
NÁVOD K POUŽITÍ 
 

Před použitím doporučujeme pozorně přečíst. 

 

NÁZEV:  Rollboard – podložka pro přesun pacienta    
 
TYP:  NP-10/K  
 
VÝROBCE:    

EGO Zlín, spol. s r. o. IČO: 46902473 
U Pekárny 438 tel: +420 577 100 031 
763 14 Zlín – Štípa fax: +420 577 914 363 
Česká republika www.egozlin.cz  

 
 
                                                                                                      Výrobce je držitelem certifikátu ISO 9001. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ÚČEL POUŽITÍ: 

Podložka slouží pro přesun pacienta v rovině (například z lůžka na lůžko) s minimální námahou pro obsluhující 
personál.  
 

POPIS VÝROBKU: 

Rollboard se skládá z vnější části tvořící obvodový plášť a vnitřní pevné části - podložky, která je vyrobena ve 
skládacím provedení. Snadný přenos složeného Rollboardu umožňují dva textilní úchyty. Použitý materiál je 
pevný, odolný proti protržení a snadno se udržuje.  

http://www.egozlin.cz/
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Rozměry v rozloženém stavu: 164 x 50 x 2 cm  
Rozměry ve složeném stavu: 80 x 50 x 4 cm 
Hmotnost: 1800 g 
 
POSTUP POUŽITÍ: 

Před použitím Rollboard vizuálně zkontrolujte a ujistěte se, zda obě plochy, mezi kterými budete pacienta 
přesunovat, jsou stabilní, zabrzděné a ve vodorovné poloze. 
 
1. Pacienta otočte na bok a rozložený Rollboard pod něj podsuňte alespoň jednou třetinou, poté položte 

pacienta zpět na záda. 
2. Lehkým tlakem na rameno a kyčel pacienta ho posuňte (bez použití síly). 
3. Pacienta otočte na bok, vyjměte Rollboard a pacienta položte zpět na záda. 

 
 
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ: 

Matraci lze čistit běžnými čisticími prostředky (saponáty, mýdlová voda, apod.). Pro desinfekci použijte běžné 
desinfekční prostředky a postupujte dle pokynů uváděných výrobcem.  
 
Podložku skladujte v suchých a čistých prostorech při teplotě od + 5 ˚C do + 35  ˚C. 
 
Životnost výrobku závisí na četnosti používání, dodržení předepsané údržby a způsobu skladování.  

 
 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS: 

Záruka je poskytnuta po dobu 24 měsíců od data prodeje. 
V této záruční lhůtě opraví EGO Zlín, spol. s r.o. kompletně všechny závady způsobené vadou materiálu nebo 
zpracováním u výrobce. 
Záruka se nevztahuje na běžné fyzické opotřebení, na vady způsobené nesprávným zacházením uživatele a na 
mechanické poškození.   
 
EGO Zlín, spol. s r.o. zajišťuje záruční i pozáruční servis po celou dobu životnosti výrobku.  
 
UPOZORNĚNÍ:  

Nenahrazujte ani nedoplňujte žádné části Rollboardu jinými.  

Rollboard používejte pouze za účelem výrobcem určeného použití.  

Výrobce nepřejímá jakoukoliv odpovědnost za nevhodné použití výrobku. 
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