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NÁVOD K POUŽITÍ 
 

Před použitím doporučujeme pozorně přečíst. 

NÁZEV:  SADA KOUPACÍ VANY 
TYP:  SKV-30 

 
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 kvality ISO 9001. 
 
 
 
 
 

 
 
 
ÚČEL POUŽITÍ: 
Sada koupací vany je určena ke koupeli pacienta přímo na lůžku. Pacient se může ve vaně nejen sprchovat, ale i koupat.  
 
POPIS VÝROBKU: 
Obvod vany tvoří čtyři nafukovací komory, které jsou na čelních stranách spojeny pomocí popruhů s plastovou sponou 
a fixovány stuhovými uzávěry. Dno vany je v oblasti nohou opatřeno otvorem s odtokovým rukávem, který se uzavírá 
pomocí průvlečné spony. 
Vana je vyrobena z textilního materiálu s nánosem TPU na rubové straně. Jednotlivé komory se nafukují /vyfukují přes 
plastový ventilek se zátkou.  
 
Technické parametry: 
Rozměry vany - vnější: 185 x 85 x 20 cm   Rozměry závěsné sprchy (celkové): 540 x 280 cm 
Rozměry vany - vnitřní: 160 x 50 x 20 cm   Délka hadice závěsné sprchy: 2 m 
Hmotnost vany: cca 1500 g   Délka hadice sprchy na zdroj vody: SZ-10/6 - 6 m, SZ-10/10 - 10 m 
Hmotnost sady: cca 3500 g 
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Příslušenství:  
- sprcha závěsná    SZ-20  - nafukovací polštář  KVP-02 
- sprcha na zdroj vody  SZ-10  - opravná sada KV-22 
- hustilka šlapací  HS-10  - taška na sadu koupací vany  KV-21 
 
POSTUP POUŽITÍ: 
1. Vsuňte vanu ve vyfouknutém stavu pod pacienta tak, aby odtokový otvor byl umístěn na straně nohou  

(průvlečná spona na odtokovém rukávu má být vytažena co nejblíže k odtokovému otvoru vany). 
2. Postupně nafoukněte jednotlivé komory a potom je vzájemně spojte pomocí spojovacích popruhů – komory 

nepřefukujte !! 
3. Sprchu (SZ-10) po odšroubování perlátoru připojte ke zdroji teplé vody. 
4. Pomocí sprchy vanu naplňte vodou (sprcha se ovládá páčkou u rukojeti). 
5. Po umytí pacienta stáhněte sponu z odtokového rukávu a vypusťte vodu do přistavené nádoby. 
6. Osušte pacienta a vyjměte vanu. 
7. Vanu očistěte, desinfikujte a důkladně osušte.  
8. Uskladněte ve vyfouknutém stavu. 
 
ČIŠTĚNÍ A DESINFEKCE: 
Koupací vanu lze čistit běžnými čisticími prostředky (saponáty, mýdlová voda apod.). 
Pro desinfekci použijte běžné desinfekční prostředky dle pokynů uvedených výrobcem desinfekčního prostředku. 
POZOR!! Nečistěte žádnými rozpouštědly, např. benzinem, acetonem, toluenem.  
 
ÚDRŽBA, OPRAVY: 
Pravidelně kontrolujte materiál, funkčnost a kompletnost výrobku (např. trhliny, oděry, stav po nafouknutí). Pokud 
zjistíte poškození, výrobek dále nepoužívejte a zajistěte jeho opravu, případně likvidaci. 
POZOR NA OSTRÉ HRANY A PŘEDMĚTY! Výrobek, který je poškozen ostrými hranami či předměty, ztrácí svoji funkčnost.  
Poškození lze eliminovat pomocí opravné sady nebo zaslat výrobci.  
 
Oprava děr a trhlin: 
Díry a trhliny opravujte pomocí opravné sady:   
1. Označte poškozené místo a dle jeho velikosti zvolte záplatu. Povrch záplaty i lepeného místa musí být suchý a čistý.  
2. Na obě lepené plochy naneste vrstvu lepidla.  
3. Po zavadnutí vrstvy lepidla přiložte záplatu na poškozené místo, přitlačte velkou silou a zatižte nebo ji zaválejte 

válečkem na rovném podkladu.  
4. Po provedené opravě nechte zaschnout po dobu 24 hodin.  

Při nutnosti provedení složitější opravy doporučujeme zaslat výrobci.    

 
SKLADOVÁNÍ:  
Skladujte v čistých a suchých skladovacích prostorách bez přímého působení tepla a slunečního světla, prostředí nesmí 
obsahovat ozón a výpary z rozpouštědel. Doporučujeme skladovat soupravu v příslušném obalu.  
 
Životnost výrobku závisí na četnosti používání a na dodržování předepsané údržby a způsobu skladování.  
 
POKYNY PRO LIKVIDACI: 
Výrobek určený k likvidaci předejte oprávněné firmě provádějící odběr a likvidaci odpadu.  
 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS:  
Záruka je poskytnuta po dobu 24 měsíců od data prodeje. 
V této záruční době 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. Výrobek musí být dodán 
k opravě čistý a dezinfikovaný!  

 
UPOZORNĚNÍ:  
Výrobce nepřejímá jakoukoliv odpovědnost za nevhodné použití výrobku. 


