SERVIS A OPRAVY
V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte prodejce, který Vám
poskytne veškeré informace.

ZÁRUKA

NÁVOD K POUŽITÍ ZP
PODLOŽKY ANTIDEKUBITNÍ

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne koupě pomůcky. Záruka se nevztahuje na
poškození vlivem nesprávného použití nebo mechanického poškození.
Varování! Úprava neschválená dodavatelem DMA Praha s. r. o. mohou ovlivnit délku
poskytované záruky.

Podložka antidekubitní
gelová do vozíku typ:
Gel
Gel Percé

DODAVATEL :
Vzhledem k neustále snaze o zdokonalení výrobků si firma DMA Praha s. r. o. vyhrazuje 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

SKLADOVÁNÍ

Antidekubitní podložky Gel a Gel Perce jsou velmi účinným prostředkem v prevenci a terapii
dekubitních vředů v oblasti hýždí. Svým provedením umožňují dokonalé přizpůsobení tvaru
namáhaných částí, čímž dochází k maximálně rovnoměrnému rozložení tlaku způsobeného
váhou těla. Tím je také zabezpečeno rovnoměrné prokrvení celé pokožky, která je ve styku s
antidekubitní podložkou, což umožňuje udržování optimálního krevního oběhu a zachování stálé
tělesné teploty. Podložky jsou vyrobeny z vysoce odolného vyskoelastického gelu. Podložky jsou
standardně dodávány s paroprodyšným, antialergickým, protiskluzovým a voděnepropustným
ochraným potahem.

Podložku skladujte v horizontální poloze.
Podložku nevystavujte přímému slunečnímu světlu, ohni a žáru.
Pro dlouhodobé zachování optimálních vlastností skladujte podložku na suchém a teplém místě.

INDIKACE

•

Podložka je určena k dlouhodobému používání pro pacienty s nízkým až středním rizikem vzniku
dekubitů.

Omývejte v mýdlové vodě, poté nutno opláchnout vodou čistou. Sušte v otevřeném prostoru na
větraném místě.

•
•
•
•
•
•

Před použitím se přesvědčte zda velikost podložky odpovídá velikosti sedací plochy vozíku.
Podložku umístěte na vozík tak, aby protiskluzová část potahu byla dole a úchyt na potahu
vepředu.
Podložka by měla být umístěna pouze na vodorovnou plochu.
Pro správnou funkci doporučujeme používat podložku výhradně s originálním potahem.
Z hygienických důvodů doporučujeme užívání pouze jednou osobou.
Pokud dojde ke kontaminaci či jinému znečištění obalu doporučujeme ho ihned vyprat či
vyměnit za obal náhradní (nutno zakoupit zvlášť).
Důsledně dbejte na to aby se mezi podložku a kontaktní část pokožky nedostal žádný cizí
předmět. V případě takovéhoto zjištění předmět ihned odstraňte.
Podložku nepoužívejte k podkládaní jiných částí těla. Je určena výhradně pro oblast hýždí.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP

ŠxHxV
(cm)

VÁHA
(kg)

MIN.EFEKTIVNÍ
ZATÍŽENÍ (kg)

OPTIMÍLNÍ UŽIVATELSKÉ
TEPLOTNÍ ROZHRANÍ (°C)

4,2

70

-5 - 45

3,5

70

-5 - 46

40x40x2,5
Gel

43x43x2,5
45x42x2,5

Gel Perce

40x40x2,5

Nežehlete a k odstranění nečistot nepoužívejte žíravé a leptavé látky nebo hrubé předměty.

•

VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ
•
•

.
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Podložka:

Potah:

Perte maximálně na 40°C. Nepoužívejte aviváž a potah nežehlete. K suchému čištění používejte
rozpouštědlo typu P. Sušte v otevřeném prostoru na větraném místě
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Podložku ani potah nespalujte a neodkládejte nikam do volné přírody.

