
Základní informace 

 

Trysková mřížka "Podvodní masáž" je další speciální příslušenství hydromasážní sprchy 

Alexejeva. Sprcha Alexejeva byla oceněna stříbrnou medailí na mezinárodní výstavě 

vynálezů v roce 2005.  

Práva na výrobu jsou chráněná patentem a licenční smlouvou. ZAŘÍZENÍ VYRÁBÍ POUZE 

VĚDECKO-VÝROBNÍ SPOLEČNOST  ГИДРИАТИКА. 

 

Identifikace výrobku 

 
Hydromasážní nástavec sprchy Alexejeva je určen k provádění hydromasážních procedur, 

které jsou doporučovány při řadě onemocnění. Výrobek je určen k použití jak 

v domácnostech, tak i v léčebných a lázeňských zařízeních. Použití výrobku k hospodářským 

a výrobním účelům je také možné, avšak pouze při maximálním tlaku vody nepřevyšujícím 5 

atm. Buďte opatrní při nastavování tlaku vody, při příliš vysokém tlaku nelze vyloučit 

případné poruchy horní matice.  

 

Obsah komerčního balení 

1. Doplňková trysková mřížka k hydromasážní sprše Alexejeva s jednou tryskou – 1ks 

2. Těsnění – 1ks 

3. Návod 

 

Technické údaje 
 

- konstrukce trysek – tvar složený z konoidálnich ploch 

- průměr přívodních otvorů - 21 mm, výstupní -  2,8 mm,  délka - 59 mm 

- počáteční rychlost paprsků vody je 20 -30 m/s (72 – 108 km/h) 

- maximální průtokový koeficient je μ=0,99 

 

Výrobce si vyhrazuje právo na konstrukční změny, které nezhorši kvalitativní ani provozní 

ukazatele výrobku. 

 

 

Výměna tryskové mřížky 

 
Pro výměnu tryskových mřížek je třeba odšroubovat převlečnou upevňovací matici a vyjmout 

vsazenou tryskovou mřížku. Mřížku nejlépe a nejrychleji vyjmete tak, že dlaní lehce obejmete 

sprchovou hlavici a použijete slabý proud vody, kterým se mřížka uvolní a vypadne Vám do 

dlaně. Nezapomeňte sundat průhledný silikonový těsnící kroužek z vypadlé tryskové mřížky a 

nasadit ho na druhou mřížku, kterou chcete ve sprchovém nástavci použit (těsnící kroužek se 

nasazuje na vnitřní stranu tryskové mřížky). Někdy se stane, že trysková mřížka vypadne ze 

sprchy bez průhledného silikonového kroužku, který zůstane ve sprchové hlavici sprchového 

nástavce. V takovém případě je ZCELA NEZBYTNÉ sprchový kroužek prsty ze sprchové 



hlavice vyjmout a nasadit na druhou mřížku před jejím umístěním do sprchového nástavce! 

Nakonec zašroubujte převlečnou upevňovací matici. 

POZOR! Nejdříve zapněte na baterii režim sprchování a teprve potom postupně 

pouštějte vodu. Předejdete tak hydrodynamickému rázu, který může způsobit i 

přetržení sprchové hadice. 

 

NÁVOD NA POUŽITÍ  

Tato tryska se používá jako doplněk pro sprchování pro ruční podvodní masáže. Metoda ruční 

podvodní masáže kombinuje účinky termálních lázní a masáží. Teplá koupel uvolňuje svaly, 

což vám umožní hlouběji působit na tkáň. Podvodní masážní sprcha způsobuje výraznější 

zarudnutí kůže, zlepšuje cirkulaci krve a lymfy, a tím i výživu tkání, stimuluje metabolismus a 

podporuje rychlé vstřebávání zánětlivých ložisek.  

Indikace 

- po operaci a poranění pohybového aparátu (páteř, klouby, svaly, šlachy); 

- při úrazech a onemocnění periferního nervového systému; 

- na rány, bércové vředy (v nepřítomnosti tromboflebitidy – zánět povrchových žil); 

- při patologickém klimakteriu, při poruše metabolismu lipidů 

 

Různé části těla jsou jinak citlivé na tlak vody, nejvyšším tlakem masírujte končetiny, masáže 

jiných částí těla provádějte opatrněji. Změnou vzdálenosti od deseti do šedesáti centimetrů 

mezi tělem a tryskovou mřížkou je možné provádět vibrační hlazení s různou intenzitou. 

