Matrace
Sendvič,

Lux P,

Thermic

1. Účel použití:
Matrace jsou určeny pro nemocniční, ústavní a domácí použití a jsou vhodné pro použití společně s lamelovými nebo sítovými polohovacími
rošty. Svými technickými vlastnostmi jsou určeny výhradně pro použití v interiéru!

2. Varování:
Při manipulaci se snímatelným potahem dbejte o to, aby potah ani jádro matrace nebyly poškozeny nevhodným postupem snímání a navlékání
potahu.

3. Technický popis a základní parametry:
Sendvič – Sendvičová matrace se skládá ze střední vrstvy tvořené RE pěnou a dvou vnějších vrstev z PUR pěny. Střední vrstva zaručuje vyšší
nosnost a prodlužuje životnost matrace. Matrace není vhodná při vniku dekubitů. Je dodávána v potahu SAFR, DAMAŠEK nebo BASIC. Výška
matrace 14 cm, nosnost 110 kg.
Lux P – Preventivní antidekubitní matrace ze studené PUR pěny HR4045. Jádro matrace je podélně a příčně prořezáno. Průřezy v matraci
zajišťují cirkulaci vzduchu, odvádí páry a zároveň chrání pacienta před vlhkostí a přehřátím. Dalším benefitem je snadnější ohyb při polohování
lůžka a lepší kopírování tvaru těla uživatele. Matrace je vhodná pro pacienty se středním rizikem vzniku dekubitů I.-II. stupně. Je dodávána
v potahu SAFR, DAMAŠEK nebo BASIC. Výška matrace 12 cm, nosnost 120 kg.
Thermic – Tato matrace je vyvinuta speciálně pro osoby obzvláště citlivé na otlačení, s vysokým rizikem vzniku dekubitů II.-III. stupně.
Zvláštností této matrace je použití speciální vysoce elastické pěny pod označením Eucatherm C (líná pěna), jedná se o unikátní pěnu, jejíž tuhost
se mění v závislosti na teplotě. Matrace nabízí jedinečné rovnoměrné rozložení tlaku matrace na tkáně, což má pozitivní vliv na krevní oběh. Tato
matrace plně respektuje anatomii těla rozdělením do 7 zón. Je dodávána v potahu SAFR, DAMAŠEK nebo BASIC. Výška matrace 14 cm,
nosnost 120 kg.
Potahy jsou vyrobeny z nánosové textilie Teporex Sanapur (SAFR), DAMAŠKU nebo tkaniny BASIC. Potah SAFR je z vnější strany plně
omyvatelný a nepropustný, čímž umožňuje omývání matrace bez proniknutí desinfekčních prostředků do jádra matrace. Z vnitřní strany je
prodyšný. Odpovídá všem hygienickým požadavkům ve zdravotnictví. Potahy DAMAŠEK a BASIC jsou vyrobeny z jednobarevné tkaniny se
vzorováním. Potah DAMŠEK se nesmí prát. SAFR a BASIC jsou pratelné při maximální teplotě 95°C.

4. Návod k použití:
Matrace včetně potahu jsou dodávány v ochranných přepravních obalech. Po vyjmutí z přepravního obalu je
matrace připravena k použití po 24 hodinách při pokojové teplotě, kde se matrace bude užívat. Při odstraňování
obalového materiálu nepoužívejte žádné ostré předměty, které by mohly porušit potah nebo vlastní jádro
matrace. Matraci umístěte na rošt lůžka tak, aby vždy krycí lem zipu překrýval zip shora dolů (viz. obrázky
vpravo). Samostatnou matraci bez prostěradla nevystavujte přímému slunečnímu záření, které urychluje změnu
povrchových vlastností matrace i potahu. Při užívání může dojít ke zvlnění potahu. Vadou nejsou ani změny
rozměru potahu způsobené běžným používáním matrace. U textilií může dojít ke zvlnění potahu. Vadou nejsou
ani změny rozměru potahů způsobené běžným používáním matrace. Odchylka od rozměrů uvedených na štítku
matrace může být ± 1,5% u šířky a ± 1% u délky potahu.
Před čištěním matrace je třeba oddělit matraci od potahu. Každý potah je opatřen zipem, který musí být před
vkládáním matrace či jejím vyjímáním plně rozepnut. Při navlékání potahu matrace věnujte pozornost určení
lícové a rubové strany (nejjednodušší je orientace pomocí jezdce zipu, který musí být ovladatelný z vnější
(lícové) strany, případně u potahu SAFR je určující hladká nepropustná strana, která je stranou lícní. Po zapnutí
zipu je matrace včetně potahu připravena k použití.

5. Čištění:
Potahy čistěte pouze prostředky k tomu určenými a dbejte návodu k obsluze výrobce čisticího prostředku. Potahy matrací je nutno ošetřovat
dle symbolů všitých do lemu každého potahu.

6. Údržba:
Matraci v potahu DAMŠEK a BASIC jedenkrát měsíčně vysajte od prachu.

7. Záruka:
Na matrace je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka začíná dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak.

8. Likvidace produktu:
Výrobek je vyroben z materiálů šetrných pro životní prostředí a neobsahuje žádné nebezpečné látky. Všechny odpadní obaly vzniklé
uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Roztřiďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte
oprávněné osobě k dalšímu využití. Výrobek obsahuje textilní, polyuretanové, plastové a kovové části.
Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na
tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.
Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného
postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!
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