
 

Techniczne wyroby pomocnicze z mikrokulkami dla utrzymania pozycji 
 
ZALECENIA 
Pierwszym krokiem w profilaktyce odleżyn u 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.  
 
INSTALACJA 
• Patrz wszystkie możliwe konfiguracje na ostatniej stronie. 
 
WSKAZANIA  
Ułożenie poszczególnych części ciała (biodra, kolana, stopy) w pozycji leżącej  
 
PRZECIWWSKAZANIA  
Poduszka modułowa w kształcie koła (VCP12CIC) nie jest przeznaczona dla pacjenta siedzącego. 
 
SKŁAD TECHNICZNYCH WYROBÓW POMOCNICZYCH: 
•   PODUSZKA: Pokrowiec zgrzewany CIC (kontrola zakażeń krzyżowych) Ag+ (Sanitized Ag) 
mikrokulki ze spienionego polistyrenu (EPS), wypełnione w 99% powietrzem. nici poliestrowe o właściwościach bakteriostatycznych. 
 
CZYSZCZENIE/DEZYNFEKCJA: • Total Protection Ag+   
100% Promust CIC: 58 % poliestru – 35 % poliuretanu poliwęglanowego – 8% innych materiałów. 

 
Wyrób zabezpieczony substancją biobójczą bez zagrożenia dla użytkownika. www.winncare.fr 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OSŁONAMI 
• Możliwy jest bezpośredni kontakt z uszkodzoną skórą pacjenta (Oeko-Tex®100 klasa 1) 
• Nie używać produktów ściernych, czyszczących ani rozpuszczalników oraz przedmiotów ostrych i tnących w bezpośrednim 
kontakcie z pokrowcem. 
• Sprawdzać wzrokowo jeden lub kilka razy w roku prawidłowy stan poduszek. W przypadku wyraźnej zmiany wyglądu lub 
uszkodzenia pierwszego zgrzewu produkt należy wycofać z użycia i usunąć.  
PRZECHOWYWANIE 
• Produkty powinny być przechowywane na płasko i zabezpieczone przed bezpośrednim światłem słonecznym i nadmierną wilgocią. 
 
USUWANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH 
• Nie palić i nie wyrzucać produktów poza wyznaczonymi miejscami. 
 
GWARANCJA 
Okres gwarancji wyrobów pomocniczych mikrokulkowych CIC wynosi 1 rok w normalnych warunkach użytkowania. Obowiązuje ona 
od daty zakupu u dystrybutora. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia wyrobu i jego pokrowca, i nie zastępuje gwarancji 
prawnych. Prosimy skontaktować się ze sprzedawcą i przekazać mu uszkodzony produkt, podając numer partii (patrz oznakowanie 
metodą sitodruku ma powierzchni pokrowca). 
 Sprzedawca podejmie niezbędne kroki wobec WINNCARE Services (04 66 02 15 23) w celu naprawy lub standardowej wymiany 
wyrobu. 

 
Zapobieganie powstawaniu odleżyn na poziomie: 
 
Nie namaczać. Umyć ręką i szybko spłukać  
Nie prasować.  
Używanie dopuszczalnego środka zawierającego chlor (roztwór 
rozcieńczony w stosunku 1:200.) 

 

Używanie zatwierdzonego detergentu dezynfekującego do 
powierzchni 

 

Nie czyścić na sucho  
Nie suszyć mechanicznie  
 Czyszczenie w tunelu myjącym  
Czyszczenie parą wodną  
Uwaga! patrz podręcznik użytkownika i (lub) instrukcja obsługi  
 Zgodne z obowiązującymi dyrektywami 
europejskimi 

 

  
Materace ALOVA powinny być przechowywane na płasko i 
zabezpieczone przed bezpośrednim światłem słonecznym i 
nadmierną wilgocią. 

 

 

 


