
NÁVOD K OBSLUZE

Antidekubitní pneumatický polštář Kód
výrobku: TGR-R PP 474

1. Provedení

Antidekubitní pneumatický polštář tvoří vzduchová komora, ve které je
nainstalovaný automatický nafukovací a regulační ventil. Polštář je
vybaven snímatelným povlakem, který je vyroben ze dvou druhů
materiálu. Horní část povlaku je z paropropustné látky, která je odolná
proti působení vlhka, kdežto dolní část tvoří protiskluzový materiál
chránící zabraňující pohybu polštáře. Polštář se automaticky plní
vzduchem pomocí regulačního ventilu. Díky použití adaptovatelné
vzduchové komory polštář přizpůsobuje svůj tvar tělu uživatele. Sada
obsahuje: komoru polštáře a povlak na zip.

2. Použití

Pneumatický polštář proti proleženinám je pomůcka pro osoby
vystavené riziku vzniku proleženin. Je používán u osob, které
dlouhodobě setrvávají v sedě a u nichž se vyskytují poruchy krevního
oběhu. Je určen pro předcházení vzniku proleženin a také pro léčbu
proleženin do I. stupně (dle NPUAP/EPUAP).

3. Montáž

Před prvním použitím

Krok 1. Antidekubitní pneumatický polštář položte na sedátko
protiskluzovou stranou dolů. Krok 2. Otvor s ventilem by měl být
vpředu sedátka. Krok 3. Odstraňte z polštáře všechny zátěže. Krok 4.



Vytáhněte ventil předním otvorem a zkontrolujte, že je celý vytažený.
Krok 5. Otevřete ventil otočením proti směru hodinových ručiček a
mírným zatažením nahoru. Polštář se automaticky naplní vzduchem.
Krok 6. Po naplnění ventil zavřete jeho otočením podle směru
hodinových ručiček.

Nastavení polštáře

Krok 1. Sedněte si na nafouknutý polštář. Krok 2. Ventil opatrně
otevírejte, až začne unikat vzduch. Proud vzduchu lze upravit: stiskem
na krytku lze proud vzduchu snižovat, jejím zvednutím se proud zesílí.
Krok 3. Vypouštějte přebytečný vzduch z polštáře, dokud nebude
uživatel sedět v pohodlné a stabilní poloze. Krok 4. Po nastavení
polštáře ventil zavřete.

Sundání a nasazení povlaku.

Pokud chcete povlak z polštáře sundat, otevřete ventil polštáře,
rozepněte zip a povlak opatrně stáhněte. Při nasazování polštáře
otevřete ventil a navlečte povlak na polštář od ventilu tak, aby šedá
strana polštáře a protiskluzový materiál povlaku byly na stejné straně.
Pak opatrně prostrčte ventil otvorem v povlaku a zapněte zip tak, aby
byl jeho jezdec pod krycím lemem. Pak polštář opět nafoukněte a
nastavte. (Viz PŘED POUŽITÍM). Je doporučeno, aby tloušťka polštáře
nebyla menší než 1,5-2 cm.

4. Technická specifikace

● Rozměry polštáře:
Hloubka: 40 cm
Výška: 8 cm
Šířka: 41, 43, 46, 48 cm

● Maximální zatížení: 150 kg



● Hmotnost polštáře: 0,9 kg, 0,97 kg, 0,98 kg, 1,03 kg

● Teplota skladování: -25 - 110 °C

● Optimální vlhkost vzduchu: 50 %

5. Poznámky a doporučení

Společnost Timago International Group nenese odpovědnost za
nesprávné používání výrobku, nedodržování bezpečnostních zásad a
používání, které není v souladu s účelem.

6. Údržba a
čištění polštáře:

● Polštář čistěte vlhkým hadříkem s použitím jemných čisticích
prostředku s hygienickým atestem, nenamáčejte jej a po každé
údržbě jej otřete do sucha. Používání silných čisticích
prostředků nebo detergentů může způsobit poškození výrobku.
Odolné skvrny odstraňujte místním ručním praním.

Čištění povlaku:

● Povlak můžete prát v pračce na 60 °C s použitím mírných
pracích prostředků. Před zahájením čištění povlaku uzavřete
jeho zip. Povlak lze sušit proudem teplého vzduchu nebo v
sušičce na nízkou teplotu.

Dezinfekce:

● Dezinfekci provádějte pomocí hadříku navlhčeného jemným
detergentem.

7. Údaje týkající se záruky

Na všechny výrobky, které dodává naše společnost, se vztahuje záruka,
jejíž podmínky jsou uvedeny v záručním listě, který jste obdrželi v
okamžiku jejich zakoupení. Současně bychom vás rádi upozornili, že při
případné reklamaci je nutné předložit doklad o prodeji (fakturu nebo



paragon), proto si jej uschovejte.

8. Označení

Referenční číslo Výrobce

Číslo šarže Datum výroby

Sériové číslo Zdravotnický prostředek

Pozor Seznamte se s návodem

Výrobce provedl posouzení shody se základními
požadavky, které se týkají zdravotnických potřeb.

Úplná nabídka je dostupná u našich distributorů.
Více informací je na www.timago.com
Děkujeme že jste si vybrali Timago!
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