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Úvod

V této uživatelské příručce jsou uvedeny veškeré informace pro správné využití a pokyny pro použití a údržbu zařízení. 

Proto doporučujeme následující pokyny důkladně pročíst. Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována veškerá 

péče, nepřebírá výrobce EUREKO, s.r.o. jakoukoliv zodpovědnost vyplývající z použití tohoto materiálu jako takového. Totéž 

se vztahuje i na všechny fyzické i právnické osoby podílející se na přípravě tohoto dokumentu. Materiál je výlučným 

vlastnictvím společnosti EUREKO, s.r.o., která zakazuje jakoukoliv reprodukci, a to i částečnou, jakož i šíření tohoto 

materiálu, pokud k němu nedochází s jejím výslovným souhlasem. EUREKO, s.r.o. si vyhrazuje právo provádět vzhledové 

nebo funkční změny výrobku bez předchozího upozornění.

Díky za Vaše rozhodnutí pro EUREKO!

Váš nově zakoupený přístroj je reprezentantem spolehlivé technologie, důsledně splňující nejpřísnější výrobní stanovy firmy 

Eureko. 

Důležité informace k zajištění bezpečného provozu přístroje:

Dodržujte všechna varování a instrukce uvedené na tomto návodu.

Před použitím vodní lázně na ohřev nosičů tepla a parafínu (dále jen “zařízení”) 

si nejdříve pozorně přečtěte tento návod k použití.
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Výrobek

Je klasifikována jako zdravotnický prostředek a zařazena do třídy I jako nesterilní a neměřící. 

Parafínová lázeň PL 55

Popis a použití:

Umístění zařízení

Jestliže bude zařízení umístěno tak, že bude v kontaktu se stěnami nábytku, musí tyto stěny odolávat teplotě až 70 °C. Součástí 
zařízení je mobilní podstavec. Po umístění zabrzděte kolečka, tím zamezíte případnému nežádoucímu pohybu během vaší 
nepřítomnosti. 

– Doporučujeme dodržovat minimální vzdálenost 10 cm od ostatních předmětů a předejití kontaktu přístroje s hořlavými materiály. 
V tomto případě je nutné zabezpečit odpovídající úpravy, aby byla zabezpečena tepelná izolace hořlavých částí.

Bezpečnostní opatření z hlediska požární ochrany podle ČSN 061008 čl. 21.

– Osluhu zařízení smí provádět pouze dospělé osoby.

– Na zařízení a do jeho vzdálenosti, menší než bezpečná vzdálenost od něho, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot 
(nejmenší vzdálenost spotřebiče od hořlavých hmot je 10 cm).

Podstavec

Aretovací kolečka

Vypouštěcí
ventil

Víko

Digitální termostat
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Uvedení přístroje do provozu

Před prvním použitím

– Vše dobře omyjte teplou vodou se saponátem, určeným k ošetřování nerezových 
materiálů.

– Důkladně očistěte vnitřní vanu zařízení od případného kovového prachu a jiných 
nečistot.

– Zařízení naplňte vodou (viz. níže uvedený postup při ohřevu parafínu) a připojte 
kabelem do elektrické sítě.

– Zapněte hlavní spínač do polohy I, přičemž se rozsvítí oranžová kontrolka 
a zkontrolujte nastavenou teplotu v termostatu (viz. níže uvedený postup při 
ohřevu parafínu).

Postup při ohřevu parafínu

– Vyjměte černou záslepku z vrchní části zařízení. Pro naplnění základní (skryté) 
vany použijte trychtýř nebo nálevku. Základní vanu naplňte vodou nebo potra-
vinářským olejem tak, aby hladina byla ve výšce minimálně 3 cm od okraje 
nálevky (cca. 10 litrů). Při požadavku na sterilizaci parafínu je nutné namísto vody 
v základní vaně použít potravinářský olej.

– Zapněte hlavní spínač do polohy I, přičemž se rozsvítí oranžová kontrolka. Na 
digitálním regulátoru zvolte vámi požadovanou hodnotu v °C. Zelená kontrolka se 
rozsvítí v momentě dosažení teploty, kterou jste zkontrolovali a nastavili v ter-
mostatu.
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Jak používat zařízení

Ohřev parafínu

Jak nastavit termostat se dočtete v kapitole „oprava žádané teploty“ Teplota tání parafínu pro zdravotnické účely je 
podle druhu 48–55 °C.

