
 
 
 

Lůžkový adaptér s pyramidou a laminační kotvou. 
- Aluminium - 

10A3/A 
 
Technické informace 
Hmotnost:    57g 
Kompatibilita:    Pro laminování lůžek dolních končetin 
Omezení:    max. 100 kg 
Inspekční interval:   12 měsíců 

 
Omezení použití 
Vzhledem k přizpůsobení nastavení a z hygienických důvodů, berte prosím na vědomí, že výrobek smí být užíván 
pouze jedním pacientem, kterému byl  přizpůsoben. Nesmí být užíván další osobou. 

 
Upozornění 
Upozorňujeme na to, že tento produkt byl testován a schválen pouze ve spojení s modulárními a stavebními 
díly firmy Streifeneder. 

 
Garance 
Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi. Pro 
tento produkt, Lůžkový adaptér 10A3/A, je garance 12 měsíců. 

 
Rozsah Garance 
Garantuje se, že výrobek nevykazuje materiálové a výrobní chyby. Tato garance výrobce platí pro běžné používání, 

pro které je výrobek určen. Předpokladem je, že nebyl bez povolení pozměněn, že byly dodrženy všechny návody, 

upozornění a doporučení a výrobek byl certifikovanými/ licencovanými odbornými ortopedickými techniky, nebo pod 

jejich vedením, spojen s ostatními díly protézy a přizpůsoben pacientovi, který byl řádně proškolen o jeho používání.  

Garance výrobce se nevztahuje na škody způsobené přehlédnutím, neodbornou, nedbalou aplikací nebo 

nedostatečnou odbornou způsobilostí, nesprávnou instalací poškozených dílů, použitím dílů neschválených firmou 

Streifeneder, změnami a opravami dílů neautorizovanou osobou, kterou byl materiál poškozen nebo mají jiné 

negativní účinky na výrobek nebo jeho díly.  

Při uplatnění garance je na rozhodnutí firmy Streifeneder ortho.production GmbH, zda výrobek zdarma opraví, 

nahradí, případně nově zhotoví, nebo zda nahradí původnímu odběrateli náklady za systém nebo díly z něho.  

Zde popsaná garance nahrazuje veškeré další výslovně uvedené nebo nevyslovenou garanci (pokud to zákon 

připouští), nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky hodící se pro speciální účel.  

Všechny výše uvedené garance a záruky budou vyloučeny a firmou Streifeneder odmítnuty. V žádném případě neručí 

Streifeneder za speciální škody nebo nedbalost, též ne za škody následné, dokonce i v případě, že Streifeneder byl 

upozorněný na možnost potenciální ztráty nebo poškození.  

 
Prohlášení o shodě 
Streifeneder ortho.production GmbH prohlašuje jako výrobce, že uvedený výrobek Lůžkový adaptér 10A3/A je 
v souladu s požadavky směrnice 93/42/EWG. 
 
 

Výrobce :      Prodejce v ČR:  
Streifeneder       Ortho - Aktiv spol. s r. o. 

ortho.production GmbH      Husova 54 

Moosfeldstraße 10       538 54 Luže 

82275 Emmering/Germany      tel. +420 469 671 430, 

Tel +49 8141 6106-0       mobil +420 604 669 098 

Fax +49 8141 6106-50      ortho-aktiv@quick.cz  

office@streifeneder.de      www.protetika-ortho-aktiv.cz  

www.streifeneder.de  
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