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1 ÚČEL VÝROBKU
Záchranářské batohy, kufry a brašny jsou určeny pro uskladnění a transport lékařského a zdravotnického 
materiálu potřebného při zásahu rychlé lékařské služby.

2 FUNKČNÍ POPIS
Záchranářské batohy, kufry a brašny firmy Boscarol nabízí optimální pohodlí při transportu a aplikaci 

lékařského zařízení v terénu a rychlý přístup ke všem komponentům ve všech typech batohů.

3 NOSNOST 
Záchranářské batohy jsou určené a vyrobené pro zátěž při uskladnění nebo transportu maximálně 30 kg. 
Kufry pro ? kg a brašny pro ? kg. U brašen jsou však i modely malé – ledvinky a brašničky na pásek. U 
těchto výrobků je nosnost omezena.

4 ZIPY, PŘEZKY, KARABINY
Předcházejte poškození zipů, přezek a karabin během používání, transportu i uskladnění. Během otevírání a 
zavírání zipů dbejte na to, aby se do jezdce nedostala látka batohu, zipy vždy úplně otevřete, ale také úplně 
zavřete. Přezky je nutné během transportu a uskladnění zavírat. Upozorňujeme, že zipy, přezky ani karabiny 
nejsou zahrnuty v záruce.

5 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
V zájmu bezpečnosti vlastní i bezpečnosti pacientů vás upozorňujeme na následující: Před použitím batohu, 
kufru či brašny si laskavě přečtěte tyto pokyny. Řiďte se jimy a uschovejte je pro případ pozdější reference.

 Výrobky jsou určeny pouze pro užívání v souladu s těmito pokyny.

 Pokud jsou příslušenství a náhradní díly nahrazeny výrobky jiných výrobců, může to mít za následek 
omezení funkčnosti a kompatibility výrobku.

 Zabezpečte, aby eventuální únik kapalin z ampulí byl okamžitě odstraněn a vyčištěn. Ignorování 
tohoto pokynu by mohlo mít za následek poškození nebo i zničení materiálu výrobku a/nebo zranění a 

poškození uživatele. V takových případech se řiďte pokyny výrobce toho určitého přípravku. 

 V zájmu prevence infekce a bakteriální kontaminace se laskavě pečlivě seznamte s odstavcem 6 
„Čištění a dezinfekce“. 

 Pokud je výrobek vybaven kyslíkovou lahví a dalšími přístroji, je nutné dodržovat pokyny vztahující 
se na používání těchto zařízení v souladu s platnými předpisy a nařízeními příslušného zdravotnického 
zařízení.

 Nedovolte, aby se výrobek dostal do styku s olejem a mastnotami.

6 ČIŠTĚNÍ A DEZINFIKACE
Záchranářské batohy, kufry a brašny lze čistit a dezinfikovat podle následující tabulky:

ČIŠTĚNÍ DEZINFIKOVÁNÍ PRANÍ V AUT. PRAČCE

Povrch Teplou vodou s běžným 
úklidovým prostředkem

Namočte do dezinfekčního 
roztoku

Možné prát v pračce na 
40°C,  neždímejte!

Výztuž dna Teplou vodou s běžným 
úklidovým prostředkem

Otřete hadříkem/houbou 
namočeným v dez. roztoku Není dovoleno

Zipy, přezky, 
karabiny Aplikujte pravidelně lubrikační prostředek

Po dezinfikaci otřete všechny části batohu.



7 FUNKČNÍ ZKOUŠKA
Před každým použitím proveďte funkční zkoušku (pokud výrobek není používán pravidelně, nejméně jednou 
za 6 měsíců). Pokud přijdete na jakoukoliv nesrovnalost ve funkci některé součásti, výrobek nepoužívejte až 
do jeho opravy.

 Přezkoušejte, zda-li lze zipy otevřít úplně na obě strany. Jezdce zipů se nesmí zasekávat.

Přezkoušejte, zda-li rukověti, přezky a popruhy jsou v pořádku a nepoškozené. Poškozené vyměňte.

8 ÚDRŽBA
Batohy, kufry ani brašny Boscarol nevyžadují žádnou speciální údržbu. Doporučujeme, aby eventuální 
opravy byly prováděny přímo u výrobce. V případě potřeby opravy se spojte se servisním střediskem firmy 
Dartin spol. S r.o. Znovu však upozorňujeme na nutnost provádění funkčních zkoušek před každým 
použitím.

9 DODÁVKA
Záchranářské batohy, kufry a brašny se dodávají prázdné, příslušenství není součástí dodávky a musí být 
tedy objednáno zvlášť.

10 TECHNICKÁ DATA
Záchranářské batohy, kufry a brašny patří podle klasifikace 93/42/CEE do třídy I.

Operační teplota: - 20°C až + 50°C

Teplota uskladnění: - 30°C až + 70°C

Použité materiály:

vrchní materiál: Nylon, Cordura, Tyrpol (podle modelu) vyztužené dno: plast

11 ZÁRUKA
Záruka na materiál a eventuální výrobní vady se poskytuje 2 roky ode dne převzetí zboží zákazníkem 
(popřípadě data fakturace). Záruka se nevztahuje na zipy, přezky a karabiny (s vyjímkou případu, kdy tyto 
jsou nefunkční při převzetí zboží zákazníkem).

Řešení záručního případu během doby záruky se řídí všeobecným reklamačním řádem výrobce.

Reklamace zboží nebude uznána v případě, kdy došlo k poškození zboží důsledkem nedodržení pokynů k 
používání, jako je nesprávným zacházením, nesprávným použitím, nebo zásahem třetí strany. V takovém 
případě zodpovědnost zůstává na straně zákazníka.

Všechny náklady spojené s přepravou zboží k výrobci a zpět v případech, kdy se nejedná o uznanou 
reklamaci jsou zodpovědností zákazníka a budou vyúčtovány.

V případě reklamace zboží je nutné spolu se zbožím doložit číslo faktury, kterou bylo zmíněné zboží 

zakoupeno.


