
 
 

 

„ROHO®“ DRY FLOATATION neįgaliojo vežimėlio pasėstai 
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Tiekėjui: šią naudotojo instrukciją turi gauti naudotojas. 

Naudotojui (naudotojui arba slaugytojui): prieš naudojant gaminį, perskaitykite naudotojo instrukciją ir 

ją išsaugokite ateičiai. 

 

shape fitting technology® 
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ROHO gaminiai gali turėti vieną ar kelis JV ir kitų šalių patentus ir prekės ženklus, tokius kaip ROHO®, 

DRY FLOATATION®, ISOFLO®, Yellow Rope®, shape fitting technology®, CONTOUR SELECT®, 

ENHANCER®, QUADRO SELECT®, HIGH PROFILE®, MID PROFILE®  ir LOW PROFILE®. 

 

ROHO, Inc. nuolatos tobulina savo gaminius ir pasilieka teisę redaguoti šį dokumentą. Naujausia 

naudotojo instrukcijos versija pateikta permobilus.com tinklalapyje. 
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ROHO DRY FLOATATION neįgaliojo vežimėlio pasėsto naudotojo instrukcija 

 

Paskirtis 

Kiekvienas ROHO® DRY FLOATATION® gaminys, nurodytas šioje instrukcijoje, yra pritaikomas, 

pripučiamas, kamerinio dizaino neįgaliojo vežimėlio pasėstas. Nėra jokio svorio limito, tačiau pasėsto 

dydį reikia tinkamai parinkti pagal naudotoją. 

 

ROHO, Inc. rekomenduoja, kad 1) pasėsto tinkamumą naudotojui ir 2) solidaus paviršiaus reikalingumą, 

jeigu pasėstas naudojamas ant dirželių tipo sėdynės, nustatytų gydytojas, turintis patirties sėdėsenos, 

pozicionavimo ir mobilumo srityje. 

 

Kiekvienas iš žemiau išvardintų gaminių turi DRY FLOATATION technologiją ir yra pritaikomas prie 

individualios sėdėjimo formos, kad užtikrintų odos ir minkštųjų audinių apsaugą, pozicionavimą ir 

palengvinančią žaizdų gijimą aplinką. 

 

- ROHO® LOW PROFILE® Dviejų skyrių pasėstas (LOW PROFILE Dviejų skyrių pasėstas) 

- ROHO® MID PROFILE™ Dviejų skyrių pasėstas (MID PROFILE Dviejų skyrių pasėstas)  

- ROHO® HIGH PROFILE® Dviejų skyrių pasėstas (HIGH PROFILE Dviejų skyrių pasėstas)  

- ROHO® QUADTRO SELECT® LOW PROFILE® Pasėstas (QUADTRO SELECT LOW PROFILE)  

- ROHO® QUADTRO SELECT MID PROFILE™ Pasėstas (QUADTRO SELECT MID PROFILE)  

- ROHO® QUADTRO SELECT HIGH PROFILE® Pasėstas (QUADTRO SELECT HIGH PROFILE)  

- ROHO® CONTOUR SELECT® Pasėstas (CONTOUR SELECT)  

- ROHO® ENHANCER® Pasėstas (ENHANCER) 

 

Kiekvienas iš žemiau išvardintų gaminių turi DRY FLOATATION technologiją ir yra pritaikomas prie 

individualios sėdėjimo formos, kad užtikrintų odos ir minkštųjų audinių apsaugą ir palengvinančią 

žaizdų gijimą aplinką. 

 

- ROHO® LOW PROFILE® Vieno skyriaus pasėstas (LOW PROFILE Vieno skyriaus pasėstas)  

- ROHO® MID PROFILE™ Vieno skyriaus pasėstas (MID PROFILE Vieno skyriaus pasėstas)  

- ROHO® HIGH PROFILE® Vieno skyriaus pasėstas (HIGH PROFILE Vieno skyriaus pasėstas) 
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ROHO DRY FLOATATION neįgaliojo vežimėlio pasėsto naudotojo instrukcija 

Svarbi saugumo informacija 

„ROHO“ medicininiai gaminiai yra bendros priežiūros dalis. ROHO Inc. rekomenduoja, kad gydytojas 

pateiktų gaminio rekomendacijas, atsižvelgiant į žmogaus medicininius poreikius ir bendrą būklę. 

