
 

 
 
 

Універсальні поруччя для усіх типів ліжок 

OSD-92V 

Інструкція з експлуатації 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Дякуємо, що обрали нашу продукцію. 
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання. 

 Цей пристрій відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/ЄEC 
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1. Вступ 

 

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь-ласка уважно ознайомтесь з цією 

Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу. 

 

Не використовуйте поруччя, не ознайомившись з Інструкцією. 

Не використовуйте поруччя у випадку пошкодження. 

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу. 

 

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх 

його стадіях. 

Універсальні поруччя для усіх типів ліжок «OSD-92V» (далі за паспортом – поруччя / поручні) – 

рекомендовані для застосування у медичних закладах та вдома.  

Універсальні поруччя «OSD-92V» розроблені для максимальної зручності та безпеки 

користувача.  

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄEC виробів медичного 

призначення.  

 

2. Заходи безпеки 

 

1. Виріб готовий до експлуатації та НЕ ПОТРЕБУЄ будь-якого технічного втручання або 
додаткової модернізації.   

2. ЗАВЖДИ перевіряйте технічний стан поруччя перед кожним використанням. НЕ 
ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб у випадку зносу або пошкодження. 

3. На разі використання виробу різними пацієнтами РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ систематично ретельно 
дезінфікувати його для уникнення перехресних інфекцій. 

4. Перед початком використання поруччя або під час використання після тривалого зберігання 
ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що всі частини закріплені та міцно зафіксовані. 

5. Будь-які пошкодження повинні бути УСУНУТІ. 

6. НЕ СИДІТЬ на поручнях. 

7. Поверхню поруччя ПОТРІБНО протирати вологою тканиною. Засоби для чищення повинні 
бути м'якими. Можна використовувати побутові очисні засоби. 

 

Під час повторного використання поруччя необхідно їх протерти та продезінфікувати, а 

також провести загальний огляд технічного стану. 

 

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування поруччя, якщо будь-

який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний. 

 

3. Технічні характеристики 

 

Параметр Значення 

Модель: OSD-92V 

Матеріал: сталь 

Довжина, (см): від 105 до 180 
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Ширина, (см): від 87 до 183 

Висота, (см):  30 – 40 – 50 (3 позиції) 

Кількість у комплекті, (шт.): 2 

 

4. Загальна характеристика 

 

Універсальні поруччя «OSD-92V» необхідно відрегулювати за висотою до початку експлуатації. 

Закріпіть обидва кріплення за стійку ліжка з одного боку поручня. З іншого боку відтягніть 

кріплення, зафіксуйте на ліжку на потрібній висоті. 

Усі матеріали, застосовані у виробництві, є біологічно безпечними для шкіри пацієнтів та 

медичного персоналу. 

Універсальні поруччя для усіх типів ліжок «OSD-92V» поставляються у зібраному вигляді. 

 

5. Технічне обслуговування і догляд 

 

Перевіряйте справність поруччя перед кожним використанням, якщо виріб 

використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. На разі поломки 

або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ 

ВИКОРИСТОВУЙТЕ  виріб. 

 

Універсальні поруччя розроблені для застосування протягом тривалого часу. Термін їх 

придатності 10 років за умов дотримання усіх правил експлуатації. 

Багаторазове пересування, неправильне використання, а також тривале застосування можуть 

призвести до пошкоджень й ознак зносу, що може створити привід до несправності виробу, якщо не 

усувати такі дефекти вчасно. 

Догляд 

Чистити поверхню поруччя необхідно вологою та м’якою ганчіркою. Не використовуйте 

розчинники та абразивні препарати.  

На разі забруднення поруччя інфекційними або потенційно небезпечними речовинами 

необхідно продезінфікувати миючим засобом. 

Регулярно оглядайте усі компоненти поруччя на відсутність видимих пошкоджень. Перевіряйте 

надійність фіксації усіх кріплень та болтів. На разі виявлення дефектів подальша експлуатація поруччя 

можлива тільки опісля усунення усіх несправностей. По закінченню терміну експлуатації знімні 

поруччя необхідно утилізувати згідно з чинним законодавством України. 

 

У лікарнях необхідна постійна дезінфекція. На разі використання виробу різними 

пацієнтами рекомендується систематично і ретельно мити та дезінфікувати поруччя, 

щоб уникнути інфекцій. 

 

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції поруччя, 

тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції. 
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6. Умови гарантії 

 

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу 

пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при 

дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції. 

 

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну. 

2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках: 

а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції; 

б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу); 

в) якщо пристрій використовувався не за призначенням. 

3. Гарантія не розповсюджується на: 

а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування; 

б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів,  

 речовин, рідин тощо; 

в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади 

напруги у мережі), неправильне підключення пристрою. 

4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не 

враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»: 

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і 

якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі 

властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом 

із проданим товаром.  

 

 

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів 

можуть бути змінені виробником без попередження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дата продажу:____________                           Підпис/Печатка:______________ 
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