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Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime aceste instrucțiuni de utilizare. În cazul în care aveți întrebări, 
adresați-vă medicului dumneavoastră sau comerciantului de la care ați achiziționat dispozitivul medical.

Destinația de utilizare
Acest dispozitiv medical este un dispozitiv de prindere care este utilizat ca prelungire a brațului pentru 
apucarea obiectelor.

Indicații
De exemplu, paraplegie, limitarea mișcării.

Contraindicații
Deficiențe musculare/disfuncții la nivelul antebrațului/musculaturii mâinii, alergie la nichel.

Riscuri asociate utilizării/indicații importante 
Acest dispozitiv medical este un produs disponibil pe bază de prescripție. Discutați despre modul de 
utilizare și durata utilizării cu medicul dumneavoastră curant. Personalul specializat de la care ați primit 
dispozitivul medical va selecta dimensiunea adecvată a acestuia și vă va oferi instruire cu privire la modul 
de utilizare.

 – îndepărtați dispozitivul medical înaintea examinărilor radiologice
 – utilizați dispozitivul medical conform indicațiilor
 – utilizarea simultană a altor produse este permisă numai după consultarea cu medicul dumneavoastră
 – nu modificați produsul
 – nu utilizați în cazul plăgilor deschise la nivelul podului palmei 
 – nu utilizați produsul în cazul intoleranței la unul dintre materialele componente, de ex. nichel 
 – produs nereutilizabil – acest dispozitiv medical auxiliar este destinat tratamentului unui singur pacient
 – procedați cu grijă la prinderea obiectelor casante sau fragile

Instrucțiuni de utilizare
Apucați dispozitivul albastru pentru mână și acționați pârghia mobilă cu ajutorul degetelor. Atunci când 
pârghia este apăsată, cleștele de prindere se închide, iar când pârghia este eliberată, acesta se deschide 
din nou. În funcție de caracteristicile suprafeței/formă, pot fi ridicate obiecte de până la aprox. 1,5 kg. 
Dispozitivul de prindere rabatabil BORT EasyLife are o greutate proprie de aprox. 260 g și o lungime de 
aprox. 75 cm.
Pentru depozitare sau transport, dispozitivul de prindere poate fi rabatat (aprox. 45 cm). 

1 Tineți ferm dispozitivul de prindere de partea din spate și rabatați partea din față în sus.

2 Țineți ferm dispozitivul de prindere de partea ridicată și rabatați partea din spate în sus.

3 În cele din urmă, apropiați cele două părți pentru a aduce dispozitivul de prindere în starea de 
transport.

Pentru depliere, apăsați cele două părți din nou în jos.

Puteți bloca dispozitivul de prindere în stare închisă. 

4 Împingeți pârghia până la capăt și apăsați butonul de la capătul mânerului. Pentru deblocare, 
împingeți din nou pârghia până la capăt.

5 Cursa pârghiei poate fi reglată la nivelul mânerului, după cum urmează:
Apăsați pârghia până la capăt, prindeți un obiect ascuțit (de ex. un pix) și împingeți mecanismul de 

blocare în poziția dorită:
 Poziția: cursă mai lungă a pârghiei – efort scăzut în cazul unei capacități limitate de apucare manuală.
 Poziția: cursă mai scurtă a pârghiei – efort obișnuit în cazul unei capacități obișnuite de apucare 

manuală.

Îndepărtarea produsului
Vă rugăm să depozitați cleștele de prindere la temperatura camerei.

Compoziție
Țeavă: Aluminiu 
Element de blocare/element de fixare: inversor Plastic POM (polioximetilenă)
Mâner, piesă terminală: piesă intermediară Plastic ABS (acrilonitril-butadien-stiren) 
Arcuri: Crom/nichel

Indicații privind curățarea
Dispozitivul de prindere BORT EasyLife rabatabil poate fi spălat manual cu un detergent pentru articole 
delicate sau cu o lavetă umedă și nu trebuie să fie uscat prin mijloace mecanice.

Garanție
Se aplică prevederile legale din țara în care a fost achiziționat produsul. Pentru eventuale pretenții de 
garanție, vă rugăm să vă adresați comerciantului de la care ați achiziționat produsul. Vă rugăm să curățați 
produsul înaintea formulării unei pretenții de garanție. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare poate 
afecta condițiile de acordare a garanției sau poate duce la anularea acesteia. Garanția este exclusă în 
cazul utilizării produsului în mod contrar indicațiilor, dacă nu sunt luate în considerare riscurile asociate 
utilizării, în cazul nerespectării instrucțiunilor de utilizare, precum și în cazul modificărilor neautorizate la 
nivelul produsului.

Durata de utilizare/durata de viață a produsului
Durata de viață a produsului este determinată de uzura naturală în cazul utilizării acestuia în mod 
corespunzător și conform recomandărilor.

Obligația de notificare
Aveți obligația de a notifica distribuitorului specializat de la care a fost achiziționat produsul sau 
producătorului, precum și Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale orice 
eveniment care duce la agravarea semnificativă a stării dumneavoastră de sănătate în timpul utilizării 
acestui dispozitiv medical. 
Datele noastre de contact sunt menționate în prezentele instrucțiuni de utilizare. Pentru datele de contact 
ale autorității naționale competentă din țara dumneavoastră, vă rugăm să accesați următorul link:  
www.bort.com/md-eu-contact.

Eliminare ca deșeu 
La finalul duratei de viață, produsul trebuie eliminat ca deșeu conform reglementărilor locale aplicabile.

Declarației de conformitate
Confirmăm faptul că acest produs corespunde cerințelor REGULAMENTULUI (UE) 2017/745 AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI. Pentru varianta actuală a declarației de conformitate, 
accesați următorul link:  
www.bort.com/conformity

Versiunea: 10.2022

Dispozitiv medical |  Un singur pacient – utilizare multiplă

BORT EasyLife  
Dispozitiv de prindere rabatabil
Instrucțiuni de utilizare

 118 100

BORT. Un plus pentru dumneavoastră. D118100|2022-10|003 RO | Rev. 01

1 52 3 4

PDF: ifu.bort.com


