INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Profilowana i ergonomiczna poduszka ALOVA®
PORADY:
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:
Poduszka profilaktyczna dla pacjentów z ryzykiem powstania odleżyn od średniej do wysokiej skali (według oceny klinicznej skali), bez niesymetrycznego
podparcia i bez ryzyka zsunięcia się do przodu,
PRZECIWWSKAZANIA:
- Odleżyny na wysokości kości krzyżowo-ogonowej i/lub kulszowej,
- Niesymetryczne podparcie.
INSTALACJA:
• Jeżeli wyrób był przechowywany w temperaturze poniżej 15°C, zalecamy umieścić go przed użyciem na 30 minut w cieplejszym pomieszczeniu
(T° > 15°C) po wyjęciu z opakowania.
• Umieścić zagłębienia na kość kulszową i wycięcie kości ogonowej z tyłu, a rotator zewnętrzny z przodu.
• Zabezpieczyć poduszkę, używając dostarczonej osłony, pilnując, aby etykieta z oznaczeniem „tył/back” znajdowała się z tyłu poduszki. (Gama CAG) W
każdym wypadku poduszka powinna być ułożona stroną antypoślizgową do fotela. Uchwyt (pod wyrobem) powinien być skierowany do przodu poduszki.
• W przypadku poduszki ze stabilizatorem miednicy upewnić się, że znajduje się on na poziomie zewnętrznego rotarora i jest skierowany do przodu. Należy
włożyć stabilizator miednicy do kieszeni w pokrowcu przed jego założeniem na poduszkę.
• Zgodnie z dekretem 2006-1637 z dn. 19.12.2006 r: „Usługodawcy i dystrybutorzy sprzętu ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe użycie produktu
podczas instalacji” (fragment).
CZYSZCZENIE/DEZYNFEKCJA • Pokrowiec Promust PU:

Zalecana częstotliwość czyszczenia: tak często jak to jest konieczne ze względów higienicznych.

BEZPIECZEŃSTWO:
•Sprawdzić, czy wybrana poduszka jest dostosowana do wagi pacjenta i wymiarów siedziska fotela:
Waga min. – maks.
użytkownika (kg)

Nr referencyjne

Nazewnictwo

30-100

VCAE/M4343

Poduszka ALOVA ergonomiczna standardowa

20-80

VCAG3636

Poduszka ALOVA profilowana standardowa <
38 cm

30-90

VCAG3841(BP), VCAG4041(BP)
VCAG4043, VCAG4340

30-100

VCAG4341(BP), VCAG4343(BP)

30-110

VCAG4343XL

30-120

VCAG4544(BP), VCAG4347(BP),
VCAG4540

30-135

Poduszka ALOVA profilowana standardowa
(bez BP i bez XL)
Poduszka ALOVA profilowana techniczna (z BP
lub z XL)

VCAG5044BP, VCAG5044XL
VCAG5044

120-160

VCAG5250, VCAG5450

120-200

VCAG5650, VCAG6050

Poduszka ALOVA profilowana standardowa >
45 cm

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z POKROWCAMI:
• Chronić poduszki, używając dostarczonych pokrowców, które muszą pozostawać suche.
• Nie używać produktów ściernych, czyszczących ani rozpuszczalników oraz przedmiotów ostrych i tnących w bezpośrednim kontakcie z pokrowcem.
• Kontrolować regularnie normalne zużycie osłon 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 materiału ALOVA lub niejednakowy i bardzo powolny powrót po nacisku stanowią
kryteria starzenia się, wpływającego na wkład podkładu w profilaktykę przeciwodleżynową.
PRZECHOWYWANIE: Poduszki ALOVA powinny być przechowywane na płasko oraz zabezpieczone przed bezpośrednim światłem słonecznym i nadmierną
wilgocią.
USUWANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH:
• Nie palić i nie wyrzucać poduszki i pokrowca poza wyznaczonymi miejscami.
GWARANCJA
Gwarancja poduszki ALOVA wynosi 3 lata. Obowiązuje ona od daty zakupu u dystrybutora.
W przypadku użycia przez jednego pacjenta, gwarancja obejmuje poduszkę i pokrowiec. W przypadku użycia przez wielu pacjentów zalecamy wymianę
pokrowców 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 poduszek z pianki wiskoelastycznej wynosi 4 lata.
SKŁAD PODUSZKI:
• Poduszka wykonana jest w 100% z odlewanej pianki poliuretanowej wiskoelastycznej.

