
 

Fürdőkád pad "Plus" kék kapaszkodóval 70 cm SD11005 és 
Fürdőkád pad "Plus" hosszú kék kapaszkodóval 78 cm 

SD11010 használati utasítás

 

 

 

 

  

Rendeltetésszerű használat: A fürdődeszka egy orvosi eszköz, és lehetővé teszi a zuhanyozást a kád 
szélére helyezve. Az ívelt forma megkönnyíti a mosást. A fogantyú további támasztékot biztosít.  

Jelzés: (mozgás) korlátozott izom, alsó végtag ízületi működése fenntartott használhatóságával a 
felső végtagok és a meglévő stabil törzstartás 

 Ellenjavallat: A törzs nem megfelelő stabilitása / a felső végtagok működése; elégtelen fizikai vagy 
szellemi képessége az eszköz használatához. 

Verziók: Különböző modellek vagy méretek léteznek (lásd a műszaki adatokat), a megfelelő tábla 
kiválasztását együtt kell elvégezni. A tesztelés, összeszerelés és használati utasítás csak 
felhatalmazott, képzett szakemberek végezhetik. Az fürdődeszkát csak kísérővel szabad használni. A 
modell háztartási használatra készült, kötelező csak ép, sértetlen bőrrel érintkezhet. A fent 
említetteken kívül minden más felhasználás nem megfelelő. A Sundo GmbH nem vállal felelősséget 



az ebből eredő károkért, a kockázatot kizárólag a felhasználó viseli. Súlyos eset esetén a termékkel 
kapcsolatos eseményekről kérjük, értesítse a gyártót, ill az illetékes forgalmazót. 

 Az első használat/karbantartás előtt: Először olvassa el teljes egészében a használati utasítást, és 
őrizze meg a termék élettartamának végéig. Kérjük, ellenőrizze, hogy a termék sértetlen-e az első 
használat előtt és minden használat előtt szemrevételezéssel. Sérülés vagy kopás esetén, a táblát 
(tovább) nem szabad használni. További karbantartás nem szükséges, ha betartják a biztonsági 
előírásokat. 

Összeszerelés: 

► A fogantyút a tábla aljára rögzítjük a 2 műanyag csavar segítségével (pl. érme segítségével). A 
tábla a fürdőkád szélére kerül úgy, hogy a fogantyú legyen a bejárati oldallal szemben.  
► Ezután szerelje fel a lábakat a műanyag csavarok behelyezésével hosszú lyukakat felülről és a gumi 
alátét behelyezését, lent. Ezután dugja be a szorítócsapot szintén alulról és húzza meg óvatosan az 
óramutató járásával megegyező irányba. Állítsa be a lábakat úgy, hogy a fürdőkádban lévő deszkát 
nem lehet előre-hátra tolni oldalán, és mind a 4 láb érintkezik a belső fallal a fürdőkádból. A 
káddeszka mindkét végének rá kell feküdnie a fürdőkád széle. Ezután végül húzza meg a csavarokat. 
Ügyeljen a fürdődeszka szilárdan a helyére! 
 
Használat:  

► Minden használat előtt ellenőrizze a tábla szoros illeszkedését. Ha a tábla mozgatható, a négy 
szorítócsavart meg kell húzni újra. Mindig vegye igénybe képzett gondozó segítségét és üljön le 
óvatosan a tábla közepén. Fogja meg a fogantyút eggyel emelje fel a lábát, és forduljon a fürdőkádba. 
Mindig ülj lefelé függőlegesen a tábla közepén, különben ott van dőlés- és csúszásveszély! A 
testápolás elvégzése után fordított sorrendben hagyja el a kádat. 

Tisztítás/fertőtlenítés: A felismerhető szennyeződéseket azonnal el kell távolítani használat után 
nedves ruhával és megfelelő enyhe tisztítószerrel vagy szappanos vízzel a szennyesődések elkerülése 
érdekében. (Figyelem, ne használjon olajos ill zsíros tisztítószerek, csúszásveszély!) Alaposan öblítse 
le vízzel később. Fertőtlenítse a fürdődeszkát a kereskedelemben kapható, klórmentes 
készülékfertőtlenítő az első használat előtt és minden alkalmazás után. Fontos: vegye figyelembe a 
gyártó előírásait előírások. Tanács: A »PLUS« fürdődeszka csak érintkezésbe kerülhet ép, sértetlen 
bőr. A DGKH, DGSV útmutatója szerint, AK: A termikus tisztítás és fertőtlenítés validálása és 
rutinszerű ellenőrzése eljárások orvostechnikai eszközökre...“ egy A0 alkalmazása 600 érték 
szükséges. A fürdődeszkák (pl. 10 perc / 80 °C ill 1 perc. /90 °C). A fürdődeszkák 130 °C-ig 
autoklávozhatók. 

Biztonsági utasítások:  

► Csak akkor használja a káddeszkát, ha egy gondozó segít bejutni és kifelé kijönni, valamint 
leüléskor és felkeléskor. (Segítség csak felhatalmazott, képzett szakemberektől) 
 ► A fürdődeszkát csak egy személy használhatja!  
► A felhasználó testtömege nem haladhatja meg a 150 kg-ot!  
► A káddeszkát csak olyan személy használhatja, aki erre képes ülve irányítsák egyensúlyukat!  



► Ha a fürdőkád egyes részei megsérülnek, meghajlottak vagy deformálódnak, többé nem szabad 
használni!  
► Használat előtt ellenőrizze a tábla szoros illeszkedését!  
► A szappan és a sampon növeli a csúszás kockázatát, kérjük, ne tegye olajos vagy zsíros zuhany- 
vagy tisztítószereket használjon!  
► A káddeszka nem alkalmas ennél hosszabb ülésre szükséges 
 ► Mind a 4 szorítócsapot rögzíteni kell a belső oldalakhoz fürdőkád Az optimális biztonság 
érdekében rendszeresen ellenőrizze a szorítócsapokat és szükség esetén cseréltesse ki őket 
szakkereskedővel! Csak eredeti alkatrészeket használjon! 
 
Öntött fürdődeszka »PLUS« (70 x 35 cm): 
Anyaga Polipropilén Magasság 

Magasság fogantyúval 
4 cm 
18 cm 

Szín Fehér A szorítócsavarok 
beállítása: 

38-61 cm 

Hossz 70 cm Max terhelhetőség 150 kg  
Szélesség 28/35 cm Élettartam 10 év 
Súlya 2,55 kg   
 
Öntött fürdődeszka »PLUS«, hosszú változat (78 x 35 cm) 
Anyag Polipropilén Magasság 

Magasság fogantyúval 
4 cm 
18 cm 

Szín Fehér A szorítócsavarok 
beállítása: 

42-67 cm 

Hossz 78 cm Max terhelhetőség 150 kg 
Szélesség 28/35 cm Élettartam 10 év 
Súlya 2,75 kg   
 

 


