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PŘÍRUČKA A POKYNY K ÚDRŽBĚ
ANTIDEKUBITNÍ TLAKOVÁ PUMPA SY‐B CODE RA7573299 A BUBLINOVÁ MATRACE MB‐300 CODE RA7573301
POKYNY K UŽÍVÁNÍ:
Vážený zákazníku, produkt, který se chystáte použít, je zdravotní pomůcka. Tlakové čerpadlo střídá tlak v bublinách
matrace a tím pomáhá prevenci prvního stupně proleženin. Pomůcka je vhodná pro dlouhodobou léčbu a pro domácí
použití. Přístroj snižuje tlak na pokožku a pomocí jemné masáže zlepšuje průtok krve a zlepšuje okysličení tkání.
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PŘED POUŽITÍM
Při otevření balení zkontrolujte neporušenost zařízení. Věnujte zvláštní pozornost přítomnosti poškození plastových
částí, které mohou zpřístupnit dotyk možných živých částí zařízení. V těchto případech nepoužívejte přístroj.
Před připojením spotřebiče vždy zkontrolujte, zda elektrické údaje uvedené na typovém štítku a typ použitého
konektoru odpovídá parametrům elektrické sítě, do které má být připojen.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
V případě poruchy se prosím okamžitě obraťte na prodejce.
Výrobce není odpovědný za nesprávné použití.
Tato zdravotní pomůcka je určená výhradně pro použití, pro které byla navržena. Výrobci nemůže být přičítána
odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nevhodným použitím.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj v případě, že je některá část zařízení nebo jeho součástí poškozená, viditelně porušená, po
náhlém pádu nebo zasažení vodou. Nedodržování těchto pravidel může ohrozit bezpečnost zařízení. Pro jakékoli doplňující
informace se obraťte na výrobce.

DÚLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Aby nedošlo k požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí nebo v přítomnosti
anestetických plynů, hořlavých materiálů nebo v přítomnosti kapaliny, která by mohla vniknout do zařízení.

SYMBOLOGY
Postupujte podle pokynů
Návod obsahuje užitečné rady k použití
Obecná poznámka
│

O

ON (Zapnuto)
OFF (Vypnuto)
Zařízení typu BF dle normy IEC 60601‐1
Rozsah průtoku vzduchu
Nakládání s odpady v souladu se směrnici. 2002/96/CE včetně budoucích aktualizací
Dvojitá izolace

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Umístěte čerpadlo vodorovně nebo jej zavěste u nohou postele za specifická ramínka zespodu přístroje.
2. Nafukovací bublinovou matraci umístěte vždy na tradiční matraci postele a věnujte zvýšenou pozornost, aby
hadice nebyly zkroucené nebo zlomené. Přečnívající konce matrace založte pod tradiční matraci.
3. Připojte tlakovou pumpu a stiskněte ON. Otočný knoflík pro nastavení průtoku vzduchu otočte do maximální
polohy. Po 20 minutách by měly být matrace připravena.
4. Vždy používejte prostěradlo nebo potah mezi bublinami nafukovací matrace a pacientem.
5. Knoflík pro regulaci tlaku na tlakové pumpě upravte podle hmotnosti pacienta, aby dosáhl co největšího
ROZSAH PRŮTOKU VZDUCHU

pohodlí.
HMOTNOST
50KG
50KG‐65KG
65KG‐85KG
85KG‐100KG

POLOHA KNOFLÍKU PRO REGULACI TLAKU
POZICE 1‐2
POZICE 3‐4
POZICE 5‐7
POZICE 8‐10

TECHNICKÉ PARAMETRY
Klasifikační systém (Dir. 93/42/CEE)
Pressure Pump SY‐B
Výrobce: RICANT SNC
Kód produktu: RA7573299
Název: Tlaková pumpa pro antidekubitní bublinovou matraci
Napájecí napětí: 230V~ ‐50Hz
Průtok vzduchu: 5 liter/min
Rozsah tlaku: 40 mmHg ÷ 100 mmHg
Doba cyklu: 8 min
Spotřeba elektrické energie: 10W
Třída bezpečnosti: class II
Krytí: externí pojistka F500 mA
Rozměry: 265(L)mm x 125 (W)mm x 105(H)mm
Obal: ABS
Hmotnost: cca 1,4kg
Vyrobeno: China

Pracovní podmínky
Skladovací a přepravní podmínky

Medical Device Class I
Mattress MB‐300
Výrobce: RICANT SNC
Kód produktu: RA7573301
Název: Antidekubitní bublinová matrace
Rozměry: cm 200x88x7H + 90cm borders
Počet buněk: 130 bubiln
Materiál: PVC podle CE
PVC tloušťka: 30 micron
Barva: béžová
Hmotnost: cca 2,3 kg
Opravná sada je součástí
Pumpa je propojena speciální hadicí
Zatížení: pro pacienty od 30kg do 100kg
Vyrobeno: China

Pokojová teplota: 10°C ÷ 35°C
Pokojová teplota: ‐15°C÷50°C

Vlhkost: 20 ÷ 80% RH
Vlhkost: 10 ÷ 90% RH

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Zařízení nevyžaduje údržbu.
K čištění matrace použijte neutrální čisticí prostředek, vlhký hadřík nebo dezinfekční prostředek. Nepoužívejte abrazivní čisticí
prostředky, které by mohly poškodit matraci.
K čištění tlakové pumpy nepoužívejte příliš vlhký hadřík. Nepoužívejte také žádné druhy mycích prostředků.
VAROVÁNÍ: Všechna čištění a údržbové operace provádějte po odpojení kompresoru od elektrické sítě.

PROBLÉM
Zařízení nefunguje
Matraci nelze nafouknout

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
ŘEŠENÍ
Zkontrolujte připojení k elektrické síti, případně zda je v pořádku pojistka.
Zkontrolujte zda jsou hadice korektně propojeny a že není v cestě vzduchu žádná překážka

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Produkt má záruku po dobu 2 let, platnou od data zakoupení. Během záruční doby poskytuje prodejce opravu nebo výměnu jakýchkoli
vadných součástek zdarma. Veškeré opravy v průběhu záruční doby nemají vliv na délku záruční doby. Za všechny vady, mimo
výrobních, zodpovídá koncový uživatel a to i v případě dílů podléhajících opotřebení. Výlohy spojené s opravou nebo výměnou
produktu, hradí zákazník. Záruka nebude poskytnuta v případě zjištění neodborné manipulace, úprav zařízení nebo vady způsobené
nedbalostí nebo nesprávným užíváním. Záruka zaniká, pokud bylo registrační číslo výrobku odstraněno, poškozeno nebo změněno.

