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Instrukcja obsługi 
 

 

 

 

 

 

 

Zestaw przeciwodleżynowy materac bąbelkowy + pompa do 110 kg  

Kod produktu: TKS2012-A 
 

Zestaw przeciwodleżynowy materac rurowy + pompa do 150 kg  
Kod produktu: TKS2012-B1 
 

 

 

1. Wstęp 

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera ewentualnych 

uszkodzeń mogących wystąpić podczas transportu. Jeżeli taka sytuacja wystąpiła prosimy o kontakt z 

punktem sprzedaży. 

Następnie ważnym jest zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, która zawiera istotne dla użytkownika 

informacje.  

W przypadku pytań dotyczących korzystania ze sprzętu prosimy o kontakt. Nasi pracownicy na bieżąco 

udzielą Państwu niezbędnych informacji.  

Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że jeżeli posiadają Państwo pytania w zakresie innym niż 

użytkowanie produktów, prosimy o skontaktowanie się z lekarzem, pielęgniarką lub fizjoterapeutą. 
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2.1 Wykonanie – model TKS2012-A 

Materac przeciwodleżynowy z kompresorem to zestaw składający się z materaca zmiennociśnieniowego i 

kompresora (pompy). Materac, który wykonano z wytrzymałego PCV o strukturze bąbelkowej, jest 

cyklicznie, naprzemiennie wypełniany powietrzem poprzez kompresor (pompę). Zestaw ten, zmieniając 

cyklicznie punkty podparcia osoby leżącej, minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na 

powstanie odleżyn i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie występowania uszkodzeń skóry. 

Wykorzystane tworzywo PCV jest wykonane z nietoksycznego i antyalergicznego materiału. 

 
Zestaw zawiera: 

 pompę zmiennociśnieniową TKS2012, 

 przewody powietrzne, 

 materac komorowy, 
 

2.2 Wykonanie - model TKS2012-B1 

Materac przeciwodleżynowy rurowy z kompresorem to zestaw składający się z materaca 

zmiennociśnieniowego i kompresora (pompy). Materac, który wykonany jest z wytrzymałego PCV z 

nylonem o strukturze poprzecznych komór, jest cyklicznie, naprzemiennie wypełniany powietrzem 

poprzez kompresor (pompę). Zestaw ten zmieniając cyklicznie punkty podparcia osoby leżącej, 

minimalizuje ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstanie odleżyn  

i pozwala na uniknięcie bądź zmniejszenie występowania uszkodzeń skóry. Materac dodatkowo 

wyposażony został w funkcję wentylacji – laserowo wykonane mikrootwory napowietrzają, osuszają i 

zapobiegają odparzeniom. Materac wyposażony jest także w paroprzepuszczalny pokrowiec, który pełni 

funkcję ochronną, a także ułatwia odprowadzanie wilgoci, szczególnie u osób z nadmierną potliwością. 

Wykorzystane tworzywo PCV jest wykonane z nietoksycznego i antyalergicznego materiału. Materac 

posiada funkcję reanimacyjną CPR (zawór spustu powietrza). 

 

Zestaw zawiera: 

 pompę zmiennociśnieniową TKS2012, 

 przewody powietrzne. 

 materac komorowy (rurowy) 

 pokrowiec 

 

3. Zastosowanie 

Materace przeciwodleżynowe z kompresorem (pompą) należą do sprzętów pomocniczych przeznaczonych 

dla narażonych na ryzyko powstawania odleżyn. Stosuje się go u osób długo przebywających w pozycji 

leżącej, u których występują zaburzenia przepływu krwi w obwodowym układzie krwionośnym, a także u 

osób, u których pojawiły się oznaki podskórnego lub otwartego uszkodzenia skóry wywołanego 

długotrwałym uciskiem. Wykorzystywany jest w profilaktyce przeciwodleżynowej oraz leczeniu odleżyn do 

I stopnia (wg NPUAP/EPUAP). Zasada działania polega na cyklicznej zmianie punktów podparcia osoby 

leżącej, dzięki czemu minimalizuje się ucisk na części ciała najbardziej narażone na powstanie odleżyn. W 

ten sposób materac zapewnia lepsze ukrwienie tkanek części ciała, które najdłużej stykają się z podłożem. 

