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VANIČKA PRO MYTÍ VANY 
 

ADL 17 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. POUŽITÍ  
Vanička je určena pro mytí vlasů imobilních osob upoutaných na lůžko. 
 
2. OBSAH BALENÍ  
1. Nafukovací vanička s límcem, 
2. vak na vodu se sprchou, 
3. vzduchová pumpa k nafouknutí vaničky, 
4. sada na lepení 
 
3. NÁVOD K POUŽITÍ  
1. Nafoukněte pumpou základnu i límec vaničky,  
2. umístěte vaničku pod hlavu tak, aby krk spočinul ve výřezu límce, 
3. zavřete páčku sprchové hlavice, vodní vak naplňte přiměřeným množstvím vody a po uzavření uzávěru  
   zavěste vak nad vaničku, 
4. nemá-li voda kam odtékat, uzavřete skřipec na výpusťové hadici vaničky a otevřením páčky sprchové  
    hlavice pusťte odpovídající proud vody ze sprchy, 
5. po umytí hlavy vodu z vaničky vypusťte uvolněním skřipce výpusti. 
 
4. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ 
1. Po použití vaničku a vak opláchněte a vysušte na dobře větraném a suchém místě, 
2. pro skladování vysušenou vaničku vyfoukněte, složte a uložte na suché místo. 
 
5. VAROVÁNÍ          
1. Vaničku s vakem nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ohni a žáru, 
2. v blízkosti vaničky s vakem nekuřte, 
3. pozor na ostré předměty, které by mohly vaničku s vakem poničit. 
 
6. ZÁRUKA 
záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne koupě pomůcky. Záruka se nevztahuje na poškození 
vlivem nesprávného použití nebo mechanického poškození. 
 
Varování! Úprava neschválená dodavatelem DMA Praha s. r. o. a nevhodný způsob použití mohou ovlivnit 
délku poskytované záruky. 
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ADL 19 - NAVLÉKAČ PONOŽEK A PUNČOCH 
ADL 21 - NAVLÉKAČ PUNČOCH 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. POUŽITÍ  
Navlékače jsou určeny pro usnadnění navlékání ponožek, punčoch a punčocháčů bez nutnosti nadměrného 
ohýbání pro osoby se sníženou mobilitou. 
 
2. OBSAH BALENÍ  
1. Navlékač s provázkem. 
 
3. NÁVOD K POUŽITÍ  
1. Posaďte se na stabilní plochu a položte nohy na podlahu,  
2. přiblížením plastových okrajů navlékače proti sobě vytvořte tunel a sevřete navlékač mezi stehna tak,  
   aby otevřená strana směřovala nahoru a strana s provázkem dolů,  
3. shrňte rukama ponožku, punčochy nebo punčocháče tak, aby jste měli palce rukou až ve špičce,  
4. srovnejte patu (-ty) se spodním okrajem navlékače a ponožku, punčochu nebo punčocháče přetáhněte     
    přes okraj, 
5. pokračujte v natahování ponožky, punčoch nebo punčocháčů až jsou celé na navlékači. Ujistěte se, zda    
    se spodní hrana navlékače těsně dotýká špičky a zda je pata se shrnutým zbytkem za hranicí zakřivené   
    části navlékače a zda nezasahují do části s provázkem (viz obr), 
6. pomocí provázků spusťte navlékač až na zem před nohu (-hy) tak, aby byla pata dole,  
7. natáhněte navlékač přes nohu tak aby se špička nohy dotýkala špičky ponožky, punčoch nebo  
    punčocháčů. Drobnými pohyby prstů u nohy docílíte lepší manipulace s navlékačem. V této pozici      
    netahejte za provázky, 
8. zvedněte patu (-ty) od podlahy, propněte koleno (-a) a pomocí provázků přetáhněte ponožku,  
    punčochu nebo punčocháče přes patu a vytáhněte vzhůru o lýtku, 
9. taháním za provázky vytáhněte navlékač z ponožky, punčochy nebo punčocháčů. 
10. tento postup je vyobrazený na obrázcích.  
 
4. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ 
1. Navlékač čistěte slabým saponátem a vodou, 
2. navlékač skladujte na suchém místě. 
 
5. ZÁRUKA 
Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne koupě pomůcky. Záruka se nevztahuje na poškození 
vlivem nesprávného použití nebo mechanického poškození. 
 
Varování! Úprava neschválená dodavatelem DMA Praha s. r. o. a nevhodný způsob použití mohou ovlivnit 
délku poskytované záruky. 
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