HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
VCM202
Váltakozó nyomású antidecubitus matrac

Gyártja:
MDH SP Z O.O.,
ul. Tymienieckiego 22/24, 90-349
LODZ, Lengyelország

Forgalmazza:
REHAB Zrt.
2000 Szentendre, Kalászi út 3.
Tel.: +36 26 88 62 88
Fax: +36 1 700 17 21

A

csoport tagja.

Figyelem:

Az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról. hogy a jótállási jegy és
annak minden szelvénye a kiszolgáló által szabályszerűen kitöltésre
került. E nélkül egy esetleges jótállási időn belüli javításra nem tudja
igényelni az ingyenes javítást!
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1. Felhasználási terület

JÓTÁLLÁSI JEGY

Név:

Váltakozó nyomású felfekvés elleni légkammrás matrac ágyra rögzíthető fülekkel.
Maximális terhelhetőség egyenletes eloszlás esetén: 120 kg.

Eladószerv tölti ki!

Felfekvés jellegű problémák megelőzésére és a kialakult felfekvés gyógyulásnak
elősegítésére használható. Alkalmazható otthoni és intézményi körülmények közötti ápolásra.

A vásárlás napja 20...... ................................ hó

.......

nap.

...................................................................................................

(hónap betűvel)

aláírás (P.H.)

Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre

Levágandó jótállási, javítási szelvények

Bejelentés időpontja: ………………………..………………….…………… 5

2. Működés
A két légkörös rendszerben váltakozva leereszti és felfújja az egyes légkörök celláit
matracban. A matrac és a pumpa együttes működése során folyamatos mozgást biztosít
(változtatja a test felfekvési pontjait), ezáltal folyamatosan masszírozza az izomzatot és
elősegíti a vér keringését, ami meggátolja felfekvés kialakulását.

A beteg pozícióját a matracon változtatni kell a matrac használata mellett is. A lehető legjobb
eredmény eléréséhez megfelelő nyomás szükséges, ezért kérjük, mindig konzultáljon
orvosával, mielőtt a matracot használja!

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY

Elhárított hiba leírása: ………………………………………….………………… Gyártási szám: …………………………………………………………
A jótállás új határideje: …………………………………………………………..
20..…. ………..……hó …....nap
Munkalapszám: …………………………………………………………………….. Kelt: ………………………..……….
Kelt: .............................................
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A felfújható matracon nem végezhető fizioterápiás kezelés vagy rehabilitáció.
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Bejelentett hiba: …………………………………………………………………… Típus: VCM202 Antide cubitus matrac

A matracot egyszerre csak egy beteg használhatja (a matracon egyidejűleg csak 1 személy
tartózkodhat).

3.1. Összeállítás:
1. Helyezze a matracot egy normál ágyra, úgy hogy a levegő csatlakozása a beteg lábánál
legyen. Rögzítse a fülekkel a matracot az ágyhoz.
2. Terítse le a matracot lepedővel.
3. Ellenőrizze, hogy a pumpa kapcsolója "OFF" állásban legyen
4. Csatlakoztassa a pumpát az elektromos hálózathoz
5. Csatlakoztassa a légcsöveket a pumpához és a matrachoz
6. Helyezze a pumpát kemény felületre vagy akassza fel a zsanérok segítségével. Száraz
és tiszta helyen kell működtetni a pumpát. Por, szőr vagy más szennyeződés
eltömítheti a szűrőt.
7. Kérjük, ellenőrizze, hogy a csövek nincsenek meghajolva vagy megtörve (pumpa és a
matrac között).
8. Kapcsolja be a pumpát.
9. Állítsa be a nyomásszabályozót maximumra. Ez csökkenti a matrac felfújási idejét,
amely kb. 15-20 perc.
10. Miután felfújtuk a matracot, akkor válassza ki a megfelelő nyomást az orvos ajánlása
szerint.
11. Fektesse a beteget a matracra.
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3. Használat

TAJ szám:

