
 
 
 

NÁVOD K POUŽITÍ SEDAČKY POD SPRCHU 
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POUŽITÍ : 
 
Sedačky pod sprchu tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se 
sníženou schopností mobility. Své využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému 
zdravotnímu stavu není schopen při osobní hygieně využít standardně vybavenou sprchu. Svou 
konstrukcí usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto 
úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost. 
 
POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ: Rám sedačky, který je vyroben z povrchově upravených ocelových trubek, je 
doplněn plastovým hygienickým sedátkem, konstrukcí pro uchycení sedačky do sprchy a kloubem, 
umožňujícím sklopení sedačky. Je doplněna opěrným mechanismem snižujícím zatížení nosné 
konstrukce. Opěrný mechanizmus lze výškově nastavit. Sedačka se připevňuje do sprchy třemi šrouby do 
nosné konstrukce. Pro upevnění použijte samořezné šrouby o průměru 10 mm a hmoždinky zvolte podle 
druhu materiálu zdi, do které chcete upevnit sedačka. Sklopný mechanismus umožňuje dvě polohy 
sedačky – vodorovná poloha (pro používání sedačky), - svislá poloha (sedačka odklopená). Pro sklopení 
sedačky do vodorovné polohy přizvedněte sedačku směrem vzhůru. 
 
 
 
ÚDRŽBA: Sedačku lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, 
které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Po použití nebo následném 
očištění sedačku řádně osušte. 
 
VAROVÁNÍ: Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat  stav jistících prvků! 
Pro větší bezpečnost doporučujeme kombinovat s  madlem viz. katalog VERMEIREN ČR s.r.o. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ZÁRUKA: Vermeiren Polska  odpovídá za případné vady materiálu  nebo technologické chyby vzniklé při 
výrobě po stanovenou dobu, počítanou ode dne prodeje.   

 
Záruční doba je pro každý výrobek uvedena v záručním listu. 

 
Záruční podmínky budou zachovány pokud naše výrobky budou používány v souladu s uvedenými 
zásadami  a v souladu se svým určením.  
 
Záruka se nevztahuje na:  
- náklady dopravy, obsluhy a jiné nároky,  
- poškození vzniklé z konstrukčních změn provedených uživatelem,  
- prvky podléhající přirozenému opotřebení a oděru,  
- škody, které způsobil uživatel prostřednictvím výrobku,  
- škody vzniklé v důsledku jiných vnějších činitelů,  
- škody vzniklé v důsledku toho, že nebyly použity originální náhradní díly. 
 
Veškeré záležitosti související se zárukou na náš výrobek, vyřizujte v místech prodeje výrobku nebo 
s našimi distributory.   
 

 
VÝROBCE: 

 
VERMEIREN Polska Sp. z o.o. 
Ul. Łączna 1 
55-100 Trzebnica 
Tel. 071/387-42-00 
Fax 071/387-05-74 
e-mail: info@vermeiren.pl 
www.vermeiren.pl 

 
 

ZASTOUPENÍ: 
 

VERMEIREN ČR s.r.o.      
Nádražní 1387/132      
702 00 Ostrava 1       
e-mail: info@vermeiren.cz     
www.vermeiren.cz       
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