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Bezpečnostní 

pokyny 

 Bezpečnostní a 

uživatelské pokyny  

 
 

Bezpečnostní pokyny 
 
 

Sada ochranných helem je opatřena 

znakem CE a splňuje požadavky normy 

93/42/EHS. 

Helmy byly vyvinuty podle nejnovějších 

poznatků. Výrobní proces podléhá 

neustálé kontrole kvality.  

 
 
 
 
 

 
Bezpečnostní a 

uživatelské pokyny 
 

Nikdy nenechávejte uživatele bez 

dozoru.  
 

Výrobek vždy chraňte před 

neoprávněným použitím! 
 

Před použitím ochrannou helmu správně 

nastavte!  
 

Ochranná helma ATO FORM může být 

opatřena nastavitelným podbradníkem.  
 

Řemínek nastavte tak, aby ochranná 

helma seděla dobře, ale ne příliš těšně.  
 

To platí také pro podbradník, který je k 

dispozici jako doplněk. Ujistěte se prosím, 

že jsou oba řemínky pevně uzamčené!  
 

Ochrannou helmu ATO FORM lze 

používat pouze pro danou indikaci a 

nesmí se používat k žádným jiným 

účelům (například jako jezdecká helma)! 

Když uživatel nemá ochrannou helmu na 

sobě, měla by být pokud možno 

uchovávána v jeho blízkosti! 
 

Zajistěte, aby ochranná helma byla vždy 

po ruce a aby bylo možné ji rychle a 

správně nasadit! 
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Životnost  

Čištění a péče 

 
 

Životnost 
 
 

S výrobkem je potřeba zacházet s péčí a 

opatrností, aby byla zajištěna optimální 

ochrana. Ujistěte se, že dokonale sedí.  
 

Výrobek je potřeba vyměnit, pokud platí 

jedno nebo více z následujících kritérií: 

- Výrobek již nesedí, například kvůli 

růstu, změnám tvaru hlavy apod.,  

- Nadměrná deformace ochranné helmy, 

opotřebení, 

- Časté nošení, časté pády, 

- Nedostatečná péče. 

- Hygienické podmínky ochranné helmy, 

ovlivněné (například) léky a klinickým 

obrazem. 

Čištění a péče o bavlněnou 

část helmy 
 

Ochrannou helmu ATO FORM lze čistit 

pomocí neagresivního mýdla a 

navlhčeného hadříku nebo houbičky. 

Silná rozpouštědla mohou obsahovat 

látky, které mohou ochrannou helmu 

poškodit a vést tím k narušení jejího 

ochranného účinku. 
 

Ochrannou helmu lze prát v plně 

zaplněné pračce, na mírný prací 

program při 30°C. 
 

Ochrannou helmu nevystavujte vysokým 

teplotám! 
 

 
 

 Čištění a péče o koženou část 

helmy 
 

Koženou část ochranné helmy ATO 

FORM je potřeba čistit čisticím 

prostředkem určeným na kůži! 

Postupujte přitom podle uvedených 

instrukcí. 

 

Silná rozpouštědla mohou obsahovat 

látky, které mohou ochrannou helmu 

poškodit a vést tím k narušení jejího 

ochranného účinku 

 

Ochrannou helmu nevystavujte vysokým 

teplotám! 

 

Opětovné použití 
 
 
Opětovné použití výrobku je 
vyloučeno.  

 
Ochrannou přilbu lze používat, pouze 
pokud je v bezvadném stavu! 

V případě jakýchkoli závad ihned 
kontaktujte prodejce! 
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Účel použití 

Starlight Base, Secure a Standard 

 
 

Účel použití 
 

 
Modely ochranných helem Starlight Base, 
Secure a Standard slouží k ochraně hlavy 
před zraněními způsobenými 
nekontrolovanými pády nebo pohyby, díky 
ochrannému efektu tlumícího polstrování z 
PE pěny chrání před nebezpečím pádu s 
potenciálem lehkého nebo středně těžkého 
zranění.  

