
Pojedynczy materac MORFÉA - instrukcja 
 
ZALECENIE ASKLÉSANTÉ: 

Pierwszym krokiem w profilaktyce odleżyn u siedzącego lub leżącego pacjenta jest zmiana punktów 
podparcia ciała na materacu średnio co 2 do 3 godzin, aby ograniczyć zbyt długie ściskanie naczyń 
przez wystające elementy kostne i umożliwić ukrwienie tkanek. 
 
Poziom zagrożenia: zerowy do niewielkiego 
Maksymalny ciężar: 120 kg 
Pozycjonowanie: 
Własności: Odlewana pianka poliuretanowa wysokoelastyczna HR 
Podpórka pod plecy: 45 ° 
Wymiary: 1980 × 893 × 145 mm 
Gęstość: 35 kg/m³ 
Gwarancja: 5 lat* 
 
WSKAZANIA: 
Komfort leżenia. Pacjent samodzielnie zmienia położenie, ryzyko powstania odleżyn jest zerowe do 
niewielkiego. 
Pacjent nie pozostaje w pozycji leżącej przez cały czas. 
 
PRZECIWWSKAZANIA: 
Pacjent pozostaje w pozycji leżącej przez ponad 10 godzin i ma trudności z samodzielną zmianą 
położenia. Powstanie odleżyn(-y) w miejscu ucisku. 
 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYCIA: 
Użycie dla wielu pacjentów pod warunkiem kontroli wzrokowej wyglądu pokrowca między 
poszczególnymi pacjentami.  
Używanie produktów zawierających chlor (≤ 1000 ppm w przypadku codziennego użycia – roztwór 

wybielacza ≤ 5000 ppm pod pewnymi warunkami). Zapadnięcia na powierzchni pokrowca wskazują na 

konieczność wymiany. 
 
INSTALACJA: 
- Otworzyć pokrowiec, pociągając jeden z trzech suwaków zamka umieszczonego z trzech stron. 
- Rozłożyć pokrowiec na łóżku, pilnując, aby duża etykieta znajdowała się na spodzie. 
- Położyć materac, najszersza część powinna pozostawać w kontakcie ze stelażem łóżka. 
- Zamknąć pokrowiec, zakładka zakrywa zamek. 
 
CZYSZCZENIE/DEZYNFEKCJA 
• VHMB14: Pokrowiec PVC – Bez ftalanów - Gwarancja prawna: 2 lata 
• VHIPH/MPC: Pokrowiec PUHD Gwarancja prawna: 2 lata 
• VHIP2/MPC: Pokrowiec PU - Gwarancja prawna: 2 lata 
Wyrób zabezpieczony substancją biobójczą bez zagrożenia dla użytkownika. www.winncare.fr 
 
GWARANCJA: 
Gwarancja obejmuje wszystkie skutki usterek lub ukrytych wad wynikających z 
projektu, budowy lub użytego materiału, niemożliwych do wykrycia, które mogą powodować 
bezpośrednie lub pośrednie szkody. 
Gwarancja nie obejmuje zmian materiału lub konstrukcji wynikających z użytkowania materaca, jego 
utrzymania lub przechowywania niezgodnego z zaleceniami ASKLÉSANTÉ. 
Wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać do usługodawcy, przekazując mu dany wyrób. 
wraz z ważnym zaświadczeniem o gwarancji (z pieczątką i datą zakupu) oraz numerem partii. 
Średni okres gwarancji wynosi 2 lata. 


