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Wytwórca ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie sprzętu 

wyłącznie w przypadku jego zakupu u wykwalifikowanego pracownika firmy 

Akces-MED Sp. z o.o. lub w wyspecjalizowanym sklepie medycznym.

Akces-MED Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian 

technicznych i handlowych w treści instrukcji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Firma Akces-MED Sp. z o.o. wdrożyła system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 

13485 w zakresie projektowania całości produkcji, sprzedaży i serwisu. System 

certyfikowany przez Det Norske Veritas.

35°C

Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych. Na wyrób 

producent wystawił stosowną deklarację zgodności.
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Atrakcyjne drewniane wzornictwo Stolika Kidoo™ jest idealnym dopełnieniem dla 

fotelika ortopedyczno-rehabilitacyjnego Kidoo™. Uniwersalność stolika powoduje, że                    

z powodzeniem można go użytkować niezależnie z innymi fotelikami dziecięcymi lub 

jako samodzielny produkt. Ergonomiczny kształt blatu z rantem, regulowana wysokość 

oraz możliwość ustawienia pochylenia blatu zwiększa funkcjonalność i komfort 

użytkowania. To wszystko sprawia, że Stolik Kidoo™ będzie niezastąpionym elementem 

w terapii Twojego dziecka.

Stolik Kidoo™ jest Wyrobem Medycznym Klasy I. Znakomicie sprawdza się zarówno                     

w trakcie rehabilitacji jak i  podczas codziennych zwykłych czynności. Korzystanie ze 

stolika umożliwia obserwację pacjenta w trakcie procesu rehabilitacji w jednakowych 

warunkach. Analizę zachowań można z powodzeniem prowadzić w trakcie siedzenia 

pacjenta w łóżku, foteliku rehabilitacyjnym, krześle czy też wózku inwalidzkim. Ułatwia to 

postawienie właściwej diagnozy i pozwala na dobór odpowiednich i celowanych metod 

rehabilitacji. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej jest  uzyskiwać możliwie najlepsze efekty 

prowadzonej terapii.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Znajdziecie w niej Państwo 

informacje o naszym produkcie oraz dowiecie się jak bezpiecznie i efektywnie z niego 

korzystać.

Jeśli macie Państwo pytania lub uwagi, prosimy o kontakt z nami:

Konsultant medyczny:  tel.kom.  +48 516 183 883

Akces-MED Sp. z o.o.:  tel. +48 17 864 04 70

e-mail: produkcja@akces-med.com

Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy!

WSTĘP

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, użytkownik zobowiązany jest 

do zaznajomienia się z niniejszą instrukcją obsługi. Prosimy pamiętać, 

że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji pozwoli na 

bezpieczne i prawidłowe korzystanie z wyrobu, a także przedłuży jego 

trwałość oraz estetykę.
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PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI 

Stolik KIDOO™ stosuje się w trakcie m.in.:

ź Diagnozowania pacjenta – dzięki możliwości dopasowania stolika do 

indywidualnych potrzeb użytkownika, możemy analizować zachowanie i odruchy 

pacjenta w trakcie siedzenia w łóżku, foteliku, krześle czy też wózku inwalidzkim. 

Ułatwia to postawienie diagnozy i wyboru właściwego sposobu terapii.

ź  Monitorowania terapii w procesie leczenia – codzienne korzystanie ze stolika 

umożliwia śledzenie zachowań podopiecznego w czasie prowadzonego procesu 

rehabilitacji w jednakowych warunkach. Pozwala to na dobór właściwych                 

i celowanych metod, aby uzyskiwać możliwie najlepsze efekty prowadzonej 

terapii.

ź  Łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia – możliwość 

wykorzystania stolika na różne sposoby w wielu sytuacjach podczas codziennej 

terapii, zabawy i pracy prowadzi do poprawy jakości życia codziennego. 

Spożywanie posiłków czy też wykonywanie prostych czynności manualnych                       

z wykorzystaniem Stolika KIDOO™ staje się dużo łatwiejsze. Duża powierzchnia 

blatu sprawia, że wiele przydatnych na co dzień przedmiotów można teraz 

umieścić w zasięgu ręki pacjenta.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA WYROBU
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Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje niezbędne 

do prawidłowego: 

§ przygotowania wyrobu przed użytkowaniem,

§ użytkowania wyrobu,

§ sposobu konserwacji i czyszczenia.

Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Jest ona 

przeznaczona dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami 

niepełnosprawnymi oraz dla lekarzy i fizjoterapeutów obsługujących wyrób.

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu STOLIK KIDOO™ użytkownik 

(lub opiekun) jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszej 

instrukcji oraz do przestrzegania zapisów w niej zawartych.



3.1. Wyposażenie standardowe: 

 OGÓLNA BUDOWA STOLIKA

1. Szeroki blat.

2. Podstawa z możliwością zmiany wysokości.
11

2

3

TABELA ROZMIAROWA4

Symbol Jednostka Rozmiar 1

A    Szerokość blatu [cm]

B    Głębokość blatu [cm]

C    Wysokość stolika [cm]

[kg]Waga

UWAGA: Tolerancja wymiarów zawartych w tabeli wynosi +/- 1 cm.

D    Kąt pochylenia blatu [st]

65

43

39-50

0-12

Maksymalne obciążenie [kg]

Rozmiar 2 Rozmiar 3 Rozmiar 4

70

48

47-64

0-12

75

54

51-71

0-12

80

58

55-79

0-12

30 30 30 30

8 9,2 11 13
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MONTAŻ STOLIKA 5

Spis elementów:
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A) Montaż rozpoczynamy od skręcenia stelaża, którego główne elementy to dwa bloczki 

i środkowy łącznik (Ryc. 1).

B) Elementy łączymy ze sobą za pomocą: śrub stożkowych (9), podkładek miseczkowych 

(10) oraz nakrętek wałeczkowych (8). Zastosować analogicznie dla obu stron stolika 

(Ryc. 2).
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C) Zmontowany stelaż stolika (Ryc. 3).

A) Haczyki są zbudowane z Wkrętu metrycznego (14), podkładki (13) oraz Nakrętki 

Eriksona (15) (Ryc. 4).
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B) Montaż należy powtórzyć z obu stron (Ryc. 5).

A) Następnym elementem stolika jest Blat (2) (Ryc. 6).
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B) Blat przykręcamy do stolika za pomocą Nakrętki Eriksona (17) i Wkrętu matrycznego 

(16), na który nanosimy klej do gwintów. To połączenie nie powinno być skręcone dużym 

momentem tak, aby po skręceniu obu stron, kąt stolika regulował się płynnie (Ryc. 7).

C) Stelaż z zamontowanym blatem (Ryc. 8).
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E) Stolik z zamontowanym blatem (Ryc. 10).
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A) Dla zapewnienia sztywności, stolik jest spięty dodatkowym łącznikiem (11) (Ryc. 11).

B) Elementy łączymy ze sobą za pomocą: wkrętów metrycznych (9), podkładek 

miseczkowych (10) oraz nakrętek wałeczkowych (8). Tak samo dla obu stron stolika (Ryc. 

12).
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A) Każda z nóżek (14) jest przykręcona dwoma wkrętami metrycznymi (14) oraz dwiema

nakrętkami Eriksona (15) (Ryc. 14).

B) Zmontowany stolik.



OPIS REGULACJI STOLIKA6

Stolik posiada możliwość regulacji wysokości oraz zmiany kąta pochylenia 

blatu.

Aby móc regulować wysokość Stolik Kidoo™  należy :

KROK 1. W pierwszej kolejności odkręcić mocowania znajdujące się przy każdej 

nóżce (fot.1) za pomocą dwóch kluczy imbusowych 4 mm, dołączonych w 

zestawie;

KROK 2. Następnie po dobraniu odpowiedniej wysokości dokręcić mocowania 

(fot.2).

6.1. Regulacja wysokości stolika
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6.2. Regulacja kąta pochylenia blatu stolika

ź  następnie po dobraniu odpowiedniego kąta dokręcić pokrętła (fot.4 ) .