 

Įspėjimai 

 Odos ir minkštųjų audinių pažeidimai gali atsirasti priklausomai nuo daugybės veiksnių, kurie 

priklauso nuo žmogaus individualiai. Odą tikrinkite nuolatos, bent vieną kartą per dieną. 

Paraudimai, mėlynės ar patamsėję kūno vietos (palyginus su normalia oda) gali reikšti 

prasidėjusį minkštųjų audinių pažeidimą, į kurį turite atkreipti dėmesį. Jeigu pastebite odos ir 

minkštųjų audinių spalvos pakitimų, NUSTOKITE NAUDOTI GAMINĮ nedelsiant. Jeigu nustojus 

naudoti gaminį po 30 minučių spalvos pakitimas neišnyksta, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. 

 Pasėstas ir jo užvalkalas PRIVALO būti atitinkamų dydžių ir PRIVALO būti naudojami pagal šią 

instrukciją. JEIGU PASĖSTĄ NAUDOJATE NE PAGAL INSTRUKCIJĄ: 1) galite sumažinti pasėsto 

teikiamą naudą arba išvis ją panaikinti, dėl ko padidėja rizika odai ir kitiems minkštiesiems 

audiniams, ir 2) pasėsto naudotojas gali sėdėti nestabiliai, dėl to padidėja nukritimo rizika. 

 NENAUDOKITE pasėsto ant kito gaminio ar kartu su kitu gaminiu ir medžiagomis, nenurodytomis 

šioje instrukcijoje. Nepaisant šių nurodymų pasėsto naudotojas gali sėdėti nestabiliai, dėl to 

padidėja nukritimo rizika. 

 NENAUDOKITE pasėsto kaip plūduro (pavyzdžiui, gyvybės gelbėjimui). Pasėstas vandenyje jūsų 

neišlaikys. 

 Jeigu negalite atlikti šioje instrukcijoje nurodytų veiksmų, paprašykite kitų asmenų pagalbos. 

 

Perspėjimai 

 Naudokite tik ROHO Inc. pompą, užvalkalą ar taisymo rinkinį. Naudojant neoriginalius priedus 

negalios gaminio garantija. 

 Nemodifikuokite pasėsto ar jo komponentų. Taip galite pažeisti gaminį ir netekti garantijos. 

 Neleiskite pasėstui kontaktuoti su alyvos pagrindo losjonais ar lanolinu. Šios medžiagos gali 

pabloginti pasėsto medžiagos savybes. 

 Ilgalaikis ozono poveikis gali pabloginti pasėsto medžiagos savybes, paveikti pasėsto funkcijas ir 

panaikinti gaminio garantiją. 

 Esant aukščio pokyčiams pasėstą gali tekti pritaikyti per naują. 

 Saugokite pasėstą nuo aštrių objektų. 

 NELAIKYKITE pasėsto šalia karščio šaltinių, atviros ugnies ar karštų pelenų. 

 Jeigu pasėstas buvo temperatūrose žemiau 0 OC ir pasireiškia neįprastas pasėsto sukietėjimas, 

leiskite jam sušilti kambario temperatūroje. 

 Pripūtimo vožtuvo NENAUDOKITE kaip rankenos DRY FLOATATION pasėsto nešimui ar traukimui. 

