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Wstęp
Dziękujemy Państwu za wybranie naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyrób spełniał pokła-
dane w nim oczekiwania. Prosimy o  uważne zapoznanie się z poniższym dokumentem, nazywanym dalej „in-
strukcją obsługi”. Zastosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na wydłużenie okresu funkcjonalno-
ści produktu przy zachowaniu jego walorów estetycznych. Zaznaczamy, iż w wyniku ciągłego rozwoju nasze-
go wyrobu może dojść do nieznacznych zmian, które nie są zawarte w niniejszej instrukcji. Prosimy pamiętać 
o tym, że instrukcja jest integralną częścią wyrobu, co oznacza, że w przypadku sprzedaży należy dołączyć ją 
do produktu.

Informacje ogólne
Znacznie łatwiej jest zapobiegać odleżynom, niż je leczyć. Sprawdzonym sposobem zapobiegania odleżynom jest 
regularna zmiana pozycji, dzięki czemu unika się stałego obciążenia i nacisku na jedne partie ciała, zwłaszcza na 
elementy układu kostnego. Inne rozwiązania to: masowanie, oklepywanie narażonych miejsc, dbałość o stan skóry, 
częste jej oględziny i dobre jej odżywianie. 
Używanie zestawu przeciwodleżynowego nie zwalnia opiekuna z obowiązku regularnego i dokładnego kontrolowa-
nia stanu skóry chorego.

Oznaczenia piktogramowe zawarte w instrukcji

  Oznaczenie zgodności

  Uwaga!

  Maksymalne obciążenie (waga użytkownika)

  Materiał łatwopalny

  Przechowywać w suchym miejscu

  Nie dotykać: niebezpieczne napięcie elektryczne!

Opis produktu
Materac zmiennociśnieniowy znacząco pomaga w zapobieganiu odleżynom dzięki funkcji regularnej zmiany ucisku 
poszczególnych partii ciała – komory materaca co kilka minut naprzemiennie napełniają się i opróżniają, co pozwala 
uniknąć stałego obciążenia newralgicznych obszarów ciała pacjenta. 
Materac przeciwodleżynowy Vista 8 służy do leczenia odleżyn do IV stopnia (według standardów organizacji 
European Pressure Ulcer Advisory Panel zajmującej się standardami leczenia i profi laktyki odleżyn).

Zastosowanie
Materac Vista 8 jest przeznaczony dla pacjentów przebywających w pozycji leżącej co najmniej 15 godzin na dobę 
oraz dla pacjentów obarczonych średnim i wysokim ryzykiem pojawienia się odleżyn.
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Dane techniczne

Pompa
  1. Pompa cyfrowa umożliwiająca wybór cyklu napełniania co 6, 9, 12, 25 minut.
  2. Automatyczna kontrola pompowania powietrza.
  3. 2 wyświetlacze LED pokazujące wagę oraz ciśnienie pacjenta.
  4. Funkcja siedzenia.
  5. Czujnik kontroli obciążenia.
  6. Alarm niskiego ciśnienia.
  7. Tryb pracy statycznej.
  8. Zdalne sterowanie z pilota.
  9. Blokada.

Model Pompa APP-P06

Zasilanie 220–240 V/50–60 Hz

Prędkość napełniania 14 l/min.

Zakres regulacji ciśnienia 50–110 mmHg

Cykle napełniania 6/9/12/25 min.

Wymiary 29 x 12 x 10 cm

Waga 4 kg

Materac

Model Vista 8

Liczba komór 20

Materiał komór nylon TPU

Materiał pokrowca elastyczny nylon PU

Wymiary 200 x 80 x 20 cm

Maksymalna waga pacjenta 180 kg

Wyposażenie
Zestaw naprawczy zawierający łatkę z klejem oraz zapasową komorę.

Opis montażu
W celu przygotowania materaca do użytkowania należy zastosować się do poniższej instrukcji.
1. Rozwiń materac.
2. Rozłóż materac na łóżku. 
3. Powieś pompę na ramie łóżka, używając haków.
4. Podłącz do pompy gumowe wężyki, zwracając uwagę, aby nie były skręcone ani zwinięte – musi być zapewnio-

ny swobodny przepływ powietrza. 
5. Jeżeli łóżko ma barierki boczne, upewnij się, że podczas składania barierki nie będą zaczepiać o wężyki.
6. Ustaw regulator ciśnienia w pozycji MAX, następnie podłącz przewód zasilający do właściwego gniazdka elek-

trycznego. 
7. Włącz pompę, ustawiając przełącznik w pozycji ON – świecąca się lampka w przełączniku sygnalizuje pracę urzą-

dzenia.
8. Odczekaj, aż materac wypełni się powietrzem – całkowite wypełnienie się komór materaca trwa około 

2 godzin.
9. Zanim pacjent zostanie umieszczony na materacu, upewnij się, że materac jest gotowy do użycia.
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Środki bezpieczeństwa i ostrzeżenia
• Materac nie może być przechowywany na zewnątrz pomieszczeń ani wystawiany na bezpośrednie działanie 

promieni słonecznych (nie należy zostawiać go w samochodzie, gdy panują wysokie temperatury).
• Aby zminimalizować ryzyko porażenia elektrycznego, należy zawsze wyłączać pompę, kiedy nie jest używana.
• Przewód zasilający wymaga regularnego kontrolowania pod kątem uszkodzeń (przetarta, porowata, przecięta lub 

w inny sposób uszkodzona izolacja), zwłaszcza po naprężeniu lub przeciążeniu przewodu, podejrzeniu jego przy-
cięcia, po przemieszczeniu łóżka lub pompy oraz co najmniej raz na miesiąc podczas normalnego użytkowania. 

• Wężyki doprowadzające powietrze wymagają regularnego kontrolowania pod kątem uszkodzeń – uszkodzony 
wężyk należy wymienić na nowy. Wężyki nie mogą być przyciśnięte, zagniecione, skręcone – musi być zapew-
niony swobodny przepływ powietrza.

• Zabrania się przesuwania produktu włączonego do prądu.
• Zabrania się sterylizowania produktu w autoklawie.
• Pompy nie wolno zanurzać w wodzie.
• Nie dopuszczać do kontaktu z alkoholami oraz substancjami oleistymi.
• Przewód zasilający powinien znajdować się w bezpiecznej odległości od źródeł ciepła.

Konserwacja
Pompa
Pompę należy czyścić regularnie suchą ściereczką. Należy dbać o to, aby wlot powietrza do pompy nie został za-
nieczyszczony lub zapchany. Zaleca się czyszczenie fi ltrów powietrza co 6 miesięcy. Dla zachowania parametrów 
użytkowych nie należy stosować lub składować pompy w miejscach o bardzo wysokiej wilgotności (takich jak łaź-
nie, pralnie itp.) lub na wolnym powietrzu.

Materac
Materac powinien być regularnie czyszczony przy użyciu wody z mydłem lub łagodnych detergentów. W przypadku 
silnego zanieczyszczenia należy postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami szpitalnymi.
Wodoodporny pokrowiec na materac może być prany ręcznie lub w pralce w temperaturze do 40°C.

Środki czystości
Do czyszczenia materaca należy używać wyłącznie detergentów oznaczonych znakiem CE informującym, że speł-
niają one obecne wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Nie wolno stosować środków o dużej zawartości alkoholu 
ani substancji oleistych.

Utylizacja
Kiedy produkt lub jego części nadadzą się do wyrzucenia, należy zutylizować je zgodnie z aktualnymi regulacjami 
prawnymi dotyczącymi utylizacji. W razie problemów i pytań dotyczących utylizacji prosimy o kontakt.