VCM202 Antidecubitus matrachoz
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JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Tájékoztatjuk, hogy az Ön által átvett termékre társaságunk a hatályos jogszabályok alapján
meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvétel napjától számított 12 hónap.
Ha a termék az átvétel napjától számított három munkanapon belül oly mértékben
meghibásodott, hogy a rendeltetésszerű használatot akadályozza, úgy az átvétel helyén
azonos típusúra cserélhető.
A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és
bélyegzésével. A jótállási igény a jótállási jeggyel és a számlával a kiszolgálás helyén (a
kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető.
A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése
a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes
használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen
beavatkozás, a meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár,
árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.
A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a
természetes használatból eredő kopás nem tartozik a jótállás keretébe. A fentiekből, illetve a
kezelési hibából adódó indokolatlan javítási költségek a vásárlót terhelik.
A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni.
A kijavítás során a termékbe – ha nem javítható másképpen - csak új alkatrész építhető be,
továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a
javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbodott jótállási
idő.
A javítást végzőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb tizenöt napon belül
elvégezze.
Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell
felvenni. Annak egy példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a területileg
illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez vagy a kamarák mellett működő békéltető
testületekhez fordulhat.
A jótállás a jogosult jogszabályból eredő jogait nem érinti.

3.2. Pumpa működésének fázisai:
1. fázis: cellák felfújása
2. fázis: leereszti első légkör celláit
3. fázis: a leeresztett cellák visszafújása
4. fázis: leereszti a második légkör celláit
5. fázis: a leeresztett cellák visszafújása
A fázisok 6 percenként változnak.
3.3. Kikapcsolás:
1. Fordítsa a kapcsolót "OFF" állásba.
2. Húzza ki a csöveket, hogy a levegő el tudjon távozni a matracból.
4. Kezelés
Válassza le az elektromos hálózatról a pumpát. Tisztítsa meg a matrac felületét nedves
kendővel és kímélő tisztítószer. Ezután törölje át újra nedves majd száraz puha ruhával. A
pumpát csak akkor lehet tisztítani ha nem csatlakozik az elektromos hálózathoz. A pumpának
száraznak kell lennie mielőtt csatlakoztatják az elektromos hálózathoz.
FIGYELEM!
A matrac langyos vízzel, szappannal és kímélő folyékony mosószerrel tisztítható. A tisztítás
után gondosan szárítsa meg a matracot. A pumpát nedves ruhával törölje át. A matracot és a
pumpát hagyja teljesen megszáradni.
A matracot tilos:
-

magas hőmérsékleten tisztítani,
szárítógépben szárítani,
fehérítővel, oldószerrel tisztítani,
kémiai vegyszerekkel kezelni,
vasalni.

A matracot tároláshoz hajtsa össze. Mielőtt összehajtja, kérjük, ellenőrizze, hogy teljesen
száraz-e a matrac. A matracot száraz helyen kell tárolni. Ne tegye a matracot nyílt láng
közelébe ill. ne tegye ki erős hőhatásnak.

Jótállási igényét bejelentheti a kiszolgálás helyén vagy a forgalmazónál
5. Hibaelhárítás
Ne próbálja meg javítani a pumpát, ne szerelje szét, áramütés kockázatának teheti ki magát!
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5.1. A pumpa be van kapcsolva, és nem működik:

7. Biztonsági figyelmeztetések

a) Kérjük, ellenőrizze a kábel csatlakoztatva van-e az elektromos hálózathoz. Ha nem,
akkor csatlakoztassa azt.
b) Kérjük, ellenőrizze a biztosítékot. Ha a biztosíték kiégett, akkor cserélje ki.
c) Kérjük, ellenőrizze az elektromos hálózatot, hogy van-e áram az elektromos
csatlakozóban.
d) Kérjük, ellenőrizze nem sérült-e a kábel. Ha sérült ki kell cserélni a kábelt.