Tryskovou mřížku udržujte ve vzdálenosti 12-15 cm od těla. Nemasírujte oblast srdce!  

Optimální je úhel proudu vody  30-45 ° od povrchu těla, masáž provádějte pomalým pohybem 

od periferií směrem ke středu. Podvodní masáž používejte denně nebo obden po dobu 15-45 

minut. 

Doba léčení je 15-30 procedur. 

 

Obecná pravidla klasické masáže jsou následující: 

- masáž by neměla působit nepříjemné pocity; 

- v místě bolesti (ischias, artritida) by měla být prováděna pouze povrchní masáž; 

- masírovaný se musí nacházet ve výhodné poloze s maximálně uvolněnými svaly ( proto 

masírování hydromasážní sprchou Alexejeva s jakoukoli tryskou provádějte vleže nebo vsedě 

ve vaně); 

-masáž provádějte podél lymfatických cest do okolních lymfatických uzlin 



 

 

 

 

 

 

 

 



Záruční podmínky a doporučené postupy používání a údržby 

V České republice platí pro tryskovou mřížku „podvodní masáž“ prodloužená záruční doba - 

3 roky! 

Záruka se nevztahuje a prodejce má právo odmítnout opravu či výměnu výrobku v záruční 

době z následujících důvodů: 

1. Přítomnost mechanického poškození. 

2. Porucha, která byla zaviněna nesprávným používáním, působením ohně nebo 

vysokých teplot. 

3. Neoprávněné změny v konstrukci výrobku. 

4. Použití koncentrovaných chemických látek k čištění některé z částí sprchy 

5. Použití tryskové mřížky do jiné sprchové hlavice než sprchy Alexejeva 

Používáním filtru k čištění vody výrazně prodloužíte životnost výrobku. 

Při používání sprchového nástavce delší dobu se (zvláště v místech se zvýšenou tvrdostí 

vody) objeví vápencový sediment. V takovém případě nástavec vyčistěte. K tomu je potřeba 

vyjmout tryskovou mřížku a těsnící kroužek. Následně ponořte tryskovou mřížku zcela na 

několik hodin do 5-9% roztoku studené kyseliny octové, případně jiného čisticího prostředku 

keramických výrobků. Následně vložte mřížku s těsnícím silikonovým kroužkem zpátky do 

sprchového nástavce a vypláchněte ji proudem vody. V rámci prevence doporučujeme čištění 

opakovat periodicky jednou za dva měsíce. 

Výrobek se nesmí čistit prostředky s obsahem abrazivních materiálu (písek, pasta nebo prášek 

s abrazivním obsahem atd.), s obsahem koncentrovaných chemických látek (kyseliny nebo 

zásady). 

Zabraňte kontaktu výrobku s ostrými předměty. 

Zabraňte pádu výrobku z výšky větší než 1 metr.  

 

Upozornění: 

Používejte tryskovou mřížku podle výše uvedených instrukcí. Výrobce ani dovozce nenese 

žádnou odpovědnost za škody na zdraví či majetku způsobené výrobkem používaným v 

rozporu s obvyklým použitím sprchovacího zařízení. 

Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně používání sprchy Alexejeva, obraťte se na svého 

lékaře! Bez konzultace s Vaším lékařem neměňte užívání předepsaných léků nebo léčebné 

postupy! 

Pozor na přímé zasažení očí sprchou Alexejeva! 

Osoby mladší 18-ti let by měly používat tento produkt pod dohledem dospělé osoby. 

V případě dalších dotazů kontaktujte výhradního dovozce pro Českou republiku, společnost 

CZ BMI, s.r.o. 

 

Tento návod je aktuální v době svého vzniku, vyhrazujeme si právo úpravy stávajícího textu 

na našich webových stránkách dle získaných aktuálních informací. 


