
  

 REF: AD12 CUREA DE FIXARE ABDOMINALA PERINEALA CU INCHIDERE CATARAMA  

  

 

Dispozitiv medical de clasa I conform Directivei Europene pentru Dispozitive Medicale 2017/745 și ca atare 

respectă cerințele esențiale care i se aplică. 

Pentru a asigura funcționarea corectă și performanța optimă a acestui dispozitiv medical, vă rugăm să 

citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Verificați aspectul exterior corect al 

produsului și integritatea acestuia, precum și integritatea ambalajului. 

Conținutul pachetului: 1 centură de scaun, 1 manual de instrucțiuni, 1 fișă de publicitate. 

INDICAȚII: Fixarea confortabilă a pacientului pe scaunul cu rotile, prevenind posibilele căderi. Indicat 

pacientilor cu tendinta de alunecare in scaun. Posibilitate de extensie pentru adaptare personalizata in 

combinatie cu extenderul CAD16. 

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

pot detașa din centura sau pot debloca singuri cataramele. A nu se utiliza în caz de alergie la oricare dintre 

componente. 

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ: Se recomandă ca produsul să fie instalat de personal calificat și instruit. 

Starea produsului trebuie verificată în mod regulat. Nu trebuie făcute modificări produsului original. Acest 

produs nu trebuie pus în contact direct cu o zonă rănită. Se recomandă verificarea frecventă a faptului că 

produsul este utilizat in mod corect de către utilizator. 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. Nu se cunosc efecte secundare. 

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE: 

1º Așezați pelvisul pe scaunul și treceți curelele de-a 

lungul părților laterale ale scaunului.  

2. Așezați pacientul pe pelvisul produsului.  

3º Închideți catarama pelvisului (culoare gri).  

4º Așezați partea abdominală pe pacient și închideți 

catarama (culoare neagră). 

 

MĂRIMEA: 

MARIME LUNGIME 
CAPTUSITA 

ÎNĂLȚIME 
CENTRALĂ 

PERIMETRU 
TOTAL 

0 40 CM 12,5 CM 1,50 CM 

1 56 CM 16,5 CM 1,50 CM 

 



 COMPOZIȚIE: țesătură laminată 100% poliester. Banda pentru pensionari 100% poliester. Cataramă: 

acetal. Fir: 100% nailon 

DEPOZITARE ȘI ÎNTREȚIRE: Se spală la mașină la maximum 60º. Nu curățați uscat sau călcați. Nu uscați cu 

mașina. Închideți catarama la spălare. A nu se folosi înălbitor. 

A se pastra la loc uscat, ferit de lumina, la temperatura camerei in ambalajul original. 

 

 

 

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

persoană. 

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

acestuia respectă prevederile în vigoare stabilite de autorităţile 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. 
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