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ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE - SYMBOLY
Bagnoletto - Technický popis

POUŽITIE Domáca starostlivosť, Zdravotnícke zariadenie
Spôsob použitia

    

 
Skladovanie Bagnoletto
Príslušenstvo: Nádrž - montáž hadice a sprchy
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Trieda I zdravotná pomôcka

 Číslo šarže
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Via G.Balla, 4 - Reggio Emilia (RE) 
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21 0310 50

:PRÍKLAD

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE
Telo Bagnoletto je pomôcka, ktorá sa používa pre ľuďí pripútaných na lôžko (invalidní, starší 
rekonvalescenti). Je určená na použitie v nemocniciach, domovoch dôchodcov, u asistentov 
domácej starostlivosti a je určená pre nesebestačných užívateľov.

Zariadenie je technická pomôcka (ako je definovaná v UNI EN 12182:2012): Prístroj/zariadenie (pre 
zdravotne postihnuté osoby) alebo technický systém, ktorý sa má podľa výrobcu použiť na 
prevenciu, liečbu alebo zmiernenie poranenia, poškodenia zdravotného postihnutia alebo 
postihnutia alebo na ich kompenzáciu.

Podložka BAGNOLETTO NIE JE určená na zdvíhanie osôb ani 
tekutiny v nej obsiahnutej. 

Uistite sa, že povrch, na ktorý sa má podložka položiť, je STABILNÝ a 
dostatočne veľký, aby bola podložka úplne a správne podopretá.

Skontrolujte celistvosť podložky, prípadné praskliny, trhliny, netesnosti atď.

V prípade pochybností ohľadom poškodenia produktu kontaktujte výrobcu 
zaslaním e-mailu na: info@allmobility.it alebo distribútora na info@letmo.sk

SYMBOLY

Pred použitím si pozorne prečítajte 
Návod na použitie.

Tento symbol znamená, že sa nesmie 
vyhadzovať do bežného odpadu.

Nerecyklovateľné.
Zlikvidujte prostredníctvom 
nediferencovaného zberu

Predpokladaná životnosť výrobku je 
5 rokov od dátumu výroby, ktorý je 

zrejmý z čísla šarže
Ako správne čítať číslo šarže?

Rok výroby

Mesiac 
výroby

Deň 
výroby

Vyrobené 
množstvo

Eva
Typewriter
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 TECHNICKÉ VLASTNOSTI PRIMÁRNEHO PRODUKTU (modrá látka)

Diagram: 1100 Dtex
Hrúbka: 3 mm

 Hmotnosť látky: 650 gr/m2
 Odolnosť voči teplu: + 70°
 Odolnosť voči chladu: -30°

          Požiarna odolnosť: rýchlosť horenia < 100 mm/min (DIN 75200)
    

Odolnosť proti poškodeniu lexiou:
 

>
 

100.000
 

(DIN
 

53359)

TECHNICKÝ POPIS 
Bagnoletto je zdravotnícka pomôcka triedy 1 s rozmermi 85 x 195 cm, v 20 cm s polyesterovou 
tkaninou, PVC poťahom a lakovaním na oboch stranách, na vrchu razená, nehorľavé secondo 
DIN 75 200.

Vlákno: Polyester (PET)



POUŽITIE Domáca 
starostlivosť, Zdravotnícke zariadenie 

5 | Nadvihnite všetky strany a spojte ich v rohoch 
pomocou klipov.

1 | Položte ležiaceho na bok, umiestnite podložku 
Bagnoletto k nemu a úplne ju rozložte.

2 | Položte podložku Bagnoletto čo najďalej pod 
osobu.

6 | Vložte dodané flexibilné hadice do 
príslušných odtokov vody.

3 | Otočte osobu na druhú stranu. 4 | Umiestnite osobu do polohy na chrbte.

Bagnoletto Flexibilné hadice
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Tlaková nádoba

SPÔSOB POUŽITIA
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13 | Vytiahnite Bagnoletto a zložte ho.

7 | Položte na podlahu nádobu na zachytávanie 
odpadovej vody.

9 | Začnite umývať osobu pripútanú na lôžko. 10 | Po vysušení osoby pokračujte v demontáži 
flexibilných hadíc.

11 | Položte osobu na bok a zložte strany 
Bagnoletta.

12 | Otočte osobu na druhú stranu, prejdite cez 
okraj s podložkou Bagnoletto.

8 | Vezmite tlakovú nádobu naplnenú vodou a 
pumpujte, kým sa nedosiahne požadovaný tlak.

POUŽITIE Domáca 
starostlivosť, Zdravotnícke zariadenie



Inštalácia 

INŠTALÁCIA ODTOKU VODY A FLEXIBILNÝCH HADÍC

1 |  
Opatrne naskrutkujte 
spodnú časť odtoku 
vody. 

