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POPIS PRODUKTU: 

Opěrka do lůžka je vyrobena z vysoce odolného 
hliníkového rámu s ochranným netoxickým nátěrem. 
Jednoduchý systém polohování umožňuje pět různých 
poloh. Zádová opěra je vyrobena ze snadno omyvatelného 
materiálu. 
 

POUŽITÍ: 

Opěra usnadňuje provádění hygienických úkonů, 
stravování a jiných denních aktivit u ležících pacientů. Díky 
zádové opěře pacient snadno udrží pozici v polosedě, což 
zaručuje pasivní ortostatickou reakci. Ta eliminuje důsledky 
dlouhodobé nepohyblivosti, zvyšuje komfort a pohodu 
pacienta. 
 
 

KONTRAINDIKACE 

Nevhodnost polohy v polosedě. 
 

UŽIVÁNÍ (NASTAVENÍ): 
Umístěte zádovou opěru do horní části lůžka tak, aby 
pacient ležel trupem na opěře. Nastavte výšku opěry 
umístěním zadní části rámu do požadované západky ve 
spodní části rámu. 

 

 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: 

1. Mějte na paměti, že dlouhodobé setrvání v jedné 
pozici může vést k podráždění kůže a kožním 
poruchám u pacienta. 

2. Před opřením pacienta do zádové opěry pečlivě 
zkontrolujte, zda je výška opěry správně zajištěna – 
zadní část rámu musí být správně umístěna 
v západce na spodní části rámu. 

3. Dbejte na to, aby se při používání zádové opěry 
pacient neopíral o kovové části rámu. Hrozí zvýšené 
riziko podráždění v případě, že pacient trpí kožními 
poruchami.  

 
PÉČE A ÚDRŽBA: 

1. Rám opěrky čistěte vlhkým hadrem. 
2. Ostatní části zádové opěry čistěte vlhkým hadrem a 

šetrnými čisticími prostředky. 

 
Pro zachování funkčních vlastností opěry je nezbytné 
udržovat všechny jeho části čisté. Nedostatečná údržba 
může vést k rychlé ztrátě funkčních a estetických vlastností.  

 
TECHNICKÉ PARAMETRY: 
Šířka opěry: 62 cm 
Materiál: Hliník, polyesterová tkanina  
Sériové číslo/datum výroby: uvedeno na výrobku 
Životnost: 2 roku od data nákupu 

PRODUCT DESCRIPTION: 

Back rest is made of highly durable aluminium frame, 
protected with non-toxic lacquer layer. Simple frame 
adjustment system enables for five different positions 
and height of the rest. The rest itself is made of easy to 
clean material. 

 

USAGE: 

The back rest simplifies all the hygiene and care tasks 
(e.g. feeding) that are being carried out for laying 
patients. It enables for easy retaining of half-sitting 
position which guarantees passive orthostatic reaction 
of a patient – thus it eliminates consequences of 
prolonged immobilization, enhances comfort and 
wellbeing of a patient. 
 

CONTRAINDICATIONS: 

Contraindications against half-sitting position. 
 

USING (ADJUSTMENTS): 
Position the back rest in the upper part of a patient’s 
bed, so that his torso is laying on the rest. Adjust the 
height of the back rest by positioning the rear part of 
the frame in an adequate latch indent, situated in the 
lower element of the frame. 

 

 SAFETY OF USAGE: 

1. Remember that staying in a single position for a 
prolonged period of time may lead to irritations and 
skin disorders of a patient. 

2. Before letting patient lay against the rest it is 
required to check the height of the rest has been 
adjusted and secured – the rear frame element is 
correctly positioned in the latch system. 

3. One has to pay attention to eliminate the possibility 
of frame elements pressing patient’s body which 
may lead to irritations in case of patients suffering 
from skin trophic disorders. 

 
MAINTENANCE AND SERVICE: 

1. Frame of the rest is to be cleaned with a damp cloth. 
2. Support of the rest is to be cleaned with a damp 

cloth and soft detergent. 
 

For the product to maintain its proper characteristics, it 
is extremely important to maintain all its elements clean 
at all times. Lack of care in this regard, will lead to 
quick loss of the initial utility and aesthetical properties.  
 
TECHNICAL PARAMETERS: 
Rest width: 62 cm 
Materials: Aluminium, polyester fabric 
Batch No/production date: printed on the product. 
Usage period: 2 years since purchase date

 
 
DISTRIBUCE A SERVIS  
MEYRA ČR s. r. o. 
Hrusická 2538/5 
141 00 Praha 4 
Tel.: +420 272 761 102 
www.meyra.cz 
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