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Materac gofrowy APLOT 

ZALECENIA 

Pierwszym krokiem w profilaktyce odleżyn u siedzącego lub leżącego pacjenta jest 

zmiana punktów podparcia ciała na materacu średnio 

co 3 godziny, aby ograniczyć zbyt długie ściskanie naczyń 

 przez wystające elementy kostne i umożliwić ukrwienie tkanek. 

 

WSKAZANIA 

• Ryzyko powstania odleżyn od niskiego do średniego oszacowane według zatwierdzonej skali i oceny klinicznej. 

• Powstałe odleżyny: na podstawie opinii lekarskiej. 

 

INSTALACJA 

• Położyć materac w taki sposób, aby przyszyta na pokrowcu etykieta znalazła się 

u góry; Gofrowana powierzchnia stanowi górną część materaca.   

 

CZYSZCZENIE/DEZYNFEKCJA 

Pokrowiec Promust PU – PUHD 

Pokrowiec Dermalon 

Pokrowiec z folii poliuretanowej 

(Pokrowiec - Prześcieradło) 

Wyrób zabezpieczony substancją biobójczą bez zagrożenia dla użytkownika. www.winncare.fr 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

• Zatwierdzony dla użytkowników o wadze od 40 do 120 kg. 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z POKROWCAMI 

• Chronić materac, używając dostarczonych i obowiązkowo suchych 

pokrowców. 

• Nie używać produktów ściernych, czyszczących ani rozpuszczalników  

i przedmiotów ostrych i tnących w bezpośrednim kontakcie z pokrowcem. 

• Kontrolować regularnie normalne zużycie pokrowca  

i wymieniać je w przypadku uszkodzenia (dziura, pęknięcie, zmiana wyglądu 

powierzchni, przetarcia widoczne pod światło). 

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z MATERIAŁAMI 

• Chronić piankę przed długotrwałą wilgocią. 

• Regularnie sprawdzać wzrokowo stan pianki: 

widoczne zapadnięcia na gofrowanej powierzchni lub rozdarcie podstawy 

stanowią kryteria starzenia się, wpływającego na zdolność podkładu 

do zapobiegania powstawaniu odleżyn. 

 

MAGAZYNOWANIE 

• Zalecamy przechowywać materace APLOT ułożone na płasko. 

Chronić materac przez bezpośrednim słońcem 

i kontaktem z wilgocią. 

 

USUWANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH 

• Nie palić i nie wyrzucać materaca ani pokrowca 

poza wyznaczonymi miejscami. 

 

GWARANCJA 

Gwarancja materacy APLOT wynosi 2 lata. 

Obowiązuje ona od daty zakupu u dystrybutora. 

W przypadku użycia przez jednego pacjenta, gwarancja obejmuje materac  

i pokrowce. W przypadku użycia przez wielu pacjentów zalecamy 

wymianę pokrowca Promust co 2 lata. 

Zalecamy użycie pokrowca Dermalon tylko dla jednego pacjenta.  

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia wyrobu i jego pokrowca. 



Prosimy skontaktować się ze sprzedawcą i przekazać mu 

uszkodzony produkt. Sprzedawca podejmie niezbędne kroki wobec 

naszej firmy w celu naprawy lub standardowej wymiany. 

 

OKRES PRZYDATNOŚCI 

• Szacowana żywotność materacy APLOT wynosi 5 lat 

 

BUDOWA MATERACA: 

• Materac wykonany jest w 100% z odlewanej pianki poliuretanowej  

wysokoelastycznej (HR). 

 

ZDATNOŚĆ DO UŻYTKU: 

Ciśnienie (maks.) wywierane na ciało w mmHg przy zatwierdzonym maksymalnym ciężarze ciała, 

Pomiar w pozycji leżącej (0°): 

Nr referencyjny Ciężar maks. Głowica Pośladki Pięta 

Materac – pokrowiec Promust 
PU     

    

 

 

• Zalecamy przechowywać materace APLOT ułożone na płasko. 

Chronić materac przez bezpośrednim słońcem 

i kontaktem z wilgocią. 

 

Umiarkowane czyszczenie w temperaturze do 90°C. (Zalecana zasada Cool Down). 

Pranie zabronione. 

Nie prasować. 

Nie używać środka zawierającego chlor (roztwór rozcieńczony w stosunku 1:200.) 

Suszyć, ograniczając naprężenie termiczne. 

Suszenie w suszarce zabronione. 

Nie czyścić na sucho. 

Uwaga, patrz podręcznik użytkownika i (lub) instrukcja obsługi 

Używanie zatwierdzonego detergentu dezynfekującego do powierzchni 

Zgodne z obowiązującymi dyrektywami europejskimi 


