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Serdecznie dziękujemy, że wybrali Państwo 
materace przeciwodleżynowe Winncare do 
przeprowadzenia testów w swojej placówce. 
Chętnie poznamy Państwa doświadczenia 
związane z ich użytkowaniem.  
Prosimy Państwa o wypełnienie poniższej 
ankiety, najdokładniej jak to możliwe.  
 
 
WAŻNE! Jeżeli testowali Państwo dwa lub 
więcej modeli naszych materacy 
przeciwodleżynowych proszę o wypełnienie 
ankiety dla każdego modelu materaca 
oddzielnie. 
 
 

 

Wskazówka: Jeżeli jakieś pytanie Państwa nie dotyczy proszę je pominąć lub wpisać "nie dotyczy". 
 
Dziękujemy! 
 
*Wymagane 

 
 
 

Metryczka 
 
1. Imię i Nazwisko * 
2. Stanowisko * 
3. Placówka * 
4. Oddział * 
5. Data * 
 
Część I 
 
6. Który z poniższych materacy przeciwodleżynowych Państwo testowali? * 
7. Jaki okres czasu Państwo testowali powyższy produkt/produkty? 
8. Dla jakich pacjentów, z jakimi schorzeniami był wykorzystywany testowany materac 

przeciwodleżynowy? * 
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Część II 
  
9. Czy testowany materac przeciwodleżynowy spełnił Państwa oczekiwania? * 
10. Co zadecydowało o tym, że testowany materac przeciwodleżynowy spełnił Państwa 

oczekiwania? * 
11. Jakie były przyczyny, że testowany materac przeciwodleżynowy nie spełnił Państwa 

oczekiwania? 
 
 
Część III 
 
12. W jaki sposób testowany materac przeciwodleżynowy poprawił komfort i samopoczucie 

pacjenta? * 
13. Czy w okresie stosowania materaca przeciwodleżynowego u pacjenta/ów odnotowano 

mniejszą/zmniejszającą się ilość nowych zmian skórnych, w tym odleżyn? Jeżeli tak, proszę, 
krótko opisać przypadek danego pacjenta. * 

14. Czy w okresie stosowania materaca przeciwodleżynowego u pacjenta/ów zauważono szybsze 
gojenie się ran odleżynowych i innych zmian skórnych powstałych przed zastosowaniem 
materaca przeciwodleżynowego? Jeżeli tak, proszę, krótko opisać przypadek danego 
pacjenta. * 

15. Proszę podać zalety/funkcjonalności testowanego materaca przeciwodleżynowego, które 
najbardziej Państwu pomogły w pracy? * 

 
Część IV (Pytania zamknięte) 
  
16. Pokrowiec. Rodzaj pokrowca na testowanych materacach przeciwodleżynowych. * 
17. Pokrowiec. Proszę określić wytrzymałość pokrowca. * 
18. Wypełnienie materaca. Proszę określić jakość pianki/pianki wiskoelastycznej. Tylko w 
przypadku testów materaców APLOT i ALOVA®. 
19. Komory rurowe materaca. Proszę określić jakość wykonania. Tylko w przypadku testów 
materaców AXTAIR. 
20. Komory rurowe materaca. Proszę określić wytrzymałość. Tylko w przypadku testów 
materaców AXTAIR. 
21. Pompa . Oznakowanie pompy. Tylko w przypadku testów materaców AXTAIR. 
22. Pompa. Obsługa pompy. Tylko w przypadku testów materaców AXTAIR. 
23. Pompa. Tryby funkcjonowania pompy. Tylko w przypadku testów materaców AXTAIR. 
24. Obsługa materaca. Instrukcja obsługi. * 
25. Obsługa materaca. Podłączenie/instalacja materaca. * 
26. Dezynfekcja materaca. Proszę określić stopień łatwości czyszczenia.* 
27. Funkcje dodatkowe. Które z poniższych funkcji, okazały się najbardziej przydatne dla 
Państwa? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) 

 Podparcie stóp dla pacjenta w ALOVA® 
 Stabilne brzegi w ALOVA® 
 Pokrowiec CIC - z jonami srebra 
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 Zawór CPR w materacach AXTAIR 
 Baza z pianki pod materace AXTAIR 
 Funkcja transportowa w materacach AXTAIR 0 Tryb pozycji siedzącej w AXTAIR ONE® PLUS  
 Alarmy dźwiękowe i serwisowe na pompach 
 Tryb pielęgnacyjny w AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS 
 Czujnik żyroskopowy w AXTAIR AUTOMORPHO® AXENSOR® - dający możliwość 

dostosowania ciśnienia do wagi i budowy pacjenta 
 Możliwość pozycji na brzuchu w AXTAIR AUTOMORPHO® AXENSOR®  
 Możliwość opróżnienia 4 komór w celu odciążenia stóp w materacach AXTAIR (nie dotyczy 

AXTAIR ONE® PLUS) 
 Możliwość monitorowania pracy materaca poprzez program komputerowy AXTAIR 

AUTOMORPHO® AXENSOR® 
 Inne :………………. 

28. Dodatkowe uwagi/komentarze. * 
 
Część V 
  
29. Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo się programie testowania materac przeciwodleżynowy 

Winncare? * 
 Polska Federacja Szpitali 
 Strona www.winncare.pl 
 Strona www.akademia.winncare.pl  
 Media społecznościowe (Facebook, Linkedln) 
 Podczas webinarium 
 Przedstawiciel handlowy Winncare Polska  
 Inne: 

30. Dlaczego się Państwo zdecydowali na przetestowanie naszych materacy 
przeciwodleżynowych? * 

31. Czy poleciliby Państwo nasze materace przeciwodleżynowe innym placówkom? 
32. Zgoda na użycie odpowiedzi do celów marketingowych, promocyjnych i sprzedażowych przez 

firmy z Grupy Winncare. * 
 
Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Winncare Polska sp. z o. o. ul. Lubska 17, 68-320 Jasień. 
Pani/Pana dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i 
w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych 
celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Posiada Pani/Pan prawo 
dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Będąc adresatem tej wiadomości wyraża Pani/Pan zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane osobowe nie będą 
wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w Art. 22. 

 


