
 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA DO SIEDZENIA 

 

MODELE 

Nr katalogowy BioFloteTM 3 Plus BioFloteTM 3 Plus 

Kod modelu BioFloteTM 3 Plus/43 BioFloteTM 3 Plus/45,5 

Wymiary 40,5 cm x 43 cm x 7,5 cm 40,5 cm x 45,5 cm x 7,5 cm 

Max. bezpieczne obciążenie: 130 kg 130 kg 

 

 UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z poduszki należy uważnie zapoznać się 

z poniższymi instrukcjami. 

 

PRZEZNACZENIE 

Poduszka przeciwodleżynowa do siedzenia BioFloteTM 3 Plus przeznaczona jest do profilaktyki przeciwodleżynowej dla osób 

długotrwale przebywających w pozycji siedzącej. 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1. Należy zadbać o to, aby  poduszka leżała na pewnym podparciu. 

2. Nie należy dopuszczać do kontaktu poduszki z ostrymi przedmiotami mogącymi naruszyć jej powłokę. 

3. Poduszkę należy wypełnić odpowiednio dobraną ilością powietrza do wagi pacjenta, tak aby stabilizowała pozycję 

pacjenta i nie dopuszczała do kontaktu miednicy z podłożem, a jednocześnie nie wywierała zbyt dużego nacisku na  

ciało.  

4. Poduszkę należy trzymać z dala od źródła ognia i gorąca. 

5. Poduszki nie należy wyginać jeżeli jest napełniona powietrzem. 

6. Poduszkę należy przechowywać w suchym środowisku. Poduszka nie może być narażona na długotrwały kontakt z 

wilgocią. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

1. Usiądź na poduszce.  

2. Odkręć pokrętło do regulacji siły nacisku (rys.1).  

3. Ustaw odpowiednią siłę nacisku zmniejszając lub zwiększając ilość powietrza 

znajdującego się w środku. Poduszka pompuje się samoczynnie.  

4. Zakręć pokrętło.  

 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 

 

Poduszka 

 

1. Poduszkę należy czyścić za pomocą mydła i wody. 

2. Po umyciu poduszkę należy dokładnie wysuszyć za pomocą bawełnianej szmatki.  

 

 UWAGA! Do suszenia poduszki nie wolno używać żadnych urządzeń grzewczych jak np. suszarka czy 

kaloryfer. Poduszki nie można prać w pralce ani suszyć w suszarce. Poduszki nie można sterylizować w autoklawie. 

 

 UWAGA! Poduszkę można dezynfekować 75% roztworem alkoholu. 

 

Pokrowiec 

 

1. Pokrowiec można prać w pralce lub ręcznie w zimnej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Po upraniu 

pokrowiec należy wysuszyć naturalnie. 

 

rys. 1 

 



 UWAGA!  Pokrowca nie można prasować ani suszyć w suszarce. Pokrowiec powinien być używany tylko 

przez jedną osobę. 

 

WYJAŚNIENIE SYMBOLI 

 

Wytwórca 

 
Oznakowanie CE 

 
Numer referencyjny 

 

Data produkcji 

 

Zajrzyj do instrukcji używania 

 

Ostrzeżenie 

 

Numer serii 

 

Góra, nie przewracać 

 

Przechowywać w suchym miejscu 

 

Delikatne, obchodzić się ostrożnie 

 

Nie przecinać 

 

Recykling 
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KARTA GWARANCYJNA 

PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA DO SIEDZENIA 

 

Model: Numer seryjny: Data sprzedaży: Podpis i pieczątka sprzedawcy: 

    

 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie 

nowy oraz wysokiej jakości.  

2. Siedzisko jest objęte 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej. 

3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z 

dołączonym dowodem zakupu. 

4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod 

warunkiem, że poduszka była wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania. 

5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do 

punktu serwisowego.  

6. Gwarancją nie są objęte: 

• czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją poduszki opisane w instrukcji użytkowania; 

• części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania; 

• mechaniczne i termiczne uszkodzenia ławeczki np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.; 

• uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania 

samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych. 

7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby 

nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego. 

8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. 

z o.o. 

9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki. 

10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z 

niezgodności towaru z umową. 

 

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH (wypełnia serwis) 

Lp. Data zgłoszenia Nr zlecenia 

 

Opis wady/ Zakres naprawy  Data wykonania 

naprawy  

Pieczęć i podpis 

serwisu 

1. 

     

2. 

     

 

 

 

 

 

 

 



NOTATKI 

 


