Irigátor

PN 0462/E/93

1. Popis výrobku
Irigátor je lehká a skladná zdravotní pomůcka pro zavádění klystýru a k provádění výplachů.

2. Použití výrobku
Irigátor má tyto hlavní části:
1)
2)
3)
4)

závěsná nádržka – cca 2 l s vývodem (plnit po rysku)
irigační hadice – cca 1,5 m
dvoupolohový kohout
trubice do konečníku pro dospělé 10 mm, délka 300 mm
(dále jen trubice)
5) otvor pro plnění tekutin
Na ústí nádržky 11vývod) se navlékne irigační hadice 2.Na
druhý konec hadice se nasadí dvoupolohový kohout 3, na který
se nasadí přiložená trubice 4. Po sestavení irigátoru se uzavře
kohout (ovládací páčka je kolmo na osu kohoutu), nádržka se
naplní tekutinou a zavěsí. Po zavedení trubice do konečníku se
kohout otevře a tekutina začne proudit trubicí.
Doporučení:
Pro snazší navlečení irigační hadice na ůstí nádržky (zejména
byl-li irigátor skladován v chladnějším prostředí) doporučujeme
navlékaný konec irigační hadice promnout mezi prsty nebo na
chvíli namočit do vody cca 60°C teplé.

3. Hmotnost
Hmotnost irigátoru je cca 300 g ± 3%

4. Údržba
Jednotlivé díly irigátoru lze sterilizovat varem, běžnou údržbu můžete provádět teplou vodu a mýdlem,
či ostatními mycími prostředky. Nepoužívat organická rozpouštědla!

5. Ekologické informace
Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin. Poškozený nebo nefunkční výrobek je možno
odložit do sběru domovního odpadu.
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Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení irigátoru
způsobené jeho obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb. Reklamace se
uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.
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