
PL     Informacje dla użytkowników 
Wyrób:   Ochraniacze kolan, do pracy w pozycji klęczącej, wzór: 6110 009 800 00 /2100-06/   (DFT-001)  
Opis: Ochraniacz kolan wyprodukowano z materiağu wğ·kienniczego z plastikowŃ osğonŃ oraz elastycznymi paskami z 

rzepem sğuŨŃcymi do mocowania.   

 Ochraniacze kolan Typ 1 – ochraniacze kolan niezaleŨnie od innych czňŜci ubioru zamocowane dokoğa nogi.  

Klasa wykonania  1.   

Informacje ułatwiające wybór odpowiedniej klasy wykonania: 

Ochraniacze kolan klasy 0 nadajŃ siň wyğŃcznie do stosowania na r·wnej powierzchni i nie chroniŃ przed przebiciem.  

Ochraniacze kolan klasy 1 nadajŃ siň do stosowania na r·wnych lub nier·wnych powierzchniach i sŃ przeznaczone do ochrony przed 

przebiciem z siğŃ co najmniej (100 Ñ 5) N.  

Ochraniacze kolan klasy 2 nadajŃ siň do stosowania na r·wnych lub nier·wnych powierzchniach i sŃ przeznaczone do ochrony przed 

przebiciem z siğŃ co najmniej (250 Ñ 10) N.   

Ochraniacze kolan speğniajŃ wymagania RozporzŃdzenia (UE) 2016/425 i wymogi normy EN 14404:2004+A1:2010).  

Certyfikat wydağ: ANCCP CERTIFICATION AGENCY srl | 43/1, Via Nicolodi - 57121 Livorno (LI) ï Italia., www.anccp.it. N. b.: 

0302. 

 Zastosowanie: Pozycja klňczŃca to nienaturalna pozycja robocza.  Bez ochraniaczy kolan pracownicy mogŃ odczuwaĺ niewygodň i 

byĺ naraŨeni na bezpoŜrednie zranienia spowodowane przez twarde powierzchnie, drobne kamienie i podobne przedmioty znajdujŃce siň 

na powierzchni. Jednak Ũadne ochraniacze kolan nie mogŃ zapewniĺ cağkowitej ochrony przed zranieniem.  ŧadne ochraniacze kolan nie 

mogŃ zagwarantowaĺ, Ũe pracownicy nie ucierpiŃ z powodu komplikacji zdrowotnych, jeŨeli bňdzie od nich wymagane, aby znajdowali 

siň w pozycji klňczŃcej przez dğugi czas. Ochraniacz chroni kolano przed zranieniami i odgnieceniami podczas pracy w pozycji klňczŃcej 

ï podczas ukğadania chodnik·w, parkiet·w i podğ·g oraz wszňdzie tam, gdzie praca odbywa siň w pozycji klňczŃcej. Ochraniacz kolan 

nie jest wodoodporny. Nie moŨna je uŨyĺ do ochrony przed przeciňciem, nie sŃ odporne na uderzenia, intensywne tarcie, chemikalia, 

ogieŒ i gorŃco. Nie sŃ przeznaczone do stosowania w sporcie. 

Zabrania siň samemu ingerowaĺ w konstrukcjň ochraniaczy ï mogŃ ulec trwağemu uszkodzeniu lub mogŃ zostaĺ obniŨone ich 

wğaŜciwoŜci ochronne.  

Przed zağoŨeniem ochraniaczy naleŨy sprawdziĺ, czy nie sŃ one uszkodzone (pňkniňty grzbiet, uszkodzone paski i klamry...). 

Uszkodzony ochraniacz naleŨy wycofaĺ z uŨytkowania.  

 Ostrzeżenie: WaŨne jest, aby ochraniacze kolan podczas klňczenia lub stania nie utrudniağy krŃŨenia krwi w nodze. Dlatego jest 

waŨne, aby pracownicy mogli podczas noszenia ochraniaczy kolan ğatwo zmieniaĺ pozycjň i czňsto wstawaĺ, aby przywr·ciĺ normalne 

krŃŨenie krwi.    

Instrukcja zamocowania ochraniacza: za pomocŃ 2 gumowych pask·w z rzepem - zob. rysunek na opakowaniu. 

Rozmiar:  Ochraniacze sŃ produkowane w jednym rozmiarze ï nadajŃ siň dla wszystkich uŨytkownik·w z obwodem talii do 100 

cm. Zapinanie za pomocŃ pask·w umoŨliwiajŃcych samemu ustawiĺ rozmiar. Ochraniacz kolan nie moŨe nigdzie uciskaĺ, paski nie 

mogŃ krňpowaĺ. JeŨeli z tego powodu ten typ PaŒstwu nie odpowiada, naleŨy wypr·bowaĺ innego produktu. 

