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Vážený zákazníku,  

 

       děkujeme Vám, že jste se rozhodl zakoupit výrobek naší společnosti. Společnost PROMA REHA, s.r.o. je významným 

výrobcem pomůcek pro osoby se zdravotním handicapem nejen v České Republice, kde působí již více než 20 let. Výrobky 

společnosti PROMA REHA, s.r.o. jsou známé moderními lehkými konstrukcemi, které však přes svoji nízkou hmotnost 

dosahují špičkových parametrů, pevnosti a užitné spolehlivosti. Pečlivá povrchová úprava, promyšlená konstrukce a 

technologie výroby, spojená se špičkovým zpracováním všech povrchových ploch, dává předpoklad jejich dlouhé životnosti. 

Proto pevně věříme, že Vám bude zakoupený výrobek sloužit dlouho a k Vaší naprosté spokojenosti. Aby tomu tak 

skutečně mohlo za všech provozních podmínek být, prosíme Vás o důkladné pročtení a dodržování následujících 

bezpečnostních, obslužných, provozních a servisních pokynů. V případě jakýchkoliv potíží či nejasností kontaktujte, 

prosím, naše technické oddělení na níže uvedené adrese, případně našeho obchodního zástupce, který koupi našeho 

výrobku zprostředkoval. Tamtéž můžete získat i potřebné informace týkající se dodávek náhradních dílů, možností 

servisních zásahů, oprav či provádění periodických bezpečnostně-technických kontrol. Další aktuální informace o firmě, 

kontaktech, jejích výrobcích, službách a speciálních nabídkách můžete rovněž získat na internetové adrese 

www.promareha.cz. 

 

Zákaznické oddělení: (+420) 491 11 22 33 

 

Bezstarostné užívání zakoupeného výrobku Vám přeje 

       

společnost PROMA REHA, s.r.o. 

http://www.promareha.cz/
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1. Úvod 

Vyšetřovací lehátko je určeno pro vyšetřování pacientů. Na lehátku lze pomocí samosvoru polohovat zádový díl ložné plochy. 

Lehátko je vybaveno držákem role hygienického papíru. Díky robustní konstrukci a pevné výšce ložné plochy má lehátko 

výbornou stabilitu.  

 

Výrobce je oprávněn k produkci výrobků tohoto typu na základě "Povolení k výrobě a distribuci prostředků zdravotnické 

techniky", uděleným Ministerstvem zdravotnictví České Republiky č.j. FAR-742-25.4.1995 733/8. Pracuje dle certifikovaného 

systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a dle certifikovaného systému environmentálního managementu dle 

normy ČSN EN ISO 14001:2005.  

 

 

Lehátko nepoužívejte, ani s ním jinak nemanipulujte, dokud se podrobně neseznámíte s celým návodem k použití! 

Veškeré úkony a obsluha lehátka musí být prováděny v souladu s návodem k použití. Jakékoliv jiné úkony, které 

jsou v rozporu s návodem k použití nebo účelem použití lehátka jsou prováděny na vlastní nebezpečí a výrobce 

nenese žádnou odpovědnost za případné vzniklé škody či ublížení na zdraví. Proto je nezbytné, aby po celou dobu 

životnosti lehátka byl návod k použití dostupný obsluze. 
 

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v obsahu tohoto návodu k použití související s technickými parametry a 

úpravami vyšetřovacího lehátka.  
 

Lehátko smí používat a obsluhovat pouze osoby, které jsou podrobně seznámeny s návodem! 

2.  Způsob dodávky 

Lehátko je dodáváno v rozložené podobě a po složení je připravené k použití. Příslušenství je dodáváno odděleně s potřebným 

spojovacím materiálem k upevnění na lehátko. Při dodání musí být celý obsah dodávky zkontrolován dle dodacího listu. Jakékoliv 

závady, poškození či nedostatky musí být neprodleně písemnou formou oznámeny dopravci a výrobci.  
 