-

5.2. A pumpa túl lassan működik, vagy a nyomás túl alacsony:
a) Kérjük, ellenőrizze a nyomásszabályozó a megfelelő nyomásra van-e beállítva. Ha
nem, kérjük, állítsa be a megfelelő nyomásra.
b) Kérjük, ellenőrizze a légcsövek megfelelően csatlakoznak-e a pumpához. Ha nem,
kérjük csatlakoztassa azokat megfelelően, így megakadályozva a levegő eltávozását.
c) Kérjük, ellenőrizze a csöveket ne legyenek megtörve vagy meghajtva. Ha igen,
kérjük, kiegyenesítse ki a csöveket.
d) Kérjük, ellenőrizze a cellák nem sérültek-e. Ha sérültek kérjük, használja a javító
készletet.
e) Kérjük, ellenőrizze a pumpa megfelelően működik-e. Ha furcsa, sziszegő hangot ad,
akkor forduljon szervizhez.

-

A termék szervizét a forgalmazó látja el.

A matracot ne használja gyúlékony anyagok közelében, mert az robbanáshoz vezethet!
Mindig ellenőrizze, hogy a pumpa megfelelő elektromos hálózathoz csatlakozik
(220V/60 Hz)!
Ha nem használja a matracot, a pumpát mindig kapcsolja ki és válassza le az elektromos
hálózatról.
A pumpát száraz helyre kell tenni, nem érheti víz!
Kérjük, ne érintse meg a pumpát, ha a pumpa vagy a keze nedves!
Kérjük, fordítson különös figyelmet a pumpa elhelyezésére, ha gyermekek vagy
fogyatékkal élők is vannak a környezetben!
A pumpát csak a matrac felfújására használja. Ne használja azt más célra, más
levegővel töltött eszközök felfújására!
Soha ne használja a pumpát, ha sérülés látható a kábelen!
Tartsa távol a kábelt forró felületektől!
Soha ne hagyja a pumpát olyan helyen, ahol a kábel vagy a csövek veszélyesek lehetnek
azok számára, akik nem ismerik a készüléket!
Ha leválasztja a hálózatról, mindig a dugót fogva húzza ki hálózatból, ne a kábelt!
A pumpa szűrőnek mindig tisztának kell lennie minden szennyeződéstől!
A PVC anyag bőrallergiát okozhat némely személynél, ezért mindig használjon lepedőt
a matrac felett.

6. Műszaki adatok
Pumpa:

Matrac

Tápellátás: 220 V 60 Hz
Levegő kimenet: 7-8 liter / perc.
Nyomás tartomány: 70 Hgmm - 135 Hgmm
Ciklus idő: 6 perc
Fogyasztás: 7 W
Biztosíték: 1 A
Méret: 28 cm x 10,5 cm x 9,5 cm
Súly: 1,4 kg

Méret: 200 cm x 90 cm x 7 cm
Súly: 2,2 kg
Egyenletes
eloszlású
max.
terhelés: 120 kg

A ragasztó és gőze fokozottan tűzveszélyes!
Bőr- és súlyos szemirritációt okoz!
Szédülést, álmosságot okozhat!
-

7. A készlet tartalma
-

Anyaga: PVC (EN-71)
130 buborék sejtek
szín: bézs
PVC vastagság: 0,30 mm
Gyári szám: A csomagoláson

FIGYELEM:

PVC matrac
Elektromos pumpa
Légvezeték
Javító egység PVC ragasztóval, PVC folttal,
Használati útmutató
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-

Gyermektől elzárva tartandó!
Távol tartandó nyílt lángtól, szikrától, direkt hőforrástól, dohányzás tilos!
A tubust szorosan zárva tartva tárolandó!
Használatakor kesztyű, védőruha, arc és szemvédő viselendő!
Ha szembe kerül bő vízzel, azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni!
Bőrre kerülve bő vízzel azonnal le kell mosni!
Szennyezett ruhát azonnal le kell vetni!
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