
PROTECTOR II – SKÓRCONA PRZETŁUMACZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 
Materac przeciwodleżynowy rurowy, zmiennociśnieniowy ref.410 230 – Instrukcja obsługi 
 
Proszę uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktu i 
zachować ją na wypadek przyszłych wątpliwości. 
 
1.Bezpieczeństwo 

♥♥ Zawsze skonsultuj się z Twoim lekarzem lub dostawcą aby ustalić właściwą regulację i stosowanie 
produktu. 

♥♥ Nie przechowuj produktu na zewnątrz ani nie pozostawiaj wystawionego na bezpośrednie 
działanie promieni słonecznych (nie zostawiaj w samochodzie, gdy na zewnątrz panują wysokie 
temperatury) 
Przechowywać w suchym pomieszczeniu, podkład w pozycji rozłożonej płasko lub zrolowany, aby 
zapobiec deformacji, naciągnięciom, zagnieceniom itp.  

♥♥ Nie używaj w ekstremalnych temperaturach (powyżej 38°C lub poniżej 0°C). Tylko do użytku 
wewnątrz pomieszczeń. 

♥♥ Nie dopuszczaj do kontaktu z ostrymi przedmiotami lub krawędziami, unikniesz uszkodzenia lub 
przebicia podkładu.  

♥♥ Podkład w trakcie użytkowania musi być zawsze rozłożony płasko i nie pozaginany. 

♥♥ Przed użyciem skontroluj produkt wzrokowo pod kątem ewentualnych uszkodzeń.   

♥♥ W przypadku konieczności transportu zroluj podkład i zabezpiecz przed uszkodzeniami. 

♥♥ Nie zmieniaj nic w konstrukcji urządzenia. 

♥♥ Zawsze upewnij się przed rozpoczęciem użytkowania, że materac jest dobrze rozłożony i 
zabezpieczony przed przypadkowym obsunięciem. Wyłogi muszą być zawinięte pod standardowym 
materacem łóżka. 

♥♥ W przypadku gdy nie używałeś produktu przez długi okres czasu zalecamy sprawdzenie go przez 
specjalistę przed ponownym rozpoczęciem użytkowania. 

♥♥ NIE przekraczaj dopuszczalnego obciążenia podanego dla produktu. 

♥♥ Używaj produktu wyłącznie w celu, do jakiego został przeznaczony – nie klękaj na nim, nie stawaj. 

♥♥ Przestrzegaj zaleceń lekarza, który przepisał ten produkt – zwłaszcza pod względem czasu i 
częstotliwości używania. 

♥♥ Przed użyciem podkład przykryj prześcieradłem – NIGDY nie umieszczaj pacjenta bezpośrednio na 
podkładzie.  

♥♥ Jeżeli zaobserwujesz na skórze zaczerwienienia czy inne objawy podrażnienia, natychmiast 
przestań używać produktu i skonsultuj się z lekarzem. Podobnie, jeżeli poczujesz dyskomfort podczas 
użytkowania. 

♥♥ Pompa musi być podłączona wyłącznie bezpośrednio do sprawnego gniazdka elektrycznego 230V 
50Hz z uziemieniem i pozostawać włączona 24 godziny na dobę. Nie używać przedłużaczy. 

♥♥ Pompa musi mieć zapewniony swobodny dopływ powietrza – jeżeli nie jest zawieszona na łóżku z 
użyciem haków, należy postawić ją na twardej, gładkiej powierzchni, unikać stawiania na kołdrze, 
dywanie itp.  

♥♥ Jeżeli używasz też innych urządzeń medycznych upewnij się że nie wpływają one wzajemnie na 
siebie w niewłaściwy sposób, że można używać wszystkich bezpiecznie.  

♥♥ W przypadku wątpliwości co do prawidłowej pracy materaca lub podejrzenia jego uszkodzenia  
natychmiast odłącz materac od zasilania, oznacz jako “USZKODZONY” i skontaktuj się z serwisem 
technicznym. 

♥♥ W przypadku przemieszczania materaca, pompy lub łóżka – odłącz przewód zasilający. 



♥♥ Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego pod kątem uszkodzeń (skruszała, porowata, 
przecięta lub w inny sposób uszkodzona izolacja), a zwłaszcza po jakimkolwiek naprężeniu lub 
przeciążeniu przewodu, podejrzeniu jego przycięcia, po przemieszczeniu łóżka lub pompy, i co 
najmniej raz na miesiąc podczas normalnego użytkowania.  

♥♥ Regularnie sprawdzaj pod kątem uszkodzeń wężyki doprowadzające powietrze do podkładu – 
uszkodzony wężyk należy wymienić na nowy. Wężyki nie mogą być przyciśnięte, zagniecione, 
skręcone – muszą zawsze zapewniać swobodny przepływ powietrza. 

♥♥ Aby zminimalizować ryzyko porażenia elektrycznego – zawsze wyłączaj pompę kiedy nie jest 
używana. 

♥♥ Nie dopuszczaj do zanurzenia pompy w wodzie lub innych płynach. 

♥♥ Podczas pracy produkt nie powinien być pozostawiany bez stałego nadzoru. 

