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كل الصور الت ٌشار إل ٌها توجد على الصفحت ٌن ٥ و ٦ 
من هذا الدل ٌل

لتجنب األضرار عند استعمال الكرس ٌرجى لراءة هذا الدلٌل
MEOM هو كرس للحمام واملرحاض لتسهٌل النظافة 

لألشخاص الذٌن ٌعانون من إعالة حرك ٌة. إنه موجه 
لالستخدام أثناء االستحمام واالغتسال وللمرحاض وكذلن 

لنمل املرضى.

ٌمكن استخدام MEOM مع املرضى الذ ٌن ٌزنون 150 ك 
ٌلوغرام كألصى حد. ٌعتبر MEOM منتوج ا طب ا من الدرجة 

األولى حسب املانون التنظ ٌم اإلسبان للمنتوجات الطب ٌة 
اجلاري العمل به.

1\ عام

سنتا ضمان ٌغط كل ع ٌوب التصن ٌع.
ف حالة التدخل من لبل أفراد غٌر مرخص لهم أو عدم اتباع تعلٌمات 

االستخدام والصٌانة بشكل صحٌح تنته صالحٌة كافة احلموق.

7\ الضمان

ٌمت التنظٌف مبنتجات غٌر كاشطة بشكل دوري. ٌشطف و ٌجفف.
ٌمت إمباء العجالت والفرامل خال ٌة من األوساخ أو من مبا ٌا 

الصابون.

8\ الصيانة

لعبور الدرجات الصغيرة
بالكرس فارغ ا ، ٌوضع املدم على مثبت العجلة.

بالكرًس مشغوال ، ٌجب ممارسة اجلهد انطالل ا من ممبض 
املساعد مع س ٌر الكرس إلى اخللف.

( B2  - B1 فرملة الكرسي (صورة 
متفل العجالت بالضغط على دواسة الفرامل. ٌكون الكرس أكثر 

ثبات ا إذا مت تدو ٌر العجالت نحو اخلارج.
اإلنتقال

ٌمت التأكد من أن العجالت مفرملة لبل البدء ف منل املرٌض إلى 
أماكن ٌحتاج ف ٌها إلى املساعدة (املرحاض، السر ٌر...). لبل 

ذلن تتم إزالة مسند الذراع إذا لزم األمر.

(باخينا 4)انظر الصورة3\ االستعمال B

البل للفن و ٌسهل التحكم ف ٌه.
البل للضبط إلى خمسة أوضاع.

(باخينا 5)انظر الصورة6\ مسند القدمني E

مسند ذراع البل لالستخراج بواسطة عجلة.

(باخينا 4)انظر الصورة4\ مسند الذراع C

البل لإلزالة بسهولة.

(باخينا 4)انظر الصورة5\ غطاء املقعد D

(باخينا 4)انظر الصورة2\ الوصف واملقاسات A

A1ظهر الكرسA5عجالت بفرامل

A3املمعدA7ممبض والئ
A2مسند الذراعA6عجالت بدون فرامل

A4مسند املدم نA8غطاء املمعد

إن عدم االلتزام بذلن ٌمكن أن ٌسبب أضرار ا ماد ٌة أو إصابات.
ٌمنع الطلوع على مسند املدم ٌن (خطر الولوع).

ٌتخذ االحت ٌاط جتاه غطاء املمعد أو مسند املدم ٌن، فمد ٌسبب 
االنحشار.

ال ٌجب املرٌض أن ٌهتز لتجنب الولوع من على الكرس .ً
ٌمنل املرٌض بالسرعة املناسبة.

9\ السالمة

ال تستخدم الكرس إذا الحظت وجود ع ٌوب ف ٌه

تتوفر لشركة L.S ,79 meominceT. شبكة من املوزع ٌن 
لتسو ٌك كل منتجاتها. إزاء مواجهة أي مشكلة على املستخِدم 

النهائ أن ٌتصل باملوزع الذي اشتري املنتج منه. ٌتوفر لدى 
املوزع التأه ٌل والتكو ٌن ولطع غ ٌار كاف ٌة توفرها له شركة 

meominceT لص ٌانة املنتجات.

10\ اخلدمة الفنية

تدافع شركة L.S ,79 meominceT. عن س ٌاسة حتس 
ٌن منتجاتها بصورة مستمرة. لهذا السبب ٌمكن أن تعدل 

خصائص األجهزة دون إعالن مسبك.


