
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
ve smyslu zákona Č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky,kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody.
Výrobek: Masážní pomůcka ili 55, Proimed Pedivital
Použití výrobku: je určena k automasáži chodidel, nártů, pat a oblasti kolem achillovy šlachyFunkce výrobku: Obě chodidla se položí na masážní segmenty a střídavým pohybem semasírují chodidla. Střídavé uspořádání segmentů a lehké prohnutí pomůcky do tvaru chodidelstimuluje reflexní plošky.Způsob uchování: při běžné pokojové teplotě.Zvláštní bezpečnostní údaje: Masáž se provádí vsedě. Na pomůcku se nesmí stoupat, hrozínebezpečí uklouznutí. Masážní segmenty pomůcek ili jsou vyrobeny z habru, některé z nichjsou mořeny mahagonovým a zeleným koncentrátem. Ostatní části masážních pomůcek ilijsou z bukového kvalitního dřeva. Povrch je chráněn lakovým filmem, který splňujepožadavky Evropské normy EN 71, část 3 pro povrchovou úpravu hraček a chrání pomůckyproti mechanickému opotřebení. Spodní strana pomůcky ili 55 je opatřena protiskluzovýmipásky. Udržování čistoty se provádí běžnými dostupnými prostředky určenými pro ošetřenídřeva. Desinfekce se provádí mechanickým omytím masážních segmentů 2% roztokempřípravku Savo nebo 1,5 – 2% roztokem Inciduru.Toxicita: 0Posouzení shody bylo provedeno výrobcem v souladu s níže uvedenýmiplatnými předpisy na základě technické dokumentace k výrobku a přezkoušeníve smyslu ust. § 12 odst. 4 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.Platné předpisy použité při posuzování shody:- Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky.- Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky posuzováníshody.- Zákon č. 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu v platném znění.- Vyhláška č. 45/1966 Sb. O vytváření a ochraně zdravých, životních podmínek.
Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek, na nějž se vztahuje totoprohlášení, je ve shodě s uvedenými předpisy a normami.Vlastnosti tohoto výrobku splňují základní požadavky na výrobky, výrobekje za podmínek obvyklého nebo určeného použití bezpečný. Výrobce přijal opatřeník zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickoudokumentací a se základními požadavky na výrobky.

V Praze dne 18.11.2003 Mgr. Pavel Kloud