Pasėstą neškite laikydami už apatinės jo dalies arba už užvalkalo rankenėlės. 
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ROHO DRY FLOATATION neįgaliojo vežimėlio pasėsto naudotojo instrukcija 

Komponentų aprašymas 

 

 

Gaminio specifikacijos 
Pasėstas: neopreno guma; be latekso 

Pripūtimo vožtuvas: nikeliuotas žalvaris 

Standartinis užvalkalas: į abi puses besitempiantis paviršius, medžiagos kampai su ertmėmis, 

užtrauktukas užvalkalo galinėje dalyje; neslystanti užvalkalo apatinė dalis su „Velcro“  tvirtinimo 

elementais, kurie išlaiko pasėstą vežimėlyje. Medžiagos sudėtis pateikta užvalkalo priežiūros etiketėje. 

Didelio atsparumo užvalkalas: į abi puses besitempiantis, atsparus drėgmei paviršius ir šonai, su 

užtrauktuku priekinėje pasėsto dalyje; neslystanti užvalkalo apatinė dalis su „Velcro“ tvirtinimo 

elementais, kurie išlaiko pasėstą vežimėlyje. Medžiagos sudėtis pateikta užvalkalo priežiūros etiketėje. 
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ROHO DRY FLOATATION neįgaliojo vežimėlio pasėsto naudotojo instrukcija 

Gaminio specifikacijos 

Standartiniai pasėsto matmenys ir svoriai: 
Pasėstas 
 

Aukštis Vidutinis svoris* 

LOW PROFILE Vieno skyriaus pasėstas 5,5 cm 1,1 kg 

LOW PROFILE Dviejų skyrių pasėstas 5,5 cm 1,1 kg 

QUADTRO SELECT LOW PROFILE 5,5 cm 1,1 kg 

MID PROFILE Vieno skyriaus pasėstas 8,5 cm 1,4 kg 

MID PROFILE Dviejų skyrių pasėstas 8,5 cm 1,4 kg 

QUADTRO SELECT MID PROFILE 8,5 cm 1,4 kg 

HIGH PROFILE Vieno skyriaus pasėstas 10,5 cm 1,5 kg 

HIGH PROFILE Dviejų skyrių pasėstas 10,5 cm 1,5 kg 

QUADTRO SELECT HIGH PROFILE 10,5 cm 1,5 kg 

CONTOUR SELECT nuo 5,5 iki 10,5 cm 1,6 kg 

ENHANCER nuo 5,5 iki 10,5 cm 1,6 kg 

*Pastaba: pateikti vidutiniai svoriai yra 9 x 9 celių (42 x 42 cm) pasėstų. 

 

Pasėstas Mažiausias plotis 
 

Mažiausias gylis Didžiausias plotis Didžiausias gylis 

 celių sk. cm 
 

celių sk. cm celių sk. cm celių sk. cm 

LOW PROFILE Vieno 
skyriaus pasėstas 

6 29 6 29 13 59,5 11 50,5 

LOW PROFILE Dviejų 
skyrių pasėstas 

6 29 6 29 11 50,5 11 50,5 

QUADTRO SELECT LOW 
PROFILE 

5 28 6 30 13 62,5 12 56 

MID PROFILE Vieno 
skyriaus pasėstas 

7 33,5 7 33,5 11 50,5 11 50,5 

MID PROFILE Dviejų 
skyrių pasėstas 

8 37,5 9 42 8 37,5 9 42 

QUADTRO SELECT MID 
PROFILE 

8 41 8 38,5 10 49,8 10 47 

HIGH PROFILE Vieno 
skyriaus pasėstas 

6 29 6 29 15 68 14 59,5 

HIGH PROFILE Dviejų 
skyrių pasėstas 

6 29 6 29 11 50,5 12 55 

QUADTRO SELECT HIGH 
PROFILE 

6 32,5 6 30 14 67 14 60 

CONTOUR SELECT 7 36,5 8 38,5 13 62,5 12 56 
ENHANCER 8 37,5 8 37,5 11 50,5 11 50,5 

Pastaba: dėl konkrečių pasėsto matmenų kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. 
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ROHO DRY FLOATATION neįgaliojo vežimėlio pasėsto naudotojo instrukcija 

Pasėsto pritaikymas 

Svarbi saugumo informacija: 

 Pripūtimo lygį tikrinkite dažnai, bent kartą per dieną! 

