Návod k obsluze návleku
pro přístroje Pneuven
Popis návleku
Návlek se skládá z obalu a vnitřní nafukovací vložky, která je umístěna uvnitř obalu.
Vnitřní vložka návleku je přístupná po rozepnutí bočního suchého zipu po celé délce
návleku a manipulace s vložkou je možná při rozevřeném návleku. Poloha vložky je v obalu
fixována na několika místech kousky suchého zipu nebo pásky s druky (pouze u návleku N21
kalhoty). Dále je vložka fixována v místě průchodu ventilků s přívodními hadičkami každé
komory. Ventilky mají být usazeny v kovových kroužcích obalu. Místa průchodů hadiček
obalem jsou u většiny návleků kryty ochrannou chlopní uzavíratelnou suchým zipem na
vnější části návleku. Každá komora nafukovací vložky má svoji přívodní hadičku, která
prochází obalem a je ukončena koncovkou pro připojení k přístroji.
Doporučené rovnání vnitřní vložky návleku je úměrné četnosti používání návleku ,
v domácím použití je dostačující 1x měsíčně , v kosmetických salonech nebo zdravotních
zařízeních doporučujeme rovnání vnitřní vložky min. 1 x týdně .

Připojení návleku
1. Zvolený typ návleku připojíme koncovkami hadiček návleku k odpovídajícím vývodům
přístroje.
2. Koncovky hadiček pro připojení k profesionálním přístrojům jsou kovové a připojují se
zastrčením do vývodu přístroje. Odpojení (vytažení koncovky z vývodu) je možné při
současném stlačení modrého pojistného kroužku vývodu .Nejsnadnější je jednou rukou
stlačit souměrně modrý kroužek a druhou rukou vytáhnout koncovku hadičky. Koncovky
hadiček k přístrojům se sedmi vývody pro domácí léčbu jsou plastové (bílá hadička) a
nasazují se na kuželovité vývody přístroje.
3. Hadičky jednotlivých komor návleku musí být připojeny k vývodům přístroje ve
správném pořadí, aby byla zaručena správná funkce použitého návleku.
4. Sedmikomorové návleky na horní a dolní končetiny mají hadičky spojené do svazku,
přičemž označená hadička č. 1 se připojí na vývod přístroje č.1 a ostatní hadičky se
připojí dle pořadí ve svazku k vývodům č.2 až 7.
5. Čtrnáctikomorové návleky na horní a dolní končetiny mají dva svazky hadiček po sedmi
kusech. Svazek začínající hadičkou č.1 se připojí ve správném pořadí k vývodům přístroje
č. 1 až 7 a druhý svazek s označenou hadičkou č. 8 se připojí k vývodům přístroje č. 8 až
14.
6. Návleky na břicho, boky a hýždě (BH 7, BH 11) mají stejně tak jako návlek kalhoty 21
komor, označeny všechny koncovky hadiček pro připojení k odpovídajícím vývodům
přístroje. Pokud má návlek více hadiček než 14, připojují se hadičky se stejnými čísly do

rozdvojky, která se nasadí na vývod přístroje se stejným číslem. Použití rozdvojek
umožňuje připojit na přístroj se čtrnácti vývody paralelně 2 kusy čtrnáctikomorových
návleků, nebo připojení jakéhokoliv návleku, který může mít až 28 vývodů.
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Před vlastní aplikací zvoleného návleku doporučujeme z hygienických důvodů vhodným
způsobem ochránit danou partii těla. Použít lze například ,silonovou punčochu na ruku
nebo nohu, punčochové kalhoty nebo lze využít bavlněná obinadla pod sádru např.
Achilon - vyrábí se v různých průměrech a odstřihuje se potřebná délka. Naše firma
zajišťuje k návleku na ruce a k návlekům N21 kalhoty vnitřní hygienické vložky ,
které lze v naší firmě zakoupit.
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Po připojení návleku k přístroji se návlek oblékne na příslušnou část těla a zapne suchými
zipy, které umožňují v daném rozsahu přizpůsobit návlek rozměrům těla.

DOPORUČENÍ K ÚDRŽBĚ NÁVLEKU
Údržba návleků spočívá v občasném omytí povrchu návleku vlažnou vodou s malým
přídavkem saponátu a následném usušení. Možno použít i některý neagresivní desinfekční
prostředek (nejlépe ve spreji).
Návleky se smějí používat při pokojových teplotách. Nesmí být vystaveny zvýšeným nebo
nízkým teplotám , je třeba je chránit před UV zářením, před poškozením ostrými předměty a
tlaky přesahující 15 kPa (cca 110 mm Hg) z konstrukčních důvodů nepoužívat.
Návleky na dolní končetiny nebo návleky, jejichž součástí jsou dolní končetiny se musejí
rozepínat od stehna směrem dolů a od prstů nohy směrem k přechodu nártu do holeně,
jinak může dojít ke zvýšenému namáhání a poškození spoje (šití) v oblasti nártu. Tato
závada nebude uznána jako reklamace!!!
Životnost návleku je 2 roky a výrazně ji ovlivňuje péče o něj, tj. rovnání vložky, ukládání
apod. Nevhodné je jakékoli překládání návleku!

Životnost návleku je úměrná četnosti jeho používání. Zvláště ve zdravotnických zařízeních,
kosmetických salonech a obdobných exponovaných zařízeních s dvou a vícesměnným
provozem je nutné počítat s tím, že životnost návleku může být kratší a přiblížit se záruční
době.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a vady
vzniklé nesprávným nakládáním s výrobkem, které je v rozporu s tímto návodem.
Reklamaci nelze uplatnit bez předložení záručního listu !!!