Dbejte na to, aby lehátka nebyla posouvána po zemi, ale vždy nošena. Při posouvání může dojít k poškození nožiček či ztrátě 

záslepek.     

3. Bezpečnostní pokyny 

 před vlastním užitím lehátka je nezbytné seznámit se s návodem k použití a obsluhu provádět výhradně v souladu 

s ním 

 lehátko smí obsluhovat pouze osoby, které jsou k tomu způsobilé a podrobně seznámené s návodem 

 lehátko nesmí být používáno, pokud byly zjištěny závady, které by mohly poškodit pacienta, obsluhující personál, 

vlastní lehátko apod. 

 lehátko smí být používáno pouze v interiéru 

 lehátko smí být používáno pouze na rovných podlahách 

 lehátko nesmí být přetěžováno 

 lehátko je výhradně určeno pro jednoho pacienta 

 při polohování zádového dílu nesmí být v prostoru mezi rámem lehátka a zádovým dílem žádné předměty ani části 

těla – mohlo by dojít k jejich poškození nebo poranění pacienta, obsluhy či třetí osoby 

 nebezpečí úrazu pacienta, obsluhy, třetí osoby nebo poškození okolního zařízení může vzniknout především: 

 nedovoleným používáním 

 neopatrným postupem při polohování zádového dílu lehátka 

 provozem lehátka na povrchu, pro který není určeno 

 údržbou nepovoleným způsobem nebo neoprávněnou osobou  

4. Podmínky použití 

Lehátko smí být používáno výhradně v interiéru, kde rozsah teplot okolí je v rozmezí od 10°C do 40°C a relativní vlhkost je 

v rozmezí od 30% do 75%.  

5. Technické parametry 

 CLASSIC  

Vnější rozměry 67 x 200 cm 

Rozměry LP 67 x 200 cm 

Výška LP 62 cm 

Poloh. zádového dílu 0
0
 - 76

0
 

Nosnost 170 kg 

Hmotnost 40 kg 
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6. Instalace a uvedení lehátka do provozu 

1. Důkladně prostudujte návod k použití 

2. Odstraňte veškerý obalový materiál z lehátka a ekologicky jej zlikvidujte. Především se soustřeďte na provázky 

označené symbolem s nůžkami, které fixují při přepravě pohyblivé části k pevným.  

3. Dle dodacího listu ověřte úplnost dodávky a její stav. Případné nedostatky zaznamenejte do dodacího nebo 

přepravního listu a v písemné podobě předejte výrobci nebo prodejci. 

4. Složte rozložené lehátko dle následujícího postupu – položte lehátko čalouněno částí ložné plochy na podlahu. 

Uchopte nožičky pod zádovým dílem a vtyčte je do kolmé pozice vůči ložné ploše. Těhlici připevněte ve středu 

lehátka mezi oka pomocí čepu. Obdobným způsobem vztyčte i nožičky pod nožní částí ložné plochy a jejich těhlici 

zajistěte mezi stejná oka pomocí totožného čepu.  

5. Je-li součástí dodávky lehátka i příslušenství, nainstalujte jej dle návodu k použití. 

6. Dle návodu přezkoušejte funkčnost jednotlivých částí lehátka 

- Polohování zádového dílu ložné plochy pomocí samosvoru 

- Dle dodaného příslušenství prověřte jeho správnou funkčnost 

7. Pečlivě uschovejte návod k použití 

7. Obsluha lehátka 

Polohování zádového dílu ložné plochy se provádí pomocí samosvoru, který se 

ovládá červenou pákou (poz. 1) na levé nebo pravé straně ložné plochy. Uchopte zádový 

díl (poz. 2) za okraj a zvedněte jej od rámu lehátka do požadované polohy. Ve chvíli, 

kdy uvolníte zádový díl, dojde k jeho automatickému zajištění pomocí samosvorného 

mechanismu. V kterýkoliv okamžik (kromě maximální pozice zádového dílu) můžete 

zádový díl uchopit a dál jej zvedat od rámu lehátka. Pro polohování zádového dílu dolů 

je zapotřebí použít libovolné červené páky (poz. 1) po boku ložné plochy. Nejprve 

uchopte jednou rukou zádový díl, následně druhou rukou zvedněte červenou páku 

směrem vzhůru (ve směru vyznačeném černou šipkou na ovládací páce) a držte ji. 

