
IX. Dane techniczne

Szerokość u podstawy 35 cm

Wysokość regulowana z podgłówkiem 58-72 cm

Głębokość 50 cm

Waga bez wyposażenia 4 +/- 1 kg

Maksymalne dopuszczalne obciążenie 150 kg

INSTRUKCJA

maage starts here

użytkowania nakładki

Mobile Matt

do masażu
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I. Zastosowanie

Mobile Matt to urządzenie  wykorzystywane w leczeniu lub łagodzeniu przebiegu chorób 
oraz łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia poprzez umożliwianie 
prowadzenia skutecznych i bezpiecznych zabiegów rehabilitacyjnych, terapeutycznych, masażu.

II. Budowa

1.  Stelaż urządzenia              
2.  Poduszka piersiowa tapicerowana          
3. Podgłówek regulowany            

 4.  Półka pod ramiona będąca wsparciem urządzenia      
5.  Mechanizm regulacji kąta nachylenia podgłówka i półki          

III. Obsługa

 1. Wyciągnąć Mobile Matt  z pokrowca.
 2. Znaleźć punkt wsparcia dla półki pod ramiona (4) zapewniający odpowiednią stabilność 

urządzenia i komfort pacjenta (wysokość punktu wsparcia powinna być dostosowana do 
wysokości pacjenta).

 3. Stosownie do specyfiki punktu wsparcia wyregulować kąt nachylenia półki pod ramiona (4).
 4. Za pomocą gałek, na pożądanej wysokości ustawić i przymocować do konstrukcji stelaża 

urządzenia (1) podgłówek regulowany (3).
 5. Przy użyciu mechanizmu regulacji kąta nachylenia (5) ustawić podgłówek regulowany (3).

  Ułożenie pacjenta:
  Pacjent w pozycji siedzącej pochyla się do przodu, opiera ręce na elemencie wsparcia 

urządzenia i umieszcza twarz w poduszce podgłówka regulowanego.

IV. Złożenie Mobile Matt

1. Zdemontować podgłówek (3).
2. Złożyć urządzenie i umieścić je w pokrowcu.
3. Podgłówek (3) umieścić w kieszeni pokrowca.

V. Konserwacja i czyszczenie

Elementy chromowane i lakierowane. Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie
zawierające środków ściernych. 

VI. Dezynfekcja

Dezynfekować w razie potrzeby i sporadycznie. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne 
w naszej ofercie: Incidur Spray, Incidin Foam Spray, chusteczki Sani Cloth Active.

VII. Zalecenia

 1. Użytkować urządzenie  zgodnie z instrukcją obsługi.
 2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

VIII. Uwagi eksploatacyjne

1. Mobile Matt przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych oraz 
 do  zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.
2. Właściwe użytkowanie Mobile Matt zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację.

 3. Uszkodzenia powstałe w skutek niestosowania się do powyższych uwag nie są podstawą 
 do reklamacji.
4. Użytkować stół zgodnie z instrukcją obsługi.

 5. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.
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