniem pacjenta należy sprawdzić prawidłowość rozstawienia nóg, prawidłowe dokręcenie nakrętek motylkowych, 
jednakowe ustawienie długości nóg, stan techniczny linek i ich naciąg.

VI. Złożenie stołu
1. Zdemontować podgłówek i wyposażenie dodatkowe (jeżeli występuje).
2. Przewrócić stół na bok stawiając go na stopkach (fot. 4)
3. Złożyć nogi zewnętrzne zwracając uwagę na prawidłowe położenie linek 
4. Umieścić wyposażenie wewnątrz stołu - jeżeli występuje (fot. 4)
5. Zamknąć walizkę dwoma zewnętrznymi zamkami (14), uważając aby nie zatrzasnąć linek.
6. Postawić stół na stopkach do tego przeznaczonych lub umieścić walizkę w pokrowcu (16)

VII. Konserwacja i czyszczenie
1. Eko - skóra, skaj. Czyścić łagodnym roztworem szarego mydła oraz letniej wody za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki.  Nie 
używać rozpuszczalników oraz detergentów.
2.  Elementy chromowane i lakierowane. Czyścić za pomocą wilgotnej szmatki. Nie używać rozpuszczalników oraz środków 
ściernych.
3.  Drewno, sklejka. Czyścić za pomocą miękkiej wilgotnej szmatki wycierając do sucha. Nie stosować żadnych środków 
chemicznych. 

VIII. Dezynfekcja
Dezynfekować spirytusem lub ogólnie dostępnymi środkami dezynfekującymi

IX. Uwagi eksploatacyjne
1. Stół przeznaczony jest do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.
2. Zabrania się przenoszenia stołu wraz z pacjentem.
3. Zabrania się gwałtownego siadania na stół (wskakiwania).
4. Stół należy transportować w stanie złożonym z zamkniętymi zamkami.
5. Zabrania się siadania, klękania i opierania na podgłówku (10) i podłokietnikach (8,9).
6. Jeżeli pacjent układa się na stole bez ubrania, rehabilitant powinien zastosować podkłady jednorazowe lub zdezynfekować stół.

X. Zalecenia
1. Używać stół zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.
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Instrukcja montażu kółek do torby transportowej
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Kółka należy przykręcić śrubami dołączonymi do zestawu (16sztuk, po 4
śruby do jednego kółka) śrubokrętem krzyżakowym. Kółka tylne "A" (nie-
skrętne) po stronie kieszeni na wałek, kółka przednie "B" (skrętne) po
stronie uchwytu do ciągnięcia. Kółka należy przykręcić zgodnie ze
zdjęciem numer 2 zachowując conajmniej centymetr odstępu od brzegu
deski.

"A" kółka tylne "B" Kółka przednie
(skrętne)
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