
 

 
 
 

Крісло-каталка з санітарним оснащенням «OBANA» 

OSD-540381 

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 та дотримуйтесь її під час використання виробу. 

Не використовуйте крісло-каталку, не ознайомившись з Інструкцією. 

Не використовуйте крісло-каталку у випадку її пошкодження. 

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу. 

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

його стадіях. 

Крісло-каталка з санітарним оснащенням «OSD-540381» (далі за паспортом – крісло-каталка / 

каталка) – рекомендована для застосування у медичних закладах та вдома людям з частковою 

втратою функцій опорно-рухового апарату. Використовується як пересувне санітарно-гігієнічне 

обладнання, яке не розраховане для транспортування пацієнтів. 

Крісло-каталка «OSD-540381» розроблена для максимальної зручності та безпеки користувача.  

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

призначення.  

2. Заходи безпеки 

Перед початком використання крісла-каталки або під час використання після тривалого 

зберігання переконайтеся, що всі частини закріплені та міцно зафіксовані. Регулярно перевіряйте 

загальний технічний стан. 

1. Для подолання перешкод обов'язково використовуйте виїзні пандуси та платформи. 

2. Майте на увазі, що за умов зміни положення центру ваги за рахунок зміщення тіла або через 

зміну навантаження на крісло-каталку, а також нахилу на кут більше 10 градусів, підвищується 

можливість перекидання. 

3. ЗАВЖДИ необхідно ставити колеса на гальма, якщо ви сідаєте або встаєте з крісла-каталки. 

4. НЕ ставайте на підніжки, якщо ви сідаєте або встаєте з крісла-каталки. 

5. Під час руху без гальмування у напрямку перешкод (бордюр, сходинка тощо) існує небезпека 

випадіння з крісла-каталки. 

6. НЕ залишайте користувача у кріслі-каталці без нагляду, навіть, якщо вона стоїть на гальмах. 

7. Асистент повинен: 

 перевірити належну якість крісла-каталки; 

 перевірити стійкість розташовування стоп користувача на підніжках; 

 НЕ розганяти крісло-каталку занадто швидко, не змінювати різко напрямок руху; 

 стежити за колінами та ліктями користувача для запобігання ушкоджень (двері, гострі 
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кути тощо); 

 НЕ відпускати крісло-каталку; 

 НЕ нахиляти крісло-каталку вперед. 

8. Максимально допустиме навантаження на крісло-каталку – 110 кг. НІКОЛИ не перевищуйте 

допустимий ліміт ваги! 

9. НЕ намагайтеся вставати, сідати, робити кроки, підніматися, нахилятися самостійно: хтось 

завжди повинен вам допомагати. 

10. НЕ використовуйте виріб на ескалаторах або рухомих доріжках.  

11. НЕ нахиляйтеся, сидячи у кріслі-каталці, намагаючись дотягтися до чого-небудь, оскільки Ви 

можете перевернутися! 

12. ЗАВЖДИ перевіряйте стан та товщину коліс перед використанням крісла-каталки в душі. 

13. Остерігайтеся будь-яких гарячих джерел, особливо цигарок, оскільки оббивний матеріал НЕ 

ВОГНЕСТІЙКИЙ. 

14. На разі використання виробу різними пацієнтами рекомендується систематично і ретельно 

мити та дезінфікувати каталку, щоб уникнути інфекцій. 

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування крісла-каталки, 

якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний. 

3. Технічні характеристики 

Параметр Значення 

Модель: OSD-540381 

Ширина сидіння, (см): 44 

Глибина сидіння, (см): 41 

Висота сидіння від підлоги, (см): 50 

Висота спинки, (см): 46 

Діаметр коліс, (дюйм): 4'' 

Вага, (кг): 5 

Максимальне навантаження, (кг): 110 

4. Загальна характеристика 

Підніжки 

Крісло-каталка обладнана двома фiксованими підніжками з відкидними платформами з 

пластмаси.  

Колеса 

Крісло-каталка має литі передні та задні колеса. На задніх колесах є гальма, які за необхідності 
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дозволяють надійно зафіксувати крісло-каталку. 

Поруччя 

Крісло-каталка обладнана фiксованим поруччям з гумовими накладками. 

Рама 

Рама каталки виготовлена з легкого та міцного анодованого алюмінію, стійкого до корозії. 

Сидіння та спинка 

М'яке знімне сидіння з вологонепроникним покриттям з ПВХ (полівінілхлориду), внутрішній 

наповнювач сидіння – поролон. Спинка виготовлена зі штучної шкіри. 

Санітарне оснащення 

Знiмне санітарне обладнання крісла-каталки виготовлене з пластмаси, що сприяє легкому 

відмиванню. Конструкція крісла-каталки дозволяє установлювати її над туалетом. 

5. Технічне обслуговування і догляд 

Перевіряйте справність крісла-каталки перед кожним використанням, якщо каталка 

використовується не регулярно, то оглядайте її мінімум раз на шість місяців. У разі 

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

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ  виріб. 

Драпіровка та обшиті деталі 

Деталі з обшивкою виготовлені з полівінілхлориду, тому крісло-каталка витримує вплив води 

та м'яких миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Для видалення 

залишків води з поверхні крісла-каталки застосовуйте суху ганчірку. Якщо крісло-каталка 

використовується декількома людьми, то рекомендуємо систематично дезінфікувати, щоб уникнути 

інфекцій. 

Рама та металеві частини 

Завжди тримайте крісло-каталку в чистоті для використання протягом тривалого терміну. 

Металеві частини очищайте за допомогою води та  миючих засобів. Не використовуйте розчинники 

та абразивні препарати. Протирайте крісло-каталку ганчіркою після кожного використання. 

Гальма 

Гальма можуть змінювати свій стан залежно від стану коліс, також на них негативно впливають 

бруд і сторонні предмети. Періодично перевіряйте гальмівний механізм. За необхідності 

використовуйте щітку для видалення бруду та сторонніх предметів (волосся тощо). За умов 

ушкодження гальм зв'яжіться з механіком. 

Колеса 

Колеса виготовлені з міцного матеріалу, тому не вимагають додаткового догляду. Проте, їх слід 

періодично оглядати, щоб продовжити термін служби. 
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6. Комплектація 

Крісло-каталка                                                                                                                                           1 шт. 

Підніжки                                                                                                                                                      2 шт. 

Спинка                                                                                                                                                         1 шт. 

Сидіння                                                                                                                                                        1 шт. 

Санітарне обладнання                                                                                                                            1 шт. 

Інструкція                                                                                                                                                1 прим. 

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції крісла-

каталки, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції. 

7. Відомості про сертифікацію 

Крісло-каталка з санітарним оснащенням «OSD-540381» відповідає технічним вимогам і визнана 

придатною для експлуатації. 

Виробник: SNC Herdegan / СНЦ Хердежан 

7 rue Eugene Freyssinet 77500 Chelles, France / 7 руе Еугене 

Фреиссінет 77500 Челлес, Франція. 

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД 

Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр.  40-Річчя Жовтня, 

100/2. 

Номер редакції: № 5 від 05.03.2019. 

Дата виготовлення: див. на упаковці. 

Гарантійний термін на крісло-каталку «OSD-540381» – 1 рік з дати продажу за умови виконання 

вимог Інструкції. 

На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється. 

Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок клієнта.  
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8. 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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