– V případě jakýchkoliv pochybností o teplotě ohřátí parafínu vyhledejte radu ošetřujícího lékaře vašeho klienta. 

Objednací číslo Název Balení

Parafín

Et200300 Parafín 48 °C 5 kg

Et200301 Parafín 48 °C 25 kg

Et2003511 Parafínová deska 50 °C 1x 5 kg

Et2003512 Parafínová deska 50 °C 1x 25 kg

Parafínové perličky 52 °C 1x 1kg

Et2003501 Parafínové perličky 52 °C 1x 3 kg

Et2003502 Parafínové perličky 52 °C 1x 5 kg

Et2003503 Parafínové perličky 52 °C 1x 10 kg

Et2003504 Parafínové perličky 52 °C 1x 25 kg

Et2003500

Objednací číslo Název Balení

Parafínový olej

Et200601 Parafínový olej 1 litr

Et200602 Parafínový olej v kanystru 10 litrů
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Upozornění

Před prvním použitím vše dobře omyjte vodou se saponátem, určeným k ošetřování nerezových 

materiálů.

Z důvodu tepelné setrvačnosti topného tělesa, může dojít ke krátkodobým odchylkám skutečné teploty vůči nastavené 
(cca 3–4 °C).

Před každým použitím kontrolujte hladinu vody nebo oleje, nikdy nepoužívejte přístroj prázdný. Během provozu dochází 
k odpařování vody nebo oleje!

Popis čelního panelu

1 – Tlačítko P: používá se ke změně žádané hodnoty a k přístupu do programování parametrů a potvrzení volby.
2 – Tlačítko: používá se pro snížení teploty.
3 – Tlačítko: používá se pro zvýšení teploty. 
4 – Led OUT: indikuje stav regulačního výstupu - zapnuto (svítí), vypnuto (nesvítí) nebo odloženo pro ochranný čas (bliká).

Programování žádané hodnoty

Stiskněte krátce tlačítko P, displej zobrazí SP střídavě s žádanou hodnotou. Tlačítky 2,3  a nastavte novou hodnotu (nastavená 
teplota od výrobce je 58°C). Jeden krátký stisk těchto tlačítek zvyšuje nebo snižuje hodnotu o 1 číslici, ale při držení déle než 
1 sekundu se hodnota mění rychleji, po 2 sekundách se mění s maximální rychlostí, aby se rychle dosáhla nová hodnota.
Pro ukončení stiskněte tlačítko P nebo vyčkejte 15 sekund bez stisku tlačítka. Poté se nová hodnota uloží a displej se vrátí 
k normálnímu zobrazení.

Pozn.: Při zapnutí přístroje dochází k iniciaci termostatu hodnotou –18,8 °C, po třech sekundách se objeví aktuální hodnota 
teploty vody ve vodní lázni. 

U

P

Out

SET

1 – tlačítko P

4 – tlačítko Led OUT

2

3
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Vypouštění z vany

Vypouštění vody z vany

Počkejte, dokud voda  a tepelná spirála nevychladne. Vodu se vypouští jedině je-li vanička odpojena od elektrického proudu. 
Vhodnou nádobu dejte na podstavec pod malý výpustný ventil. Pootočením uzávěru vodu vypustíte. Vodu vypouštějte jedině je-li 
vanička odpojena od elektrického proudu. 

Vhodnou nádobu dejte na podstavec pod velký výpustný ventil. Pootočením uzávěru parafín vypustíte. V případě zanešení pročistěte 
výpustný otvor drátem o průměru cca.  5 mm.

Vypouštění parafínu nebo fanga z vany

Ochrana parametrů heslem

Termostat má funkci ochrany parametrů heslem, kterou jsme pro vaši jistotu správného používání nastavili již při výrobě zařízení. Tím 
je zamezeno nechtěnému zásahu. Přednastavené parametry v termostatu jsou nezbytně nutné pro správnou funkci ohřevu nosičů 
a parafínu v zařízení. 

