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REF: AD56 CENTURA ABDOMINALA DE FIXARE PE PAT CU INCHIDERE MAGNETICA 

REF: AD56A CENTURA ABDOMINALA DE FIXARE PE PAT CU INCHIDERE MAGNETICA CAPTUSITA  

Dispozitiv medical de clasa I, conform directivei europene 2017/745 privind dispozitivele medicale și ca 

atare respectă cerințele esențiale care i se aplică și trebuie utilizate sub controlul unui specialist medical 

sau tehnician ortoped pentru a realiza eficacitatea în scopul său terapeutic și siguranța în utilizarea sa, 

adică utilizarea sa nu reprezintă niciun risc pentru sănătatea utilizatorului. 

Pentru a asigura funcționarea corectă și performanța optimă a acestui dispozitiv medical, citiți cu atenție 

instrucțiunile înainte de a-l folosi pentru prima dată. Verificați aspectul exterior al produsului și 

integritatea acestuia, precum și integritatea ambalajului. 

Conținutul pachetului: 1 centură, 3 elemente de fixare: MAD55, 1 cheie: LAD55, 1 manual de utilizare, 1 

flyer publicitar. 

INDICAȚII: Conceput pentru pacienti care trebuie sa fie imobilizati. Facilitează schimbările posturale 

oferind o mobilitate relativă controlată. 

De asemenea, previne manipularea de către pacient și de catre alte persoane neautorizate. 

CONTRAINDICAȚII: Produsul este contraindicat în caz de agitație a pacientului și pentru pacienții care se 

pot desprinde din dispozitiv. 

A nu se utiliza în caz de alergie la oricare dintre componentele produsului. 

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ: Nu utilizați sistemul de poziționare și reținere ADIFIX fără a fi citit și înțeles 

Instrucțiunile de utilizare. Orice utilizare greșită a sistemului poate duce la riscul de rănire gravă sau deces. 

Siguranța pacienților dvs. depinde de instalarea și utilizarea corectă a sistemului ADIFIX. Sistemul ADIFIX 

trebuie utilizat întotdeauna de catre personalul medical calificat în în conformitate cu instrucțiunile 

producătorului și în conformitate cu reglementările de stat și UE aplicabile.  

Orice utilizator privat trebuie să respecte cu strictețe indicațiile medicului. Starea produsului trebuie 

verificată în mod regulat. Orice modificări aduse produsului original, fără acordul producătorului, îl 

exonerează pe producător de orice răspundere care decurge din utilizarea acestuia.  

Acest produs nu trebuie pus în contact direct cu o zonă rănită. Verificarea frecventa a reglarii corecte a 

produsului este recomandata utilizatorului. Nu lăsați niciodată dispozitivul la îndemâna copiilor și/sau a 

persoanelor care nu pot avea grijă de ei înșiși. Datorită naturii textile a componentelor, nu expuneți 

produsul la o sursă de căldură sau umiditate. Lichidele determina încuietorile  să cedeze; nu scufundați 

încuietorile în niciun fel de lichid.  

În cazul în care mecanismul de blocare nu poate fi deschis, benzile pot fi tăiate cu foarfeca.  

Avertisment  pentru pacienții cu stimulator cardiac!  

Trebuie menținută întotdeauna o distanță de cel puțin 10 cm între stimulatorul cardiac al pacientului și 
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cheia magnetică ADIFIX, în caz contrar pacientul poate prezenta tahicardie. Nu se cunosc efecte 

secundare. 

Sistemul de reținere standard ADIFIX nu trebuie utilizat niciodată fără curelele de poziționare laterale, 

care împiedică rotirea orizontală a pacientului în pat. 

 În caz contrar, pacientul ar putea să cadă peste marginea patului și să se stranguleze, riscând moartea. 

 

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE: 

1º Întindeti cureaua peste pat și așezați curelele pe ambele șine ale patului avand cate un dispozitiv de 

fixare magnetic pe fiecare parte.  

2º Așezați pacientul pe centură și fixati partea  

abdominală cu închiderea magnetică.  

3º Reglați curelele barei transversale dacă este 

necesar. 

Posibilitate de extindere cu extensia CAD56 (nu este 

inclusa). 

 

DESCHIDERE ȘI ÎNCHIDERE ADFIX: 

Deschideți blocarea ADIFIX (MAD 55): 

1. Așezați cheia magnetică (LAD55) pe butonul din partea superioară a incheietorii (MAD55). 

2. Asigurați-vă că atunci când deschideți încuietoarea ADIFIX, încuietoarea nu este sub presiunea benzilor 

- este posibil să nu se deschidă. 

3. Ridicați cheia magnetică împreună cu butonul negru pentru a deschide incuietoarea. 

Închideți blocarea ADIFIX (MAD55): 

1. Așezați butonul negru pe piston. 

2. Verificați dacă încuietoarea este blocată. Nu ar trebui să puteți deschide încuietoarea. 

 

MĂRIMEA: 

MARIME CONTUR 

S 40-60 CM 

M 60-100 CM 

L 100-140 CM 
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COMPOZIȚIE AD56: Pânză: 100% poliester. Pânză: 100% bumbac. Fir: 100% poliester. Ochi și șaibă: alamă 

placată cu nichel. 

Catarama: alama placata cu nichel. 

COMPOZIȚIE AD56A: 100% poliester. Velour: 80% bumbac, 20% poliamidă Bias: 100% bumbac. Fire: 100% 

poliester. Ochi și Saiba: alama placata cu nichel. Catarama: alama placata cu nichel. 

DEPOZITARE: Se spală la mașină la 90 ° maxim. Nu curățați uscat sau călcați. Nu uscați cu mașina. A nu se 

folosi înălbitor. Centurile ar trebui se spala in masini de spalat rufe care nu exercita presiune asupra 

pieselor metalice ale sistemului, in caz contrar aceste piese se pot deteriora. 

Înainte de fiecare spălare și uscare, îndepărtați toate elementele de fixare ADIFIX pentru a evita 

deteriorarea acestora și cauzarea defectării acestora. Elemente de fixare murdare 

poate fi curățată cu o cârpă umedă. Sigiliile nu trebuie scufundate în lichide de nici un fel. 

Păstrați produsul într-un loc uscat, ferit de lumină, la temperatura camerei în ambalajul original. 

 

 

REUTILIZARE: Având în vedere scopurile sale terapeutice, acest produs nu este reutilizabil de către o altă 

persoană. 

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR: În ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor, produsul şi componentele 

acestuia respectă prevederile  impuse de catre autoritățile locale. 

GARANȚIE: 24 de luni de la data achiziției. Trebuie să păstrați factura ca dovadă de cumpărare pentru 

orice reclamație. Produsul este destinat exclusiv utilizării descrise în acest manual. Orice deteriorare 

rezultată din utilizarea necorespunzătoare este exclusă din garanție. 

Daunele sunt limitate la valoarea bunurilor. Despăgubirea pentru daunele indirecte este exclusă în mod 

expres. 

Orice incident grav care implică produsul trebuie raportat producătorului și autorității competente a 

Statului Membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul. 

 

 


