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CÂRJĂ CU SPRIJIN PE ANTEBRAȚ 
Ref: TRM 05 
          

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE           
    
Dragă utilizatorule! 
Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed! Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din cele mai performante 
materiale, toate având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.     
 
Indicaţii 

Se utilizează în caz de instabilitate în timpul mersului sau la necesitatea descărcării parţiale a unui membru. Este interzisă 

supraîncărcarea cârjei, acest lucru putând duce la îndoire sau rupere. În cazul uzurii amortizorului, acesta va fi înlocuit, pentru a evita 

alunecarea. 

Descriere 

Cârja este realizată din: 

• ţeavă din aluminiu eloxat (22 mm) 

• ţeavă din aluminiu eloxat (18 mm). Este prevăzut cu: 

• mâner ergonomic de culoare neagră 

• amortizor din PVC pentru prevenirea alunecării (diametru interior 18 mm). 

Înălţime reglabilă (76-96 cm).  

Sarcina maximă admisă: 130 kg.  

Greutate netă: 500 g. 

Culori disponibile: 

• gri pentru ţeavă 

• negru pentru mâner. 

Curăţare 

Se şterge cu material textil, cu apă şi detergent. 

Depozitare 
La temperatura camerei, la loc uscat şi bine ventilat. 
 
 
Garanția legală de conformitate conform Legii nr. 449/2003: 2 ani. 
Garanția comercială a produsului: 6 luni.  
Data producției: vezi eticheta produs. 
Data valabilității: fără termen de expirare.   
Pentru validarea garanţiei, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze şi să prezinte Talonul 

de garanţie. 

Pentru soluționarea problemelor apărute în garanție se trec pe sesizare în mod obligatoriu, următoarele date: Referință articol, lotul și 
data fabricației, indicate pe eticheta produsului. 
Termen de comunicare a soluționării: 15 zile. 
Sesizările și reclamațiile se trimit pe adresa de mail: suportclienti@triamed.ro 
 

TALON DE GARANŢIE 

6 luni de la data cumpărării produsului 

Lotul și data fabricației: 

Referința produsului: Data cumpărării: 

Motivul sesizării/reclamației: 

 

 

 

 

 

Semnătura şi ştampila vânzătorului 
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