SERVIS A OPR AVY
V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení ser visu, kontaktujte prodejce, který Vám
pos kytne veš keré i nfor mac e.

NÁVOD K POUŽITÍ ZP

ZÁRUKA
Záruku pos kytujeme po dobu 24 měsíc ů ode dne koupě pomůc ky. Záruka se nevztahuje na
poš koz ení vlivem nes právného použití nebo mechanic kého poš kození.
Varování! Ú prava neschválená dodavatelem DMA Praha s. r. o. mohou ovli vnit dél ku
pos kytované z áruky.

Matrace antidekubitní
pěnová s pamětí typ:
Combiflex Air

DODAVATEL :

Vzhledem k neus tále s naz e o zdokonalení výrobků si firma DMA Praha s. r. o. vyhrazuj e právo
měnit specifikace bez dřívějšího varování.

DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, 149 00 Praha 4
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335
www.dmapraha.cz, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz

POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ
TECHNICKÉ PAR AMETRY
Tato pěnová antidekubitní matrac e s pamětí kombinovaná se vzduc hovou podlož kou je velmi
účinný m prostř edkem v prevenci a terapii dekubitníc h vředů. Svým provedením umožňuje
dokonalé přizpůs obení tvaru namáhaných č ástí, č ímž doc hází k maximál ně rovnoměrnému
rozložení tlaku způsobeného váhou těla. Tím j e také z abez peč eno rovnoměrné prokr vení c elé
pokož ky, která je ve styku s antidekubitní matrací, c ož umožňuje udržování optimálního krevního
oběhu a z achování stálé těl esné tepl oty. Matrac e automatic ky přizpůs obuje s vůj tvar a je
složena z vys oce odolné vys koelastic ké polyuretanové (PU) pěny s paměť ovým efektem. a
odnímatel né vz duc hové podl ož ky Pol yair. Matrace je standardně dodávána s paroprodyšný m,
antial ergickým, pr otis kluzový m a omyvatelný m ochranný m potahem. Pro maximální efekt a
opravdu účinnou pr evenci je nutné pacienta na matraci pravidel ně pol ohovat a měnit jeho pozici
nejméně každé tři hodiny. Vzduchový díl pod nohami lze dle potřeby jednoduše zaměnit s dílem
pod hýž děmi, popřípadě je možno matraci rozšířit ješ tě o j eden vzduc hový díl a používat tak
vzduchové díl y dva.
URČENÍ A NASTAVENÍ TL AKU VE VZDUCHOVÉ ČÁSTI
Optimální tlak ve vzduchové podložc e určíte dl e následující tabul ky:
1. Vz duc hová část pod patami - přibližně na hodnotu 2
2. Vz duc hová část pod hýžděmi - do 70 kg přibližně na hodnotu 3
- nad 70 kg přibližně na hodnotu 4
Položte pacienta na matraci, tak aby ležel na zádech a nohy / hýž dě volně spočívali na
vzduchové podložce. Pumpič kou pak nafoukněte podlož ku na z vol enou hodnotu.

TYP

ŠxHxV
(cm)

VÁHA
(kg)

MIN. / MAX. EFEKTIVNÍ
ZATÍŽENÍ

Combiflex Air

90x200x14

14

35 / 110

SKLADOVÁNÍ
Matraci skl adujte v horizontál ní poloz e.
Matraci nevys tavujte přímému sluneč nímu s větlu, ohni a ž áru.
Pro dlouhodobé zac hování optimál ních vlastností s kladujte matraci na suc hém a teplém míst ě.
.
ÚDRŽBA A ČIŠT ĚNÍ
Nežehlete a k odstranění nečistot nepoužívejte žíravé a leptavé látky nebo hr ubé předměty.
•

Matrace:

Omý vejte ruč ně pouze vlhký m hadříkem. Sušte v otevřeném prostoru na větr aném místě.

INDIKACE

•

Matrace jsou určeny k dlouhodobému používání pro pacienty s nej vyšším rizikem vz ni ku
dekubitů.

Perte maximál ně na 95°C. Nepoužívejte aviváž a potah než ehlete. K s uchému čištění používejte
rozpouš tědlo typu P. Sušte v otevř eném prostoru na větraném mís tě

VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

•

Matraci ani potah nes pal ujte a neodkládejte ni kam do volné přírody.

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Pomocí pumpičky s manometrem každé tři týdny pravidel ně kontrolujte tlak ve vzduc hové
části.
I mírné podfouknutí nebo přefouknutí může z půs obit s níženou efekti vitu.
Před použitím se přes vědčte zda veli kost matrac e odpovídá veli kos ti roštu lůž ka.
Matraci umístěte na r ošt lůž ka tak, aby její prořez ávaná vrchní č ást byla nahoře, tj.
protis kluz ová č ást potahu dole.
Vzduc hový díl by měl být umístěn pod nohami nebo hýžděmi ( popř. v obou částech).
Matrace by měla být umístěna pouze na vodorovnou ploc hu polohovacího roš tu lůž ka.
Pro správnou funkci doporučuj eme používat matrace vý hradně s originálním potahem.
Z hygienickýc h důvodů dopor učujeme užívání matrace pouze jednou os obou.
Pokud dojde ke kontaminaci či jinému z nečištění potahu doporučuj eme ho ihned vyprat či
vyměnit z a potahl náhradní (nutno zakoupit z vlášť).
Důsledně dbejte na to aby se mezi matraci, resp. potah., a kontaktní č ást pokož ky nedos tal
žádný cizí předmět. V případě takovéhoto zjištění předmět i hned odstraňte.
Matrace je určena vý hradně pro použití do lůž ka.

Potah:

BEZPEČNOST
Matrace vyhovují všem standardním protihořlavý m normám.

