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Hrazda k lůžku RFM 

 
Poslední revize 02/2018 
 
ÚČEL POUŽITÍ: 

Hrazda k lůžku RFM slouží jako podpora při zvedání v posteli z lehu do sedu. K tomu musí mít uživatel 
dostatečnou fyzickou sílu v rukách. Účel použití: 
 

 samostatné zvedání na lůžku, 

 nadzvednutí hýždí při provádění hygienických úkonů, 
 přesedání na vozík nebo toaletní židli s dopomocí druhou osobou. 

Kontraindikace 

 nesmí se používat při zranění zad, 

 nesmí se používat u pacientů po mrtvici a u hemiplegiků. 
 
MONTÁŽ: 
K umístění stojanové hrazdy musí být k dispozici rovná plocha s dostatečnou nosností o rozměrech min. 
86 x 76 cm. 
Jednotlivé díly sestavte tak, jak ukazuje obrázek. 

 

Rameno 

  
 
 
 
 

Triangl 
 

  

Směr 
zatížení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Před každým použitím dbejte na to, aby triangl byl bezpečně uchycený mezi vodícími kolíky. 
 
POUŽITÍ: 

Stojanová hrazda RFM se postaví volně k čelu postele. Rameno s trianglem přitom musí být rovnoběžně 
s lůžkem (s postranicemi lůžka). 
Triangl musí být upravený podle potřeb pacienta. Hrazda RFM se při zvedání smí zatěžovat pouze 
vertikálně. Nehoupejte se do stran, aby se stojan nepřevrátil! 
Triangl by se měl nacházet nad horní částí hrudního koše pacienta / ve výši brady. Nepoužívejte hrazdu 
RFM k tomu, abyste se na posteli posunuli výše. Při přesedání na vozík nebo toaletní židli je nutná 
asistence druhou osobou. Triangl náhle nepouštějte, pokud se v blízkosti nachází ošetřující osoba, aby ji 
neuhodil do hlavy. 

 

ČIŠTĚNÍ: 
K čištění nepoužívejte ostré předměty ani abrazivní čisticí prostředky. Lakované kovové části čistěte 
nejlépe vlhkým hadrem a běžnými, šetrnými čisticími prostředky pro domácnost. Čištění plastových 



 

 

prvků provádějte vlhkým hadrem bez přídavku čisticích prostředků. K údržbě plastových povrchů by se 
měl používat prostředek vhodný speciálně pro plast. 

 
DEZINFEKCE: 

Stojanovou hrazdu RFM lze dezinfikovat běžným dezinfekčním prostředkem vhodným pro plasty. 
 

 
POUŽÍVÁNÍ HRAZDY VÍCE PACIENTY: 
Při každé změně pacienta se stojanová hrazda RFM musí vyčistit a podrobit údržbě. Čištění by se mělo 
provádět v souladu s postupy daného zařízení (nemocnice). 

 
ÚDRŽBA: 
Nejméně 1x měsíčně je třeba zkontrolovat sváry stojanu, zda nejsou zdeformované či nemají trhliny, 
a triangl s popruhem, zda nejsou poškozené. Vadné díly je nezbytné vyměnit. 

 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 

 Nikdy nepřekračujte maximální nosnost hrazdy = 100 kg. 

 Stojan hrazdy umisťujte vždy rovnoběžně s lůžkem. 

 Na hrazdě se nehoupejte! 

 Nepoužívejte hrazdu k tomu, abyste se na posteli posunuli výše. 

 Montáž neprovádějte jinak, než je znázorněno na obrázku. 

 Hrazdu používejte pouze na rovné a pevné podlaze. 

 Jestliže jsou díly ohnuté nebo zdeformované, hrazdu nepoužívejte. 

 Nenechávejte děti v místnosti s hrazdou bez dozoru. 

 Hrazdu zvedejte nebo přepravujte pouze v demontovaném stavu. 

 Hrazda se smí používat v teplotním rozmezí 5 – 70°C. 

 K hrazdě nepřipevňujte žádné jiné díly nebo předměty. 

 Hrazdu nenavrtávejte ani její strukturu nenarušujte jiným způsobem. 

 Tento návod k použití uschovejte pro možnost opětovného použití. 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE: 

Stojná plocha 82,5 x 75,5 cm 

Výška celkem 176 cm 

Max. nosnost 100 kg 

Hmotnost cca 11 kg 

Barva šedá 
 
Materiál: kov, plast 
Záruční doba: 2 roky 

 

  Tento výrobek je ve shodě se směrnicí 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky. 
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