 

Horní část hlavy je téměř zcela uzavřená 
lamelami. U modelů Base a Secure je 
velikost ochranné helmy nastavitelná 
pomocí tkaniček/suchého zipu.  

Přídavné chrániče brady, čela a krku jsou 
dostupné jako volitelné příslušenství.  

 

Za příplatek je volitelně k dispozici buď 
pevný, nebo magnetický zámek a jiná 
barevná provedení.  

 

Indikace: 

Ochranná helma slouží jako ochrana při 
samostatném pohybu pacienta a pro aktivní 
pacienty, osoby s mozkovou obrnou, 
epileptické pacienty, sebedestruktivní 
pacienty a další osoby ohrožené pádem. 

 
      Modely Starlight Base, Secure a Standard 
 
 
C 40200  Starlight Base 

C 40110  Starlight Secure 

5180  Starlight Standard 

 
      Doplňky k Starlight Base, Secure a Standard 
 
 
C 4012B  Ochrana brady z bavlny 

C 4013B  Ochrana čela z bavlny  

C 4014B  Ochrana krku z bavlny 
 
 
 
      Další údaje naleznete v našich 
      aktuálních produktových 
      informacích. 
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Technické údaje 

Starlight Base a Secure 

 
 

Technické údaje 
 
 

Ochranná helma Starlight Base a Secure  

Obvod hlavy 47 – 65 cm, po 3-4 cm 

Barvy modrá, bordó, zelená, šedá 

Materiál Bavlna 

Konstrukce 1 cm silná tlumící PE pěna 

Běžná ochrana čela 1 cm silná, 5 cm vysoká 

Zesílená ochrana čela 3 cm silná, 4 cm vysoká (volitelně) 

Ochrana krku (zadní části hlavy) 1 cm silná, 12 cm roztažená 

Ochrana uší Nevztahuje se 

Konstrukce horní části 4 pláty, 1 cm silná tlumící PE pěna 

Starlight Base pokrytá bavlnou, spojená na suchý zip 

Konstrukce horní části 7 plátů, 0,5 cm silná tlumící PE pěna, 
Starlight Secure pokrytá bavlnou 

Model s uzavřenou horní částí Nevztahuje se 

Podbradník 18 mm bavlněný řemínek, s kroužkem, 

 spojení na suchý zip a fleece 

Řemínek na krk Nevztahuje se 

Ochrana brady Pěna, pokrytá bavlnou 

Hmotnost bez doplňků 120 - 160 g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technické údaje 

Starlight Standard 
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Technické údaje 
 
 

Ochranná helma Starlight Standard  

Obvod hlavy 45 – 62 cm, po 1 cm 

Barvy modrá, červená, hnědá 

Materiál Bavlna, vnitřní výstelka vyrobena z bavlněné 
pleteniny 

Konstrukce 1,5 cm silná tlumící PE pěna 

Běžná ochrana čela 1,5 cm silná, 10 cm vysoká 

Zesílená ochrana čela Nevztahuje se 

Ochrana týlu (zadní části hlavy) 1,5 cm silná, 10 cm široká 

Ochrana uší Nevztahuje se 

Konstrukce horní části 4 pláty, 1 cm silná tlumící PE pěna 

Konstrukce horní části Šité příčně vyztužené lamely z 1 cm pěnového 
polstru  

Model s uzavřenou horní částí Dostupný volitelně 

Podbradník 18 mm bavlněný řemínek, se 2 kroužky, 

 na spojení 

Řemínek na krk Nevztahuje se 

Ochrana brady Pěna, pokrytá bavlnou 

Hmotnost bez doplňků od 95 g 

 

 

VÝROBCE: 

ATO FORM GmbH, Zur Lauterhecke 34, D-63877 Sailauf 

www.ato-form.com 

 

DISTRIBUCE A SERVIS: 

MEYRA ČR s.r.o., Hrusická 2538/5, 141 00 Praha 4 - Spořilov 

Tel.: +420 272 761 102, E-mail: meyra@meyra.cz 

www.meyra.cz 


