Sada nákoleníků P19740
Chrániče kolen pro práci vkleče. Splňují požadavky nařízení 89/686/EEC. Zařazení podle EN14404:2004+A1: 2010 typ
1 – chrániče kolen, které jsou závislé na ostatním oděvu a jsou upevněné kolem nohy, třída provedení 1. Vnější
vrstva chráničů kolen je voděodolná.
Informace k výběru vhodné třídy provedení:
Chrániče kolen třídy 0 jsou vhodné pouze k používání na rovném povrchu a nechrání proti propíchnutí chrániče kolen
třídy 1 jsou vhodné k používání na rovném i nerovném povrchu a jsou určené k ochraně proti propíchnut silou
nejméně 100+‐10N, chrániče kolen třídy 2 jsou vhodné k používání na rovném i nerovném povrchu v náročných
podmínkách a jsou určené k ochraně proti propíchnutí silou nejméně 250+‐10N.
Třída 0 ‐ P19740
Velikost:
Chrániče kolen se dodávají v jedné velikost vhodné pro všechny uživatele s obvodem pasu do 120cm.
Upozornění:
Žádný chránič kolen neposkytuje úplnou ochranu před úrazem. Znečištění, rozpouštědla, oheň a horké povrchy,
stárnutí nesprávné použit nebo jakékoli modifikace chrániče kolen mohou nebezpečně snížit jeho účinnost.
Poškozený chránič kolen může mít nižší účinnost a měl by být nahrazen. Tento chránič kolen neposkytuje ochranu
před nárazem nebo intenzivním třením a není určen pro použití při sportu.
Práce po dlouhou dobu v poloze vkleče může způsobit nepohodlí, zranění nebo riziko zánětu v kolenou. Používání
chráničů kolen může předcházet těmto potížím, ale nezabrání všem problémům z otlačení a nepohodlí a mohou
nastat dlouhodobé změny kůže. Poloha vkleče vždy zhoršuje krevní oběh v dolní část nohy. Pokud jsou používané
chrániče upevňované k nohám popruhy, problémy jsou horší, protože stlačení popruhy přispívá k omezení odtoku
žilní krve.
Návod k použití :
Tyto chrániče jsou určeny k ochraně kolen při práci v kleče, musí být používány v páru. Před použitím se ubezpečte,
že jsou v souladu s normou EN14404:2004+A1:2010. Zvažte, zda je možné použití chráničů kolen, které se
neupevňují pomocí popruhů, jsou vhodnější.
Umístěte chránič na koleno a upevněte popruhem vedeným přes horní část lýtka. Upevňovací popruh by měl být
utažený tak, aby chránič poskytoval optimální ochranu a pohodlí při klečení a aby vyvíjel jen mírný tlak a umožňoval
nepatrný pohyb na noze, který podpoří cirkulaci krve. Upevňovací popruh by měl být volný jak je to možné, ale
zároveň musí zabránit sklouznut chrániče z nohy. Ubezpečte se, že popruh neškrtí, když si kleknete. Klečte rovně,
neseďte na patách. Čas od času vstaňte a pohybujte se. Neklečte více jak hodinu, nejméně jednou za hodinu vstaňte
a procházejte se bez nasazeného chrániče kolen nejméně 10 minut. Poraďte se s lékařem, pokud Vám při práci
vkleče otékají kolena nebo lýtka.
Zkontrolujte stav chráničů kolen před každým použitím. Musí být nahrazeny jinými, když vykazují trvalou deformaci,
rozdrcení nebo jiné mechanické poškození samotného chrániče nebo upevňovacích popruhů.

Rady pro uživatele:
1. Zajistěte, aby vaše chrániče kolen vyhovovaly této evropské normě a byly v dobrém stavu
2. Uvažte, zda lze použít chrániče kolen, které se upínají k nohám; pokud ano, jsou vhodnější
3. Neutahujte popruhy, pokud chrániče nepotřebujete používat; noste všechny popruhy tak volné, aby účinně
zabránily sesunutí chrániče kolen;
4. Zajistěte, aby popruhy při pokleknutí neškrtily
5. Klečte vzpřímeně, neseďte na patách
6. Pohybujte se sem a tam, nezůstávejte bez pohybu
7. Se žádnými chrániči neklečte déle než hodinu bez vstávání a chůze sem a tam
8. Přecházejte sem a tam bez chrániče kolen upnutého k nohám nejméně deset minut po jedné hodině klečení
9. Poraďte se s lékařem, pokud vám při práci v kleče otékají kolena nebo lýtka
Údržba:

Tyto chrániče kolen se nesmějí čistí ponořením do kapaliny. Neperte je v pračce. Nečistoty odstraňte kartáčem,
případně s použitím detergentu a vody. Po čištění nebo použit je nechte vyschnout. Výrobek se nesmí: bělit, sušit v
bubnové sušičce, žehlit ani chemicky čistí.

Pokyny pro skladování: Skladujte na suchém, chladném místě, chraňte před slunečním světlem. Při vhodných
podmínkách skladování je doba skladovatelnost 5 let od data výroby.
Materiály: PVC, polyesterová tkanina, silikonový gel, polyetylenová pěna

Certifikace: Shoda dle
89/686/EEC, v souladu s normou EN14404:

Dovozce:
XTline s.r.o.
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Czech Republic