V tento okamžik se uvolní samosvorný mechanismus a zádovému dílu nic nebrání 

v pohybu dolů do vodorovné pozice. Proto jej držte rukou a tento pohyb kontrolujte. Napolohujte zádový díl do požadované polohy 

směrem dolů a uvolněte červenou páku. Jejím uvolněním dojde k aretaci zádového dílu v aktuální pozici.  

 

 

Vždy před zvednutím červené ovládací páky nejprve uchopte zádový díl a kontrolujte jeho pohyb směrem dolů. 

V opačném případě po zvednutí ovládací páky dojde k jeho samovolnému pádu do vodorovné polohy s pevným 

nožním dílem.  
 

Při polohování zádového dílu nesmí žádný cizí předmět zasahovat do prostoru mezi rámem lehátka a  zádovým 

dílem. Mohlo by dojít k jeho znehodnocení nebo k ublížení na zdraví. 
 

Je zakázáno polohování zádového dílu lehátka s opřeným pacientem. Mohlo by dojít k vážnímu poranění 

obsluhy i pacienta!!! 
 

Lehátko je pod ložnou plochou hlavové části vybaveno držákem role hygienického papíru. Navlékněte roli hygienického papíru 

na madlo držáku a dle potřeby přetáhněte hygienický papír přes ložnou plochu. Po použití hygienický papír ekologicky zlikvidujte.  

8. Čištění 

Před prvním použitím doporučujeme lehátko řádně vyčistit. Lehátko čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními 

prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné 

vyloučit abrazivní čistící prostředky jako např. písky na nádobí či drátěnky.  
 

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních 

prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o vyšetřovací lehátko mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. 

Vyšetřovací lehátko není určeno do myček ani sterilizátorů! 

9. Skladování 

Při skladování dodržujte všechny výše popsané a zmíněné postupy, zejména: 

 Lehátko očistěte a důkladně vysušte 

 Demontujte veškeré příslušenství 

 Lehátko a příslušenství opatřete vhodnými obalovými materiály, aby uskladněním nemohlo dojít k jakémukoliv 

poškození výrobku ani jeho částí  

 Vše skladujte v prostředí definovaném v bodě 4, tj. rozsah teplot okolí je v rozmezí od 10°C do 40°C a relativní 

vlhkost je v rozmezí od 30% do 75%.  

10. Údržba 

Jedenkrát ročně důkladně zkontrolujte mechanismus polohování zádového dílu. Pokud dojde při údržbě lehátka k zjištění 

závady, kontaktujte prodejce či výrobce. 
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11. Servis 

Vyšetřovací lehátka nevyžadují žádné pravidelné servisní zásahy.   

 

12. Záruka 

Na lehátko je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná 

smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného 

osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.   

13. Likvidace výrobku 

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní 

hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných 

vnitřních prostorech staveb.  

 

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. 

Roztřiďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.  

 

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky, 

chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje dřevěné, plastové, textilní a pryžové části. Pro 

likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci 

specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.   

          

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu  při odstraňování 

odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty! 

14. Obsah balení 

1 x Vyšetřovací lehátko dle typu 

1 x Držák papíru 

1 x Návod k použití 

15. Kontakt 

PROMA REHA, s.r.o., Riegrova 342, CZ-55203  Česká Skalice 

tel.: +420 491 11 22 33, : +420 491 54 11 85 

info@promareha.cz, www.promareha.cz 

IČO: 63219107, DIČ: CZ63219107, reg. v obchodním rejstříku  

Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 7945  
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