 NENAUDOKITE per mažai arba per daug pripūsto pasėsto. Taip sumažinsite pasėsto teikiamus 

privalumus arba juos visiškai panaikinsite, todėl galite pažeisti odą ar kitus minkštuosius 

audinius. Jeigu atrodo, kad pasėstas neišlaiko oro arba jūs negalite pasėsto nei pripūsti, nei 

išleisti oro, žiūrėkite PROBLEMŲ SPRENDIMĄ. Jeigu problema tęsiasi, nedelsiant susisiekite su 

gydytoju, platintoju ar ROHO Inc. 

 Jeigu įmanoma, pasėsto tvirtinimui prie sėdimo paviršiaus naudokite „Velcro“ elementus. 

1. Pripūskite pasėstą: 

a. Padėkite pasėstą ant neįgaliojo 

vežimėlio, oro celės viršuje, o 

neslystantis užvalkalo pagrindas 

apačioje. Dėl alternatyvių vožtuvų 

padėčių konsultuokitės su pasėstą 

paskyrusiu asmeniu. 

b. „SELECT“ pasėstams: prieš pripučiant 

pasėstą, turite atidaryti „ISOFLO 

Memory“ valdymą, kad pripūstumėte 

visas celes. Pastumkite ISOFLO žalią 

rankenėlę į atrakinimo padėtį. 

c. Guminį rankinės pompos atgalį 

užstumkite ant pripūtimo vožtuvo. 

Paimkite už pompos antgalio, 

atsukite pripūtimo vožtuvą ir 

pripūskite oro celes. 

d. Kai visos oro celės pripučiamos ir 

pasėstas pradeda šiek tiek linkti, 

paimkite už pompos antgalio ir visiškai 

užsukite pripūtimo vožtuvą. 

e. Nuimkite rankinę pompą. 

f. Pakartokite pasėsto pripūtimą visiems vožtuvams. 
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ROHO DRY FLOATATION neįgaliojo vežimėlio pasėsto naudotojo instrukcija 

Pasėsto pritaikymas 
2. Pritaikykite pasėstą: 

Pastaba dviejų skyrių pasėstams: Asmenims, turintiems dubens įstrižą, pirmiausiai pritaikykite pusę su 

gilesne kauline iškyša. Žmogų pozicionuodami iš priekio į galą, pirmiausiai pritaikykite galinę pasėsto 

dalį. Visada patikrinkite, ar teisingai pritaikėte kiekvieną dalį. 

 

a. Žmogus turi sėdėti vežimėlyje įprastoje padėtyje. 

Pasėstas turi būti centruotas po žmogumi. 

b. Įkiškite savo ranką tarp pasėsto ir sėdinčio žmogaus. 

Šiek tiek pakelkite koją ir pajauskite žemiausią kaulinį 

išgaubimą ir tuomet nuleiskite koją į sėdėjimo padėtį. 

c. Laikant ranką po žemiausiu kauliniu išgaubimu, 

atsukite pripūtimo vožtuvą oro išleidimui. 

d. Išleiskite orą iki vos galite pajudinti pirštus. 

e. Užsukite vožtuvą. 

f. Pakartokite pritaikyjmą visiems vožtuvams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Norėdami pritaikyti „QUADTRO SELECT“ ar „CONTOUR SELECT“ pasėstą fiksuotai dubens 

įstrižai ar fiksuotam užpakalinio dubens pasvirimui: 

 

Žmogus turi sėdėti įprastinėje padėtyje, kol oras 

perduodamas per „ISOFLO Memory“ valdymą. Pasibaigus 

oro perdavimui, pastumkite raudoną rankenėlę į 

užrakinimo padėtį. Norėdami užtikrinti tinkamą pasėsto 

pripūtimą, patikrinkite kiekvieną pasėsto skyrių. 