 
 
  

 

2 | Pripojte 
flexibilnú  hadicu  k  
odtoku vody.

SKLADOVANIE BAGNOLETTO   

1  |  Bagnoletto  úplne  rozložte.               2 | Preložte všetky strany 
dovnútra, začnite od krátkeho 
konca.

   
    

      

4 | Vykonajte  rovnaký  postup  
na  opačnej strane, čím vytvoríte   

 obdĺžnik .  Bagnoletto  otočte
 

na
 opačnú  stranu  a  tretinu

 
zložte

 dovnútra.

5 | Zložte tretinu Bagnoletto 
znova dovnútra.

3| Zložte jednu tretinu 
Bagnoletto dovnútra.

6 | Vykonajte rovnaký postup 
na opačnej strane.

BAGNOLETTO
SKLADOVANIE

 8

ODTOK VODY



Maximálna 
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

kapacita: 10 litrov
Maximálna teplota: od 1°C do 40°C
Maximálny tlak: 3 bary 

1 | Potiahnite  gombík  na poistnom  ventile , 
aby ste sa uistili, že nádrž nie je pod tlakom 
a ventil funguje správne.

2 | Nalejte  vodu  s požadovanou  teplotou  alebo 
vopred pripravený a prefiltrovaný roztok až do 2/3 
celkového objemu nádrže.

3 | Skontrolujte , či  sú  vnútorný  okraj 
nádrže a tesnenie čerpacieho prvku čisté.
4 | Znova  vložte  čerpací  prvok  na  jeho 
miesto.

5 | Pevne  naskrutkujte  čerpací  prvok v 
smere  hodinových  ručičiek  a dajte  ho 
pod tlak.

       
        
 

 INŠTALÁCIA FLEXIBILNEJ HADICE A RUČNEJ SPRCHY

1 | Hadicu prevlečte cez otvor 
v spodnej časti čerpadla.

2  | Opatrne  naskrutkujte  
hadicu  na  čerpadlo,  
nezabudnite  vložiť  dodané  
tesnenie.

3| Naskrutkujte  ručnú sprchu 
na  dodanú hadicu s   
príslušným tesnením.
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Príslušenstvo: Nádrž - 
montáž hadice a sprchy



1. Uvoľnite rukoväť zo svoriek miernym otočením proti smeru hodinových ručičiek a pumpujte 4-5 krát 
striedavo.
2. Po chvíli potiahnite gombík pretlakového ventilu a skontrolujte, či vzduch uniká.
3. Pokračujte v čerpaní, kým sa nedosiahne požadovaný tlak a v žiadnom prípade nie viac ako 3 bary (
približná úroveň kalibrácie poistného ventilu)
4. Ak chcete striekať vodu, stlačte rukoväť. Nastavte prúd podľa ošetrovania, ktoré sa má vykonať, otočením 
konca rozprašovacej jednotky.
5. Vyberte požadovaný typ spreja.
6. Keď prúd zoslabne, je potrebné obnoviť tlak vo vnútri nádrže.              

1. Pumpu držte vo vzpriamenej polohe a potiahnite gombík pretlakového ventilu.
2. Úplne vypustite zvyškový tlak z nádrže.
3. Odskrutkujte a vyberte čerpací prvok.
4. Nalejte všetku zvyšnú kvapalinu do nádoby a dôkladne opláchnite vnútro nádržky a hadice čistou vodou, 
pričom striekajte vodu cez ručnú sprchu.
5. Otvorte rukoväť a pravidelne kontrolujte, či je filter neporušený a čistý. 
6. Čerpadlo skladujte hore dnom a s mierne odskrutkovaným čerpacím prvkom na čistom a suchom mieste.

Nevydávajte produkty iným osobám, pre ktoré nie sú dostupné technické údaje výrobcu. 

Postup používania
Po použití

10

Upozornenia

POSTUP POUŽÍVANIA

PO POUŽITÍ

UPOZORNENIA
Toto  čerpadlo  je  určené  na  dodávanie  vodných  roztokov  s hustotou  pod  1.1 a teplotou 
nepresahujúcou 40°C. Je dôležité prísne dodržiavať pokyny výrobcu vydávanej látky.

Čerpadlo sa za žiadnych okolností nesmie používať s rozpúšťadlami, kyselinami, horľavými a 
výbušnými kvapalinami, korozívnymi kvapalinami, dezinfekčnými prostriedkami a impregnačnými 
prostriedkami.





Allmobility Trading srl 
via G. Balla, 4
42124 Reggio Emilia 
Tel. 0522 941078
Mob. 388 6389624
Fax 0522 946625
info@allmobility.it
www.allmobility.it

Letmo SK, s.r.o.
Medený Hámor 5
Banská Bystrica 
97401

Tel.: 0800 194 984
www.letmo.sk
info@letmo.sk
www.4handi.com