♥♥ Nie używaj produktu jeżeli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, a także po upadku, 
przypadkowym zanurzeniu w wodzie lub innych widocznych uszkodzeniach.  

♥♥ Zadbaj aby przewód zasilający był w bezpiecznej odległości od źródeł ciepła. 

♥♥ Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów w pompie, materacu, lub rurkach łączących. 

♥♥ Nie używać w pomieszczeniach, w których używa się rozpylonych gazów, zwłaszcza 
anestezjologicznych lub tlenu. 
 
2. Wskazania 
Znacznie łatwiej jest zapobiegać odleżynom niż je leczyć. Sprawdzonym sposobem zapobiegania 
odleżynom jest regularna zmiana pozycji, dzięki czemu unika się stałego obciążenia i ucisku na 
wybrane partie ciała, zwłaszcza w miejscach ucisku na elementy układu kostnego. Inne rozwiązania to 
masowanie, oklepywanie narażonych miejsc, bardzo dokładna kontrola i dbałość o stan skóry, 
regularne oględziny i dobre jej odżywianie. 
Używanie materaca zmiennociśnieniowego znacząco wspomaga zapobieganie odleżynom realizując 
zadanie regularnej zmiany ucisku poszczególnych partii ciała – komory materaca co kilka minut 
naprzemiennie napełniają się i opróżniają przez co unika się stałego obciążenia i nacisku tylko na 
wybrane partie ciała. Materac rurowy zapobiega powstawaniu odleżyn I stopnia. 
Używanie zestawu przeciwodleżynowego nie zwalnia opiekuna z obowiązku regularnego 
nadzorowania stanu skóry chorego. 
 
3. Instrukcja montażu 

 Ustaw pompę na płaskiej, twardej powierzchni lub zawieś ją w dolnej części łóżka, używając 
haków umieszczonych od spodu pompy. 

 Rozłóż podkład na standardowym materacu łóżka tak, aby wpusty rurek znajdowały się po 
stronie stóp pacjenta; wyłogi podkładu zawiń pod materac. 

 Przed użyciem podkład przykryj prześcieradłem - nie umieszczaj pacjenta bezpośrednio na 
podkładzie. 

 Podłącz wężyki gumowe do pompy i podkładu zwracając uwagę, aby nie były skręcone lub 
zawinięte - muszą zapewniać swobodny przepływ powietrza. Jeżeli łóżko posiada barierki 
boczne - upewnij się że podczas ich składania nie będą zaczepiać o wężyki. 

 Ustaw regulator ciśnienia w pozycji MAX, następnie podłącz przewód zasilający do 
odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Włącz pompę [przełącznik w pozycji ON] - praca 
urządzenia sygnalizowana jest świeceniem lampki w przełączniku. 

 Odczekaj około 20 minut aż podkład będzie w pełni napompowany. 

 Ustaw właściwe ciśnienie. UWAGA: Skala na pompie ma charakter orientacyjny, ponadto w 
przypadku materaca rurowego, który ma inne właściwości, do wagi podanej na skali należy 
dodać ok.30kg - najlepszą efektywność osiąga się, gdy między pustą komorą materaca a 
pośladkami pacjenta pozostaje przestrzeń umożliwiająca przesunięcie dwóch palców. 

 Zestaw powinien pozostawać włączony 24 godziny na dobę. 



4. Czyszczenie i konserwacja 
Pompę należy czyścić regularnie suchą ściereczką. Zadbać aby wlot powietrza do pompy nie został 
zanieczyszczony lub zapchany. 
Materac powinien być regularnie czyszczony używając wody z mydłem lub łagodnych detergentów 
oznaczonych CE. Nie dopuszczać do kontaktu z alkoholami oraz substancjami oleistymi. Do odkażania 
można użyć promieniowania UV lub roztworu podchlorynu sodu 1000ppm albo podobnego nie-
fenolowego środka bakteriobójczego. 
Wodoodporne pokrycie materaca może być prane ręcznie lub w pralce w temperaturze do 40°C 
Nie zanurzać pompy w wodzie. Nie sterylizować w autoklawie. W przypadku silnego zanieczyszczenia 
postępować zgodnie z procedurami szpitalnymi. 
 
4. Dane techniczne 
Ten produkt jest biokompatybilny oraz certyfikowany CE. 
Pompa: 
Zasilanie: 230V/50Hz, pobór mocy 7W, bezpiecznik: 1A 
Wydajność: ≥4.5 l/min. (40 – 100mmHg) 
Czas pełnego cyklu zmiany ciśnienia: 10 do 12 min. 
Wymiary: 24,6cm(długość) x 11,8cm(szerokość) x 9,5cm(wysokość). Waga: 1,4kg 
Podkład: 
Rurowy, 17 niezależnych komór. 
Wymiary: 190cm(długość) x 85cm(szerokość) x 11cm(wysokość). 
Wyposażony w wyłogi ułatwiające stabilizację na łóżku. 
Materiał: pokrycie wierzchnie: Nylon/PU, komory: Nylon/PVC. Kolor: granatowy. 
Waga: 4,7kg 
Maksymalne obciążenie: 140kg. 
 
5. Utylizacja 
Po zakończeniu użytkowania produkt utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. 
 

 