 

Pastaba: Kitame puslapyje pateiktos instrukcijos kaip pritaikyti „QUADTRO SELECT“ pasėstą 

lanksčiai dubens įstrižai arba lanksčiam užpakalinio dubens pasvirimui. 
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ROHO DRY FLOATATION neįgaliojo vežimėlio pasėsto naudotojo instrukcija 

Pasėsto pritaikymas 
h. Norėdami pritaikyti „QUADTRO SELECT“ ar „CONTOUR SELECT“ pasėstą lanksčiai dubens 

įstrižai ar lanksčiam užpakalinio dubens pasvirimui: 

- Norėdami užtikrinti tinkamą pasėsto pripūtimą, atlikite visas PASĖSTO PRITAIKYMO 

procedūras, pateiktas šioje naudotojo instrukcijoje. 

- Įsitikinkite, kas „ISOFLO Memory“ valdymas yra atrakintas. 

- Sekite žemiau pateiktas instrukcijas. 

 

Lanksti dubens įstriža: 

1) Rankiniu būdu pataisykite dubens padėtį. (Pavyzdžiui, jeigu kairė dubens pusė yra žemiau už 

dešiniąją, pavirskite į dešinę pusę arba apkraukite dešinįjį klubą iki pasieksite pageidaujamą 

padėtį). 

2) Pastumkite raudoną rankenėlę į užrakinimo padėtį. 

3) Norėdami užtikrinti tinkamą pasėsto pripūtimą, patikrinkite 

kiekvieną pasėsto skyrių. 

 

Lankstus užpakalinio dubens pasvirimas: 

1) Įsitikinkite, kad tarp žmogaus žemiausio kaulinio išgaubimo ir sėdėjimo paviršiaus yra apie 2,5 

cm atstumas. Jeigu reikia, pasėstą galite pripūsti. 

2) Pakelkite abu žmogaus kelius, taip suteiksite apkrovą dubeniui ir oras pradės tekėti į pasėsto 

priekį. Taip sukursite įdubą (žemesnę sritį) dubeniui, taip neleisite dubeniui slysti į priekį  

3) Pastumkite raudoną rankenėlę į užrakinimo padėtį. 

4) Norėdami užtikrinti tinkamą pasėsto pripūtimą, patikrinkite kiekvieną pasėsto skyrių. 
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ROHO DRY FLOATATION neįgaliojo vežimėlio pasėsto naudotojo instrukcija 

Užvalkalo nuėmimas ir pakeitimas 

Patikrinkite užvalkalą, ar nesimato pažeidimų ir, jeigu būtina, pakeiskite jį. 

Pasėsto užvalkalas leidžia apsaugoti pasėsto komponentus. Jis taip pat leidžia išlaikyti oro celes kartu, o 

tai naudinga atliekant persikėlimą su perslinkimo lenta. 

Užvalkalo nuėmimas: Atsekite užtrauktuką ir nuimkite užvalkalą nuo pasėsto. 

Užvalkalo pakeitimas: 

1. Apverskite užvalkalą ir pasėstą aukštyn: neslidi 

medžiaga turi būti viršuje, o užvalkalo ertmė turi būti 

jūsų pusėje. Oro celės turi būti nukreiptos žemyn. 

2. Pagal žemiau pateiktas instrukcijas įdėkite pasėstą į 

užvalkalą. 

Standartinis užvalkalas  Didelio atsparumo užvalkalas 

Pasėsto galinė dalis turi būti ties užtrauktuku. Priekinė pasėsto dalis (pripūtimo vožtuvas) turi 
būti ties užtrauktuku. 

Įsitikinkite, kad visi pasėsto kraštai išsikiša pro 
užvalkalo kampines ertmes. Pro ertmes atsargiai 
ištraukite pripūtimo vožtuvą ir geltoną virvę. 

Pripūtimo vožtuvą ir geltoną virvę įkiškite į 
užvalkalo vidų. 

Visiškai užtraukite užtrauktuką. Apverskite pasėstą, kad celės būtų viršuje. Pasėstas užvalkalo viduje 
turi būti plokščias, neslystantis paviršius apačioje, o visos oro celės uždengtos. 

