
Lopty SISSEL® so systémom SECUREMAX® vám 

ponúkajú zvýšenú bezpečnosť pri používaní. 
 
SISSEL® Securemax® je určený na použitie v športe, pri hre a terapii a vo všetkých 
oblastiach so zvýšeným dôrazom na potrebu kvality a bezpečnosti. Použitie pri 
rehabilitácii, pooperačných stavoch, pri ochoreniach chrbtice alebo u pacientov s 
nesúladom s určením výrobku, je prípustné iba pod dohľadom kvalifikovaného 
odborného personálu. Špeciálnou vlastnosťou systému SECUREMAX® je kvalita použitého 
materiálu. To zabráni prasknutiu lopty v prípade náhleho lokálneho poškodenia (napr. v 
dôsledku ostrých predmetov). V týchto prípadoch vzduch uniká pomaly, zostáva dostatok 
času na reakciu a riziko úrazov sa zníži. Nasledujúce body a pokyny na použitie sa musia 
striktne dodržiavať, aby sa zaistilo efektívne využitie funkcií lopty SECUREMAX® a zaručila 
bezpečnosť počas jej použitia. 
 
Takto pripravíte loptu najlepším spôsobom: 
I   Pred nafúknutím loptu roztiahnite a nechajte ju prispôsobiť sa izbovej teplote najmenej      

24 hodín, čo znižuje riziko nadmerného roztiahnutia. Ideálna izbová teplota by nemala byť 
nižšia ako 23 ° C (74° F). Dostatočné oteplenie zmierňuje infláciu a znižuje riziko 
prasknutia. 

I  Nafúknite v niekoľkých fázach až na 80% predpísaného priemeru lopty (použite, prosím, 
priloženú meraciu pásku). Najlepšie je použiť špeciálnu ručnú pumpu (voliteľné 
príslušenstvo) alebo vlnovcovú pumpu. 

I  Ak používate kompresor, nafúknite loptu postupne, aby sa materiál náhle nenatiahol. 
I  Nechajte loptu v pôvodnom stave najmenej 2 hodiny. Špeciálny materiál potrebuje trochu 

viac času na prispôsobenie sa nafúknutiu a vnútornému tlaku. Fúkajte, kým nedosiahnete 
požadovanú veľkosť (použite tiež, prosím, krajčírsky meter) a tvrdosť. 

I  Neprekračujte predpísaný priemer gule. Vďaka použitému špeciálnemu materiálu môže 
byť lopta na začiatku na dotyk mierne tvrdá alebo stále môže mať mierne záhyby. Je to 
úplne bežné a po krátkej chvíli to ustúpi. 

I    Nechajte loptu SECUREMAX® v pôvodnom stave po dobu 24 hodín pri izbovej teplote pred 
prvým použitím po konečnom nafúknutí. 

I  Poznámka. - Vo všeobecnosti platí, že cvičebné lopty pomaly strácajú vzduch. Priemer sa 
zmenšuje o 2-3 cm za mesiac. Je to normálne a neznamená to poruchu. 

I    Dôležité: Zátka musí byť úplne zasunutá do cvičebnej lopty. Na vytiahnutie zátky použite 
priložený zdvíhač zátky. 

 
Bezpečnostné pokyny: 
I Udržujte cvičebný priestor bez špicatých a ostrých predmetov a hrán. 
I  Zaistite bezchybnosť povrchu lopty. 
I  Udržujte loptu mimo dosahu horúcich predmetov alebo iných zdrojov tepla. 

I  Lopta by sa nemala používať na lakovaných alebo potiahnutých povrchoch. 
I  Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu 
I  Vyvarujte sa veľmi náročných cvičení alebo experimentov, ktoré prinášajú zvýšené riziko. 
 
 
Všeobecné informácie: 
I Tvar lopty sa môže počas používania mierne meniť. Po použití to chvíľu trvá, kým lopta 

získa pôvodný tvar. 
I Loptu je možné utrieť vlhkou handričkou. Následne ju utrite dosucha. 
I Lopta môže byť naplnená iba vzduchom. 
I Poškodené lopty neopravujte. 



I Lopta Securemax® je odolná proti tlaku až do 500 kg. Proti prasknutiu kvôli hmotnosti 
používateľa je odolná až do 150 kg. 

I Lopty sú vyrobené z PVC (bez obsahu ftalátov) a je možné ich dezinfikovať komerčne 
dostupnými dezinfekčnými prostriedkami. 

I Cvičebné lopty spĺňajú požiadavky smernice EÚ č. 178/2002. 
 
Dôležité informácie, všimnite si, prosím, že: 
Lopty SISSEL® sa vyrábajú s CITROFOL® BII, zmäkčovačom PVC na báze obnoviteľných 

zdrojov. CITROFOL® je vynikajúcou alternatívou pre výrobky s vysokými štandardmi. Jedná 

sa o výrobky, pre ktoré je použitie štandardných zmäkčovačov (ftalátov) zakázané alebo sa 

neodporúča. To je dôvod, prečo môže byť vašu novú loptu cítiť po octe alebo octovom čističi 

(namiesto „chemického“), ale po pár dňoch sa úplne odparí. 