Aby móc regulować kąt pochylenia blatu stolika Kidoo należy: 

ź w pierwszej kolejności poluzować mocowania (fot.3) znajdujące się po obu 

stronach stolika;

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania Stolika KIDOO™ należy 

upewnić się, czy wszystkie pokrętła i mocowania regulowanych 

elementów zostały mocno dokręcone! 
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 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA7

2. Przed każdorazowym użyciem stolika  należy sprawdzić urządzenie pod 

kątem widocznych uszkodzeń lub innych wad, mogących zagrażać pacjentowi 

podczas użytkowania stolika. Należy upewnić się, czy wszystkie części są 

sprawne i należycie zamontowane, a urządzenie nie wykazuje śladów pęknięć               

i deformacji.

1.  należy użytkować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji. Stolik KIDOO™

Przed każdym użyciem należy przygotować pacjenta i urządzenie!

 3. Zabrania się użytkowania stolika jeśli jest on uszkodzony lub brakuje

jakiejkolwiek jego części.

4. Przed każdorazowym użyciem należy upewnić się, czy ruchome części oraz 

pokrętła regulacji ustawień urządzenia są stabilne i zablokowane.

5. Zabrania się użytkowania stolika w sposób, do którego nie jest on 

przeznaczony.

6. Blat stolika należy czyścić za pomocą miękkiej ściereczki oraz 

ogólnodostępnego, łagodnego środka do mycia.

7. W przypadku regulacji pochylenia blatu należy zwrócić szczególną uwagę, 

aby kończyny użytkownika nie dostały się pomiędzy blat stolika a stelaż.

8 Nie należy przekraczać dozwolonego maksymalnego obciążenia stolika.

9. Przed użyciem wyrobu należy usunąć wszystkie opakowania papierowe                     

i foliowe. Opakowanie nie jest zabawką! Trzymać z dala od dzieci i zwierząt.

UWAGA! Stolik KIDOO™ należy użytkować zgodnie z  zaleceniami 

niniejszej instrukcji. Przez każdym użyciem należy przygotować pacjenta              

i  urządzenie.
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Wytwórca odpowiada tylko za wady ukryte lub uszkodzenia techniczne 

powstałe podczas prawidłowego korzystania z wyrobu.

Nieprawidłowa konfiguracja urządzenia może doprowadzić do skutków 

ubocznych.

w przypadku połknięcia ich przez dziecko.

Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w konstrukcji stolika. 

Stanowi to niebezpieczeństwo dla użytkownika oraz stanowi podstawę do 

utraty gwarancji.

Tylko w przypadku ścisłego stosowania się do tych zaleceń 

odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wyrobu spoczywa na 

producencie.

Produkt zawiera małe części, które mogą stanowić niebezpieczeństwo 

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi                       

i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik 

lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

PRZEGLĄD TECHNICZNY

Przeglądy techniczne należy wykonywać regularnie. Przed podjęciem czynności 
serwisowych należy dokładnie wyczyścić wyrób, aby ujawnić ewentualne ukryte 
uszkodzenia.

Częstotliwość Co należy skontrolować? Czynności Uwagi

Stan ogólny wyrobu.

ź cały wyrób pod kątem widocznych 
wszelkich uszkodzeń, pęknięć oraz wad 
mechanicznych,

ź czy wszystkie śruby, wkręty, pokrętła, 
nakrętki i inne elementy konstrukcji 
wyrobu są kompletne i dokręcone.

Sprawdzić:

ź czy wyrób jest kompletny,

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
uszkodzeń lub braków należy zaprzestać 
użytkowania wyrobu i skontaktować się ze 
Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego 
zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

Mocowania elementów 

konstrukcyjnych.

ź poprawność montażu elementów 
konstrukcyjnych (jeśli dotyczy),

ź poprawność działania mechanizmów 
regulacji (jeśli dotyczy).

Skontrolować wszystkie mechanizmy 
stolika i jego elementy ruchome, 
w szczególności sprawdzić:

ź poprawność montażu i  dz ia łania 
elementów zabezpieczających użyt-
kownika (jeśli dotyczy),

ź czy wszystkie części  ruchome są 
kompletne, czy poruszają się w pełnym 
zakresie, nie zacinają się,

W razie stwierdzenia jakichkolwiek 
uszkodzeń lub braków należy zaprzestać 
użytkowania wyrobu i skontaktować się ze 
Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego 
zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

Przed każdym 

użyciem.



