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Fixační pásy na lůžko

		 Fixační pásy na lůžko vyhovují základním požadavkům CE direktivy
93/42/CEE a nesou označení CE
Dodavatel:

APOS BRNO s.r.o., Kotlanova 3, 628 00 Brno

Bezp. pokyny:

• před použitím zádržného systému přečtěte pozorně návod k použití
a zkontrolujte, zda je výrobek bez výrobních vad
• nesprávná instalace či použití fixačních pásů může pacienta ohrozit na
zdraví nebo vést k ohrožení života
• fixační popruhy musejí být používány pod přímým dohledem kvalifikovaného zdravotnického personálu
• na lůžku s ležící osobou doporučujeme zvednout postranice
• při používání pravidelně kontrolujte správné nastavení a dotažení fixačních pásů
• při použití pásů s magnetickou pojistkou u pacientů s kardiostimulátorem je bezpodmínečně nutné udržovat vzdálenost alespoň 10 cm mezi
magnety a kardiostimulátorem, jinak může pacient trpět tachykardií
• magnetické pojistky nenamáčejte
• nevystavujte pásy otevřenému ohni, nepohybujte se v blízkosti pásů se
zapálenou cigaretou
• případné úpravy původního výrobku bez souhlasu dodavatele zprošťují
dodavatele jakékoliv odpovědnosti za způsobené škody

Použití:		 Fixační pásy na lůžko jsou používány u pacientů, u nichž je nezbytná
imobilizace. Některé pásy neomezují upoutanou osobu úplně, ale umožňují změnu polohy pacienta na bok a téměř až do sedu. Pásy se připevňují k rámu lůžka na pravé i levé straně a dotáhnou se tak, aby se po
matraci volně nepohybovaly v žádném směru. Volba správné velikosti
popruhů je rozhodující pro bezpečné používání a komfort pacienta. Pásy
musí přiléhat k tělu, ale nesmí pacienta omezovat v dýchání.
		 • Pro pacienta s obvodem pasu 60-100 cm je vhodná velikost „M“.
		 • Pro pacienta s obvodem pasu 100-140 cm je vhodná velikost „L“.
Údržba:		 Při praní nepoužívejte bělících a desinfekčních prostředků na bázi chlóru a nepoužívejte změkčovací prostředky. Maximální teplota praní je
uvedena na štítku s pracími symboly, výrobek nečistěte chemicky, pračku během praní neodstřeďujte. Neperte spolu s froté a jinými výrobky
uvolňujícími vlákna. Pokud jsou na výrobku uzavírání na suché zipy, tak
je před vložením do pračky zajistěte. Magnetické pojistky nikdy neperte,
ale vyčistěte je vlhkým hadříkem namočeným ve slabém roztoku čisticího prostředku.
		 Výrobek nesušte v sušičce! Při sušení doporučujeme rozložit fixační
pásy na rovný povrch, nesušit na přímém slunečním světle ani v blízkosti
jiných přímých zdrojů tepla.
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