
 

Forgó korongos fürdőkád pad SD11080 használati utasítás 
 

 

 

Rendeltetésszerű használat: A fürdődeszka orvosi eszköz, és biztonságos fürdést tesz lehetővé. Csak 
emberek használhatják, akik felső végtag funkcióval rendelkeznek. A párnázott korong lehetővé teszi 
a fürdőkádba való be- és kilépést különösebb erőfeszítés nélkül. A kád szélétől a kád peremének 
közepéig komphajózási segédeszközként szolgál. A fogantyú extra biztonságot nyújt. Könnyen 
hozzáférhető szappanpolc van beépítve. A fürdődeszka felületén lévő speciálisan kialakított lyukak 
lehetővé teszik a zuhanyozás közben ráfolyt víz elvezetését.  

Javallat: korlátozott állóképesség, korlátozott stabilitás, általános gyengeség 

 Ellenjavallat: szédülés, egyensúlyi működés zavara, törzskontroll hiánya, elégtelen szellemi vagy 
fizikai képességeit használni Kivitelek: A fürdődeszka kiválasztását (lásd a műszaki adatokat), a 
tesztelést és a használati utasítást csak a felhatalmazott, képzett személyzet.  

Az első használat előtt: Először teljesen olvassa el a használati utasítást, és őrizze meg a termék 
élettartamának végéig. Az első használat előtt ellenőrizze, hogy a fürdődeszka teljes és sértetlen-e. 
Telepítés: A fürdődeszkát előre összeszerelve szállítjuk. Csak a 4 lábat (szorítócsap) és a fogantyút 
kell felszerelnie. Szerszámok  nem szükségesek ehhez. 

►A fogantyút a 2 kis műanyag csavarral (1 jelzés)  rögzítjük a tábla aljához (pl. érme). A fogantyút a 
fal irányában kell felszerelni a könnyű hozzáférhetőség érdekében! 
 ► Ezután szerelje fel a lábakat úgy, hogy a nagy műanyag csavarokat (2 jelzés) felülről behelyezi a 
nyílásokba (3 jelzés), majd meghúzza a szorítócsapokat (4 jelzés) alulról az óramutató járásával 
megegyező irányba forgatva. Állítsa be a lábakat úgy, hogy a fürdőkádban lévő deszka tegye ne 



csússzon oldalra, és mind a négy láb érintkezzen a fürdőkád belső falával, hogy megbizonyosodjon a 
rögzítéséről. A fürdődeszka oldalanként legfeljebb 2 cm-rel emelkedhet ki a kád széle fölé! 
 

 
Használat:  
►Használat előtt a gondozónak ellenőriznie kell a fürdődeszka biztonságos illeszkedését. Ha a 
fürdődeszka mozgatható, a 4 szorító a csapokat újra be kell állítani. 
 ► Mindig használja a gondozó segítségét, hogy leüljön és felálljon. 
 ► Üljön rá a kád szélén lévő segédeszközre (forgatótányérra) és csúsztassa (5 jelzés) vele a 
fürdődeszka közepére a forgótányért a markolatfüllel enyhén megemelve és a testsúlyt ennek 
megfelelően eltolva.  
► A fogófül (6 jelzés) enyhén megemelésével és egyidejűleg a kívánt irányba mozgatva fordítsa el a 
forgótányért 90°-kal 3 pozícióban (7 jelzés), amíg a helyére nem pattan.  
 

 
 
Fertőtlenítés/tisztítás:  
► A tisztításhoz ne használjon éles vagy súroló hatású tárgyat vagy tisztítószert. 
 ► A legjobb, ha az összes műanyag alkatrészt nedves ruhával tisztítja, normál, enyhe háztartási 
tisztítószerrel.  
► A szorítócsapokat a legjobb, ha kefével tisztítja meg tisztítószer adalékok nélkül (ne használjon 
olajat vagy zsírt tartalmazó tisztítószerek, csúszásveszély!).  
► Fontos: Fertőtlenítőszerek használatakor be kell tartani a gyártó használati utasítását. 
 
 



Műszaki adatok: 
 
Anyaga   Magasság fogantyúval 

és forgótányérral 
12 cm 

Szín fehér, piros 
fogantyúval 

A szorítócsavarok 
beállítása 

42-67 cm 

Hossz 72,5 cm Terhelhetősége 150 kg 
Szélesség 35 cm Súlya 3,1 kg 
Magassága 3,5 cm Élettartama 10 év 
 
Biztonsági utasítások:  
► Csak akkor használja a fürdődeszkát, ha egy gondozó segít a be- és kiszállásban, valamint a le- és 
felkelésben.  
► A felhasználó testtömege nem haladhatja meg a 150 kg-ot!  
► A fürdődeszkát csak olyan személy használhatja, aki ülve is tudja egyensúlyozni! 
 ► Ha a fürdődeszka egyes részei megsérülnek, meggörbülnek vagy deformálódnak, a továbbiakban 
nem használható!  
► A deszka minimális felülete a fürdő szélén 4 cm.  
► Mind a 4 szorítócsapnak a fürdőkád belső széléhez kell támaszkodnia. 
 ► Minden használat előtt ellenőrizze a rögzítést!  
► A szappan és a sampon növeli a csúszásveszélyt!  
► A fürdődeszka nem alkalmas hosszabb ideig tartó ülésre!  
► Az optimális biztonság érdekében célszerű a szorítócsapokat rendszeresen ellenőrizni, és szükség 
esetén cserélni! 
 ► Ha a termékkel kapcsolatban súlyos események fordulnak elő, értesítse a gyártót vagy az illetékes 
hatóságot.  
 
Garancia: A jogi garanciális igények szerint. 
Kizárva a garanciából: Nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülések, normál kopás, mint 
valamint olyan hibák, amelyek csak elhanyagolható hatással vannak a készülék értékére vagy 
használhatóságára. Műszaki változások és mellékletek valamint a nem megfelelő karbantartás 
érvényteleníti a garanciát és általában a termékszavatosságot. A változtatás jogát fenntartjuk, 
amelyek a műszaki fejlesztés érdekében állnak. 
 
 

 