Konserwacja: Ochraniacze naleŨy utrzymywaĺ w czystoŜci, w przeciwnym razie obniŨane sŃ jego wğaŜciwoŜci ochronne. Nie wolno 

czyŜciĺ poprzez zanurzenie w cieczy, nie praĺ w pralce. NieczystoŜci usunŃĺ szczoteczkŃ, ewentualnie przy uŨyciu wody i proszku do 

prania. Po czyszczeniu lub uŨyciu pozostawiĺ do wyschniňcia. Nie czyŜciĺ chemicznie, nie suszyĺ w suszarce, nie prasowaĺ i nie 

wybielaĺ. 

 Przechowywanie: Ochraniacze kolan naleŨy przechowywaĺ w suchym i chğodnym miejscu, nie wystawiaĺ na bezpoŜrednie 

dziağanie promieni sğonecznych i ciepğa. W przypadku przestrzegania odpowiednich warunk·w przechowywania okres przechowywania 

wynosi 5 lat od daty produkcji. 

Materiały: Tkanina nylonowa z osğonŃ polietylenowŃ, pianka polipropylenowa - wyŜci·ğka, gumowe paski. 

Utylizacja:   Utylizowaĺ jako zwykğe odpady. NaleŨy do kategorii - pozostağe. 
Informacje na temat problemów podczas używania ochraniaczy kolan i podczas pracy w pozycji klęczącej. 

Pozycja klňczŃca nie jest naturalna dla ludzi, a anatomia kolana nie jest przystosowana do dğugotrwağego obciŃŨenia spowodowanego przez 

klňczenie. Pozycja klňczŃca moŨe jednak byĺ niezwykle stosowna w przypadku niekt·rych czynnoŜci, podczas kt·rych moŨe wystŃpiĺ 

dyskomfort i zranienia, z tego powodu pracownicy chcŃ nosiĺ ochraniacze kolan z miňkkŃ powierzchniŃ wewnňtrznŃ. 

Ochrona kolana zapewniana przez klňczenie na miňkkim podğoŨu nie wyeliminuje wszystkich problem·w z odgnieceniami i niewygodŃ, i moŨe 

dojŜĺ do dğugotrwağych zmian sk·ry. W pozycji klňczŃcej moŨna r·wnieŨ zawsze spodziewaĺ siň, Ũe ucisk pogorszy krŃŨenie krwi w dolnej 

czňŜci nogi. Bezwğad miňŜni ğydki ograniczy ciŜnienie napňdzajŃce krew w Ũyğach w g·rň n·g, a zgiňte kolano nieuchronnie prowadzi do 

kompresji Ũyğ podkolanowych i wzrostu oporu przepğywu krwi. Dobrze wiadomo, Ũe podczas siedzenia bez ruchu ze zgiňtym kolanem, 

przykğadowo w samolocie, nawet bez nacisku na kolano powstajŃ zaburzenia krŃŨenia, takie jak obrzňk kostek i zakrzepica Ũyğ gğňbokich. JeŨeli 

ochrona jest zapewniana przez ochraniacze przypiňte do n·g paskami, problemy sŃ gorsze, poniewaŨ ten nacisk przyczynia siň do zmniejszenia 

odpğywu krwi Ũylnej. 

Rady dla użytkowników: 

¶ naleŨy zapewniĺ, aby ochraniacze kolan speğniağy normň EN 14404 i zawsze byğy w dobrym stanie; 

¶ naleŨy przemyŜleĺ, czy moŨna uŨyĺ ochraniaczy kolan, kt·re nie sŃ przypiňte do n·g; jeŨeli tak, sŃ one bardziej odpowiednie; 

¶ nie uciskaj zbyt mocno pask·w, jeŨeli nie masz zamiaru uŨywaĺ ochraniaczy; noŜ wszystkie paski tak luŦno, aby skutecznie zapobiegğy 

zsuwaniu siň ochraniaczy kolan; 

¶ zapewnij, aby paski po uklňkniňciu nie uciskağy;  

¶ klňcz w pozycji pionowej, nie siedŦ na piňtach; 

¶ poruszaj siň do przodu i tyğu, nie pozostawaj w miejscu bez ruchu; 

¶ z jakimikolwiek zağoŨonymi ochraniaczami nie klňcz dğuŨej niŨ godzinň bez wstawania i chodzenia tam i z powrotem;  

¶ przynajmniej raz na godzinň przejdŦ siň co najmniej 10 minut tam i z powrotem bez ochraniaczy kolan przypiňtych do n·g; 

¶ skonsultuj siň z lekarzem, jeŨeli podczas pracy w pozycji klňczŃcej powstajŃ obrzňki kolan lub ğydek. 

 Deklaracjň zgodnoŜci moŨna znaleŦĺ tutaj: www.canis.cz, a deklaracje dla poszczeg·lnych wyrob·w sŃ w zakğadce ĂDokumenty do 

pobraniañ. 

 Producent: Hangzhou Dafang Tools Co. Ltd; 8 Wanda North, Wyan, Xiaoshan, HangZhou, Zhejiang ï Chiny. 
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