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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
Podpórka pod plecy 
Wydanie 07.13 
USER MANUAL 
Back rest 
Edition 07.13 

OPIS WYROBU: 
Jest zbudowana z wytrzymałej aluminiowej ramy, 
zabezpieczonej nietoksyczną powłoką lakierniczą. Prosty 
system regulacji ramy zapewnia pięć różnych wysokości 
ułożenia oparcia. Oparcie wykonane jest z materiału 
ułatwiającego utrzymanie właściwej higieny. 

 

ZASTOSOWANIE: 

Podpórka pod plecy ułatwia czynności higieniczne i 
obsługowe (np. karmienie) w przypadku pacjentów 
leżących. Umożliwia łatwe utrzymanie pozycji 
półsiedzącej, co zapewnia bierną pionizację – zapobiega 
skutkom długotrwałego unieruchomienia. Poprawia 
komfort funkcjonowania pacjenta.  

 

 

PRZECIWWSKAZANIA 

Przeciwwskazania do pozycji półsiedzącej. 

 
UŻYTKOWANIE (REGULACJA): 
Ustaw podpórkę w górnej części łózka pacjenta tak, aby 
tułów pacjenta spoczywał na jej oparciu. Wyreguluj 
wysokość ustawienia oparcia przez umiejscowienie 
tylnego elementu ramy w odpowiedniej zapadce 
znajdującej się na dolnym elemencie ramy podpórki. 

 
 

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA: 

 
1. Pamiętaj, że przebywanie pacjenta przez zbyt długi 

czas w jednej pozycji może powodować podrażnienia 
i zmiany skórne. 

2. Przed oparciem pacjenta należy sprawdzić czy 
wysokość ramy jest ustalona – tylny element ramy 
jest prawidłowo umiejscowiony w systemie 
zapadkowym. 

3. Należy zwrócić uwagę, aby elementy ramy nie 
uciskały ciała pacjenta może to u pacjentów             z 
zaburzoną trofiką skórną prowadzić do podrażnień 

 
CZYNNOŚCI OBSŁUGI I KONSERWACJI: 
1. Ramę podpórki czyścić wilgotną szmatką. 
2. Oparcie podpórki czyścić wilgotna szmatka z 

łagodnymi detergentami. 
 
Dla zachowania parametrów użytkowych wyrobu 
niezmiernie ważne jest utrzymanie wszelkich jego 
elementów w czystości. Brak dbałości o ten aspekt 
spowoduje szybką utratę parametrów użytkowych i 
estetycznych wyrobu. 
Szerokość podpórki: 62 cm 
Materiały: Aluminium, tkanina poliestrowa 
Numer serii/data produkcji: podano na wyrobie. 
Trwałość wyrobu: 2 lat od daty produkcji. 
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PRODUCT DESCRIPTION: 

Back rest is made of highly durable aluminium frame, 
protected with non-toxic lacquer layer. Simple frame 
adjustment system enables for five different positions 
and height of the rest. The rest itself is made of easy to 
clean material. 

 

USAGE: 

The back rest simplifies all the hygiene and care tasks 
(e.g. feeding) that are being carried out for laying 
patients. It enables for easy retaining of half-sitting 
position which guarantees passive orthostatic position 
of a patient – thus it eliminates consequences of 
prolonged immobilization, enhances comfort and 
wellbeing of a patient. 

 

CONTRAINDICATIONS: 

Contraindications against half-sitting position. 

 
USING (ADJUSTMENTS): 
Position the back rest in the upper part of a patient’s 
bed, so that his torso is laying on the rest. Adjust the 
height of the back rest by positioning the rear part of 
the frame in an adequate latch indent, situated in the 
lower element of the frame. 
 
 
 SAFETY OF USAGE: 

 
1. Remember that staying in a single position for a 

prolonged period of time may lead to irritations and 
skin disorders of a patient.  

2. Before letting patient lay against the Rest it is 
required to check the height of the rest has been 
adjusted and secured – the rear frame element is 
correctly positioned in the latch system. 

3. One has to pay attention to eliminate the possibility 
of frame elements pressing patient’s body which 
may lead to irritations in case of patients suffering 
from skin trophic disorders. 

 
MAINTENANCE AND SERVICE: 
1. Frame of the rest is to be cleaned with a damp 

cloth. 
2. Support of the rest is to be cleaned with a damp 

cloth and soft detergent. 
 
For the product to maintain its proper characteristics, it 
is extremely important to maintain all its elements clean 
at all times. Lack of care in this regard, will lead to 
quick loss of the initial utility and aesthetical properties. 
Rest width: 62 cm 
Materials: Aluminium, polyester fabric 
Batch No/production date: printed on the product. 
Usage period: 2 years since purchase date. 
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