Elektronické schéma připojení termostatu

Možná rizika

– Obsluha a využití zařízení, které nejsou v souladu s touto uživatelskou příručkou.
– Dotyk kovového krytu – může dojít k popálení.
– Zapnutí zařízení bez vody – může dojít k závažnému poškození elektroniky popřípadě požáru.
– Během provozu zařízení může dojít k úbytku vody nebo oleje – proto je nutné pečlivě kontrolovat hladinu vody/oleje.
– Při chybném nastavení termostatu může dojít k popálení terapeuta i pacienta.
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Bezpečnost a ochrana při práci

Dle výsledku klinického hodnocení (krajská nemocnice Liberec) je zdravotnický prostředek považován za bezpečný při použití za 
obvyklých podmínek a dodržení návodu výrobce. Zařízení má vhodnou konstrukci (protokol o zkoušce ČSN EN60335-2-27).

Nikdy se nedotýkejte kovových krytů během provozu, neponořujte nic do teplé vodní (olejové) lázně.

S přístrojem se nesmí manipulovat při ohřevu a před vychladnutím!

Balení

Zdravotnický prostředek tvoří 1 díl. 
Zdravotnický prostředek je dodáván včetně obalového materiálu a zajištěn pro poškození během transportu.

Čištění a údržba

Pozor!

– Zařízení se nesmí čistit přímou nebo tlakovou vodou.
– Zařízení čistěte po každém použití, tím prodlužujete životnost a účinnost zařízení. 
– Před započetím čištění se přesvědčte, zda jste zařízení odpojili od elektrického proudu. 
– Vždy vypněte hlavní přívod  k zařízení! 
– Nerezové části omyjte vlhkým hadrem se saponátem určeným k ošetřování nerezového materiálu, poté opláchněte čistou vodou 

a vytřete do sucha.
– Nepoužívejte agresivní nebo korosivní čistící prostředky.
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Všeobecná ustanovení

1) Technické informace
Zařízení na ohřev parafínu (dále jen „zařízení“)obsahuje elektrické prvky, jejichž provoz a údržba podléhá ustanovením 
příslušných norem pro tato zařízení jde zejména o normy:

– ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
– ČSN 33 2000-6-61 Elektrotechnické předpisy. Výchozí revize elektrických zařízení.
– ČSN EN 60 335-1 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky
– ČSN EN 60 335-2-15 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro 

spotřebiče pro ohřev tekutin
– ČSN 34 3100 Bezpečnost práce na elektrických zařízení
– ČSN EN 60601-1-1 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost – skupinová norma: 

Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů

2) Připojení zařízení k elektrické síti
– napájecí napětí: 1/N/PE/230 V AC/50 Hz
– jištění přívodu: 10A
– příkon: 700 W nebo 2×700 W
– připojení typu Y

3) Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 čl. 413. použitá ochrana samočinným 
odpojením od zdroje.

4) Nikdy nezasouvejte předměty jakéhokoliv druhu do perforace a štěrbin přístroje, neboť se mohou dotknout nebezpečného 
napětí nebo vyvolat zkrat – způsobí požár.

5) Zařízení může být provozováno jen s typem napájecího zdroje uvedeným na štítku. Nejste-li si jisti typem napájení poraďte 
se s místním rozvodným závodem.

6) Je-li nezbytný servisní zásah nebo oprava, nerozebírejte zařízení, ale předejte jej kvalifikovanému servisnímu technikovi, 
který splňuje požadavky elektrotechnické kvalifikace dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném vydání. Otevření nebo odstranění 
krytu se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným rizikům. Nesprávné opětné sestavení zařízení může být při jeho 
následném použití příčinou elektrického výboje.