 

Problemų sprendimas 

Jeigu reikia pagalbos, susisiekite su gydytoju, tiekėju ar ROHO Inc. 

Neišlaikomas oras Pripūskite pasėstą. Patikrinkite pripūtimo vožtuvą (-us) ir žarnelę (-es), 
ar nesimato pažeidimų. Įsitikinkite, kad pripūtimo vožtuvas visiškai 
užsuktas. Patikrinkite, ar pasėstas neturi skylių. Jeigu nematote skylių, 
arba jos labai mažos, vadovaukitės taisymo rinkinio instrukcijomis. 
Jeigu pažeistas pripūtimo vožtuvas ar žarnelė, taip pat jeigu pasėste 
pastebite dideles skyles, žiūrėkite ROHO garantijos apribojimus arba 
susisiekite klientų aptarnavimo skyriumi. 

Negalima pasėsto pripūsti 
arba išleisti oro 

Įsitikinkite, kad pripūtimo vožtuvas yra atviras. Patikrinkite pripūtimo 
vožtuvą (-us) ir žarnelę (-es), ar nesimato pažeidimų. Kai pripučiate „Select“ 
pasėstus: įsitikinkite, kad žalia „ISOFLO Memory“ valdymo rankenėlė yra 
nustumta į „ISOFLO“ centrą (atrakinta), taip prisipučia visos celės. 

Nepatogi, nestabili sėdėsena Įsitikinkite, kad: 

 pasėstas nėra pripūstas per daug (žiūrėkite „Pasėsto pritaikymas“) 

 pasėsto celės ir užvalkalo viršutinė dalis yra viršuje. 

 pasėstas po žmogumi yra centruotas. 

 pasėstas tinkamai parinktas pagal naudotoją ir jo vežimėlį. 
Prie pasėsto prisitaikyti naudotojui leiskite bent vieną valandą. 

Pasėstas slidinėja ant 
neįgaliojo vežimėlio 

Įsitikinkite, kad neslystantis pasėsto užvalkalo paviršius yra apačioje. 
Vadovaukitės etiketėmis, kurios nurodo pasėsto padėtį. Pasėstą prie 
vežimėlio tvirtinkite su kabliukų ir kilpelių tvirtinimo elementais. 
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ROHO DRY FLOATATION neįgaliojo vežimėlio pasėsto naudotojo instrukcija 

Valymas ir dezinfekavimas 

Valymas ir dezinfekavimas yra skirtingi procesai. Valymas turi būti atliekamas prieš dezinfekavimą. 

Prieš naudojant kitam žmogui: nuvalykite, dezinfekuokite ir patikrinkite gaminio funkcionavimą. 

Užvalkalo priežiūra: prieš valymą ir dezinfekavimą, nuo užvalkalo apačios nuimkite tvirtinimo 

elementus. Skalbti kartu su panašių spalvų audiniais. 

Užvalkalo valymas: Nuimkite užvalkalą. Skalbti su skalbimo mašina šaltame 

vandenyje (30 0C) su švelniu plovikliu ir ciklu, arba valykite su neutraliu 

skalbikliu ir šiltu vandeniu. Su centrifuga džiovinti trumpai. 

Užvalkalo dezinfekavimas: skalbkite rankomis 

šaltame vandenyje (30 0C), naudojant namų 

apyvokos skystą baliklį (1 dalis) ir vandenį (9 dalys). 

Laikykite užvalkalą tirpale 10 minučių, tuomet 

kruopščiai išskalaukite. Taip pat galite plauti skalbimo mašinoje, karštame vandenyje (60 0C). Su 

centrifuga džiovinti trumpai. 

Vadovaukitės ant baliklio talpos pateiktais saugumo nurodymais. 