Raz na tydzień. Czyszczenie wyrobu. Przetrzeć konstrukcję wyrobu z zabrudzeń 

wynikających z codziennego użytkowania (z 

kurzu lub innych) za pomocą wilgotnej 

ściereczki z dodatkiem łagodnego, ogólnie 

dostępnego środka czyszczącego . Usunąć 

zanieczyszczenia z ruchomych elementów 

wyrobu.

Wyrób należy czyścić każdorazowo, gdy 
zajdzie taka potrzeba, jednak nie rzadziej 
niż raz w tygodniu. Nie używać żadnych 
środków czyszczących na bazie chloru lub 
spirytusu metylowego. Przed rozpo-
częciem korzystania z wyrobu tapicerka 
musi być sucha.

P o ł ą c z e n i a  k o n s t r u k c j i 

wyrobu (spawane, gwinto-

wane, lutowane).

Sprawdzić:

ź stan konstrukcji wyrobu w miejscach 
łączenia (spawy, gwinty, lutowania).

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
uszkodzeń lub braków należy zaprzestać 
użytkowania wyrobu i skontaktować się ze  
Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego 
zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

Raz w miesiącu.

Raz na 6 miesięcy. Ruchome elementy kon-

strukcji.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek 
uszkodzeń lub braków należy zaprzestać 
użytkowania wyrobu i skontaktować się ze 
Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego 
zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

Oznakowanie wyrobu.

ź ruchome elementy konstrukcji pod 
kątem ewentualnych uszkodzeń oraz 
konserwować je przy użyciu dedy-
kowanego środka.

Sprawdzić:

Sprawdzić:

ź oznaczenia i etykietę wyrobu pod kątem 
ich czytelności.

W razie stwierdzenia jakichkolwiek 
uszkodzeń lub braków należy zaprzestać 
użytkowania wyrobu i skontaktować się ze 
Sprzedawcą/Dystrybutorem, u którego 
zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

Po zakończeniu 

czasu użytkowania 

wyrobu.

Szczegółowy przegląd wyro-

bu.

Przegląd wyrobu. Wytwórca określa czas użytkowania 
wyrobu, który jest podany w instrukcji 
obsługi. Po tym okresie użytkownik może 
użytkować wyrób tylko pod warunkiem 
odesłania go do producenta w celu 
dokonania przeglądu. Po dokonaniu 
przeglądu producent ponownie określi 
czas użytkowania stolika oraz datę 
kolejnego przeglądu.

W przypadku pytań należy skontaktować 
się ze Sprzedawcą/Dystrybutorem, u któ-
rego zakupiono wyrób lub z Wytwórcą.

8. WARUNKI GWARANCJI

< Akces-MED Sp. z o.o. sprzedaje wyroby sprawne technicznie, wolne od wad 

konstrukcyjnych, montażowych, materiałowych itp.

< Stolik  jest obj ty 24-miesi czną gwarancją licząc od dnia zakupu sprz tu  KIDOO™ ę ę ę

przez użytkownika. W tym okresie producent gwarantuje naprawy w ramach 

bezpłatnego serwisu, zgodnie z kartą gwarancyjną.

< Uszkodzenia powstałe po okresie 24 miesi cy mogą zostać usuni te na koszt ę ę

użytkownika.

< Producent określa czas użytkowania wyrobu na 36 miesięcy. Po tym okresie 

użytkownik może użytkować sprzęt tylko pod warunkiem odesłania go do 

Producenta w celu dokonania przeglądu. Po dokonaniu przeglądu Producent 

ponownie określi czas użytkowania wyrobu oraz datę kolejnego  przeglądu. 

< W razie uszkodzenia stolika należy skontaktować si z dealerem,  u którego zakupiono 

produkt lub z Działem Obsługi Klienta firmy:

Akces-MED Sp. z o.o. (tel. +48 17 864 04 73). 
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