7) V následujících případech odpojte zařízení z elektrické zásuvky a neprodleně nás kontaktujte:
– jsou-li napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny
– jestliže vám zařízení spadlo nebo byl poškozen ovládací panel se spínačem
– jestliže zařízení vykazuje výrazné změny v jeho provozu

8) Pracovní prostor zařízení
Zařízení smí být dle ČSN 33 2000 - 3. čl. 320N4 provozováno pouze v prostoru základním:
– teplota okolí: 0 °C až 50 °C
– vlhkost vzduchu: < 75%
– prašnost: zanedbatelná

9) Dokumentace
Zařízení  se považuje kompletní je-li k němu přiložen:
– návod k obsluze
– ES prohlášení o shodě
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Všeobecná ustanovení

10) Zvláštní upozornění
– vidlice přívodního kabelu musí být vždy dostupná
– při čištění zařízení nepoužívejte proud vody, neboť by mohl proniknout a elektrickým částem zařízení,             
   které jsou pod nebezpečným napětím
– po skončení životnosti předejte zařízení firmám zabývající se rozebráním a likvidací.

11) Závěrečná ustanovení
– zařízení nesmí být použito pro jiný účel než pro který je určeno
– zařízení musí být provozováno v souladu s tímto návodem a s ostatními obecně platnými předpisy
– servis záruční i po záruční je nutné domluvit s výrobcem.

Instalace zdravotnického prostředku je prováděna kupujícím (dle návodu na použití).
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Odpovědnost za vady a reklamace

1) Eureko, s.r.o, poskytuje záruku na jakost dodaného zařízení v délce 24 měsíců (není-li v jednotlivém případě uvedeno jinak) 
od  od data vystavení faktury. Pro případnou komunikaci je nutné předložit výrobní číslo zařízení.které naleznete na faktuře, 
dodacím listu, popřípadě předávacím protokolu a vždy na výrobním štítku zařízení. Záruka se nevztahuje na vady zařízení, 
způsobené po jeho převzetí kupujícím, vnějšími událostmi, jejichž riziko nese kupující, nebo vzniklých v důsledku nedodržení 
pokynů k používání 

2) Kupující je povinen prohlédnout zařízení bezprostředně po jeho převzetí. Jestliže zařízení řádně neprohlédne, může uplatnit 
nároky z vad zařízení, jen když prokáže, že tyto vady mělo zařízení již v době přechodu nebezpečí škody na věci. Pokud 
kupující zjistí poškození dodaného zařízení způsobené při přepravě, je povinen při převzetí zařízení od dopravce poznamenat 
tuto skutečnost prodávajícímu za účelem sepsání reklamačního protokolu s příslušným dopravcem. 

3) Reklamaci vadného zařízení je kupující povinen provést bezodkladně. Reklamace množství a jiných zjevných vad zařízení 
musí být kupujícím uplatněna do tří dnů od převzetí zařízení. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich 
zjištění, nejpozději do konce záruční lhůty.  Reklamace musí být uplatněna vždy písemně doporučeným dopisem. Pro 
zachování lhůt je rozhodující den předání reklamace prodávajícímu nebo den podání reklamace k poštovní přepravě.

4) Za hlášení nežádoucích příhod, popř. podezření na tyto žádosti, ve smyslu vyhlášky č. 501/2003 v platném znění (Vyhláška 
Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich 
evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku 
nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků) odpovídá 
jednatel společnosti Eureko s.r.o.

Servis zařízení zajistí výrobce Eureko,s.r.o,

Dlouhá 63, 466 01 Jablonec nad Nisou nebo jím písemně pověřená 

právnická či fyzická osoba zaregistrovaná na MZCR.

V případě jakýchkoliv problémů s provozem zařízení 

kontaktujte kdykoliv naší zákaznickou linku:

Tel.: 608 967 448
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ES prohlášení o shodě č. 03042008/EU

ES Prohlášení o shodě č. 03042008/EU (str. 1)

vydané

podle ustanovení § 12 a §13 zákona č.22/1997Sb. o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

Výrobce potvrzuje, že má zajištěny podmínky pro trvalé dodržování jakosti prostředků zdravotnické techniky 
v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., v platném vydání, příloha č. 2. 