Pasėsto priežiūros įspėjimai: vožtuvas (-ai) turi būti užsukti. NELEISKITE vandeniui ar valymo 

medžiagai patekti į pasėsto vidų. Pasėsto skalbimo mašinoje NEPLAUKITE ir NEDEZINFEKUOKITE, taip 

pat nedžiovinkite. Naudojant šias priemones galite pažeisti pasėstą: abrazyvinės medžiagos (plieninės 

kempinėlės, šveitimo kempinėlės); kaustinės medžiagos, automatinių indaplovių plovikliai; valikliai, 

kuriuose yra naftos ar organinių tirpiklių, įskaitant acetoną, tolueną, metiletilo ketoną (MEK), pirminį 

benziną, sauso valymo skysčius, klijų valiklį; alyvos pagrindu gaminami losjonai, lanolinas ar 

dezinfekavimo priemonės, kurių sudėtyje yra fenolio; ozono dujos; ultravioletinių spindulių valymo 

metodai. 

Pasėsto valymas: Nuimkite užvalkalą, užsukite vožtuvą (-us) ir padėkite į didelę kriauklę. Plaukite 

rankomis su švelniu skystu rankų muilu, indų plovimo rankomis priemone, skalbikliu ar daugiafunkciniu 

plovikliu (vadovaukitės gaminio instrukcijomis). Naudojant švelnų plastikinį šepetėlį, kempinę ar 

šluostę, švelniai nušveiskite visus pasėsto paviršius. Nuplaukite su švariu vandeniu. Leiskite natūraliai 

išdžiūti. NEPALIKITE tiesioginėje saulės šviesoje. 

Pasėsto dezinfekavimas: Atlikite valymo veiksmus, naudodami namų apyvokos skystą baliklį (1 dalis) ir 

vandenį (9 dalys). Laikykite gaminį tirpale 10 minučių, tuomet kruopščiai išskalaukite. Leiskite natūraliai 

išdžiūti.  

Pastaba: Dauguma germicidinių dezinfekcinių medžiagų yra saugios, jeigu naudojamos pagal gamintojo 

skiedimo instrukcijas. 

Vadovaukitės saugumo instrukcijomis ant baliklio talpyklos. 
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Pastaba apie sterilizavimą: Aukštos temperatūros greitina senėjimą ir pažeidžia gaminio 

montavimą. ROHO gaminiai nėra supakuoti steriliai, prieš naudojimą jų sterilizuoti nereikia. Jeigu 

įstaigos protokolai reikalauja sterilizacijos: Pirmiausia atlikite valymą ir dezinfekavimą; tuomet atsukite 

pripūtimo vožtuvą ir trumpiausiam įmanomam laikui naudokite žemiausią galimą sterilizavimo 

temperatūrą, bet neviršykite 60 0C. NENAUDOKITE autoklavo. 

 

Išmetimas 
Jeigu gaminys naudojamas tinkamai ir išmetamas vadovaujantis vietinėmis/regioninėmis taisyklėmis, 

gaminio komponentai pavojaus aplinkai nekelia. Sunaikinimą turi atlikti kvalifikuota, licencijuota atliekų 

tvarkymo įmonė. 

 

Garantijos terminas 
Garantija pradeda galioti nuo gaminio įsigijimo datos. „SELECT“ pasėstai: 36 mėnesiai; visi kiti „DRY 

FLOATATION“ gaminiai: 24 mėnesiai. Garantija negalioja pradūrimams, plyšimams, nudeginimui ar 

naudojimui ne pagal paskirtį, taip pat garantija negalioja nuimamam užvalkalui. Taip pat žiūrėkite 

papildomą ROHO garantijos informaciją, pateikiamą su gaminiu, arba susisiekite su klientų aptarnavimo 

skyriumi. 
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Pašto/siuntų adresas:  

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 JAV  

 

Biuro adresas:  

100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 JAV  

JV: 800-851-3449 • Faks 888-551-3449  

Už JV ribos: 618-277-9150 • Faks 618-277-6518  

 

permobilus.com 

 

 
 

Tiekėjas: 

 
UAB TEIDA 

Puodžių g. 4-1, Kaunas LT-44288 

Tel. nr. +370 37 323576 

info@teida.lt 
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