
 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 
STOLIČKA DO SPRCHY SE ZÁDOVOU OPĚROU 

VITEA CARE VCTP0021 

Vydání 02.18 

 
 

 
 
 

 

POPIS PRODUKTU: 

Stolička do sprchy s lehkou konstrukcí. Sedák a opěra jsou vyrobeny z polyuretanu, který nestudí na dotek. 
Stolička má výškově nastavitelné, stabilní nohy s gumovými protiskluzovými nástavci na koncích. Stolička 
se snadno udržuje. Polyuretanové plochy jsou perforované pro snazší odtok vody a mají integrovaná 
úchopová madla pro lepší stabilitu. 

 
VYUŽITÍ: 

Pomůcka, která usnadní a zajistí bezpečnější sprchování osobám se zhoršenou pohyblivostí. 
 

KONTRAINDIKACE: 

Neschopnost udržení vzpřímené pozice trupu. Osoby se zhoršenou koordinací, rovnováhou a vnímáním a 
osoby s mentálním postižením by neměly být ponechány bez dozoru. 

 
POUŽÍVÁNÍ: 

Produkt je dodáván rozložený. Před použitím produkt složte. Jednotlivé nohy zasuňte do trubek 
připevněných k sedací části, tak aby teleskopický mechanismus zapadnul (ozve se charakteristické 
cvaknutí). Jednotlivé nohy musí být vždy nastaveny na stejnou výšku. Nestejnoměrné nastavení výšky 
nohou může způsobit pád. Po každém použití stoličku otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte chemické 
čističe. 

 
BEZPEČNOST POUŽITÍ: 

1. Použití na nerovném povrchu (sklon větší než 5 %) může způsobit pád a zranění. 

2. Je přísně zakázáno na sprchové stoličce stát. 

3. Maximální nosnost sprchové stoličky je 100 kg. 

4. Nepoužívejte sprchovou stoličku v případě, že objevíte jakoukoliv závadu. Poškození může způsobit 
pád a zranění.  

 
 
ÚDRŽBA: 

1. Rám stoličky čistěte vlhkým hadříkem či utěrkou. 
2. Nepoužívejte při čištění žádné ostré předměty (hrozí poškození ochranného nátěru). 
3. Plastové části lze čistit šetrnými čisticími prostředky. 
4. Pravidelně odstraňujte nečistoty z pohyblivých částí stoličky (teleskopický mechanismus). 

 
 

Správná údržba všech komponentů sprchové stoličky je nezbytná pro zachování funkčnosti a technických 
parametrů stoličky. Dlouhodobé skladování ve velmi vlhké místnosti či venku (zejména při nízkých 
teplotách) může vézt ke ztrátě estetických a funkčních vlastností pomůcky. 

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY: 

Výška sedu: 45-56 cm  

Šířka sedu: 51 cm  

Váha: cca 3 kg 

Materiál: hliník, polyuretan, pryž  

Barva: stříbrná, bílá 

Sériové číslo/datum výroby: na produktu 

Životnost: 5 let od začátku používání 

Nosnost: max. 100 kg 

 

 

 



 

 

Oprava 

V případě potřeby opravy kontaktujte prodejce. 

 

Klientský servis 

V případě jakýchkoli dotazů či potřeby pomoci kontaktujte prodejce. 

 

 

VÝROBCE 

mdh sp. z o.o.  

ul. ks. W. Tymienieckiego 22/24  
90-349 Łódź 
Polsko 
 
 
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 

 
 
 