  Eureko, s.r.o, Dlouhá 63, Jablonec nad Nisou, 46601

tímto potvrzuje, 
že u zdravotnických prostředků:

Parafínová lázeň E 2000 v členění:
v typovém označení PL 55, PL 08 a PL 12

bylo provedeno posouzení shody jejich vlastností s požadavky na bezpečnost výrobků stanovenými zákonem 
a technickými předpisy, a to postupem uvedeným v Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., vztahujícím se ke zdravotnickým 

prostředkům, v platném znění

a    p r o h l a š u j e,

že vlastnosti výše uvedených zdravotnických prostředků splňují všechny základní požadavky stanovené v nařízení vlády  č. 336/2004 
Sb., v platném vydání, kterým se stanoví technické požadavky zdravotnické techniky, a že jsou tyto zdravotnické prostředky při jejich 
určeném účelu použití bezpečné, účinné a vhodné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje trvalou shodu všech výše zmíněných 
zdravotnických prostředků se základními požadavky stanovenými příslušným nařízením vlády. 

Popis zdravotnických prostředků:  
Je určen na ohřev parafínu nebo fanga umístěného v nerezové nádobě ve vodní lázni. Rozdíl v jednotlivých typech je 
v objemu množství použitého parafínu nebo fanga. 
Druhý rozdíl je v tom, že u typu PL 08 a PL 12 je odnímatelná  vanička na parafín nebo fanga. Zdravotnický prostředek je elektronicky 
řízené zařízení sloužící k ohřevu parafínu umístěného v nerezové nádobě ve vodní lázni ohřívané topnou spirálou. Doporučuje 

oparafín i fango s teplotou tání 48–54  C. Součástí zařízení je teplotní termostat, který umožňuje regulovat vodní lázeň. Informace o 
teplotě lázně je zobrazena na displeji digitálního termostatu.

oDoporučená teplota lázně je v rozmezí 50–58  C. Napájecí napětí 230 V AC, 50 Hz. Jednotlivé modifikace se od sebe liší objemem: PL 
08, PL 12, PL 55 – číslo udává objem. V případě výpadku elektrického proudu dojde k vypnutí přístroje a vychladnutí lázně. Obsluha 
PL 55,  PL 08, PL 12 není uživatelsky náročná.

Účel a použití výrobků:  
Je určen na ohřev parafínu umístěného v nerezové nádobě ve vodní lázni.
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Klasifikace výrobků:
V souladu s článkem 9 a přílohou IX Směrnice 93/42/EHS  jsou všechny předmětné výrobky parafínová lázeň E-2000  PL 55, PL 12, 
PL 08 neaktivní a určené ke krátkodobému použití a jsou zařazeny do třídy I., pravidlo 7. Výrobky jsou nesterilní, bez funkce měřící.

Při posouzení shody byly použity tyto technické předpisy:
– ČSN EN 60335-1 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky
– ČSN EN 60335-2-15 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro 

spotřebiče pro ohřev tekutin
– ČSN EN 55014-1 Elektromagnetická kompatibilita – požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné 

přístroje - Část 1: Vyzařování
– ČSN EN 61000-6-3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Emise – Prostředí odbytné, obchodní 

a lehkého průmyslu
– ČSN ISO 1000:1997 Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek
– ČSN EN ISO 13485:2012Zdravotnické prostředky – Systémy managementu jakosti – Požadavky pro účely předpisů
– ČSN EN ISO 14971:2012Zdravotnické prostředky – Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky
– ČSN EN 1041: 2009 Informace výrobce zdravotnických prostředků.
– ČSN EN 980: 2009 Značky pro označování zdravotnických prostředků.
– ČSN EN ISO 10993-1: Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu řízení 

rizika Zákon č. 123/2000 Sb. (v platném znění) o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů.

– Nařízení vlády č.336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky MEDDEV 2.4/1 Rev.9, 
červenec 2010 Pravidla pro klasifikaci zdravotnických prostředků

Vydané prohlášení o shodě je vztaženo na příslušnou technickou dokumentaci k danému výrobku (TF-01-2011  
1. vydání. z 5.4.2011 k první a následujícím šaržím daného výrobku ke dni vydání TF a příslušné výrobní dokumentace). 

Technická dokumentace je uložena v sídle výrobce.

Vypracoval a schválil: Daniel Křížek
     Datum revize: 27.12.2012
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