Należy zwrócić uwagę, że powyższa zasada działania materaca nie jest w stanie usunąć wszystkich przyczyn 

powstawania uszkodzeń skóry, jednakże może w znaczącym stopniu ograniczyć ich rozwój. 
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Przeciwwskazania do stosowania materaca zmiennociśnieniowego określa lekarz prowadzący podczas 

badania podmiotowego i przedmiotowego. Przyjmuje się, że nie należy stosować materaca w sytuacji, gdy 

naprzemienna zmiana punktów podparcia wywołuje u pacjentów dolegliwości bólowe lub wpływa na 

zaostrzenie przebiegu choroby. 

 

 

4. Montaż i główne zalecenia użycia 

 

Uwaga! NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z MATERACA PRZED JEGO CAŁKOWITYM NAPOMPOWANIEM! 

 

KROK 1 

Materac należy umieścić na łóżku, kładąc go bezpośrednio na materac sypialny. Wyłogi znajdujące się na 

końcach materaca przeciwodleżynowego należy zawinąć pod materac sypialny, co ograniczy możliwość 

ewentualnego przesuwania się ich względem siebie. W celu zachowania higieny zaleca się przykryć materac 

podkładem higienicznym lub bawełnianym prześcieradłem, tak aby zabezpieczyć go przed zabrudzeniem. 

 

KROK 2 

Wieszak kompresora należy otworzyć na odpowiednią szerokość i powiesić go na ramie łóżka. 

 

KROK 3 

Kompresor i materac należy połączyć przewodami powietrznymi w taki sposób, aby nie były one załamane i 

nie znajdowały się pod materacem. Należy się upewnić, czy przewody są prawidłowo umocowane i nie 

wysuwają się z portów. 

 

KROK 4 

Kompresor należy podłączyć do sieci elektrycznej poprzez przewód zasilający. Przy tej czynności należy 

zachować szczególną ostrożność. 

KROK 5 

Aby uruchomić kompresor, należy wcisnąć przycisk ON na panelu sterującym. Nastąpi pompowanie 

materaca przeciwodleżynowego. 

Uwaga! NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z MATERACA PRZED JEGO CAŁKOWITYM NAPOMPOWANIEM! 
 

KROK 6 

Należy ustawić pokrętło regulacji ciśnienia na wartość maksymalną. Czas rozruchu (pierwszego 

pompowania) przed korzystaniem z zestawu wynosi 24 minuty (2 pełne cykle). 

Uwaga! NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z MATERACA PRZED JEGO CAŁKOWITYM NAPOMPOWANIEM! 
 

KROK 7 

Po całkowitym napompowaniu należy ustawić pokrętło ciśnienia na wartości odpowiadającej wadze 

pacjenta (rysunek poniżej(. Po tej czynności materac przeciwodleżynowy z kompresorem jest gotowy do 

użytku. 
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Uwaga! Kompresor pracuje, tłocząc powietrze naprzemiennie do komór materaca i w tym celu musi być 

stale włączony. Wyłącznik OFF na panelu sterującym służy tylko do wyłączenia pompy w chwili, gdy nikt nie 

korzysta z materaca. Ponowne korzystanie z materaca wymaga procedury uruchomienia (patrz KROK 6 i 7). 

 

5. Specyfikacja techniczna – model TKS2012-A 

 Wymiary materaca: 199× 88× 8 cm (TKS2012-A) / 198 x 82 x 11 cm (TKS2012-B1) 

 Maksymalne obciążenie: 110 kg (TKS2012-A) /  150 kg (TKS2012-B1) 

 Waga materaca: 2,35 kg (TKS2012-A) /  3,7 kg (TKS2012-B1) 

 Waga kompresora: 1,4 kg (TKS2012-A) /  1,4 kg (TKS2012-B1) 

 Czas cyklu: 12 min 

 Model kompresora: TKS2012 

 Zakres ciśnienia: 70–120 mmHg 

 Przepływ: 5–6 l/min 

 Zasilanie: AC 220V-230V 50Hz  

 Bezpiecznik: F 500mA, 250 V 

 Pobór mocy: 7W 

 Środowisko pracy: temperatura – od +10°C do -40°C; wilgotność – od 30% do 90% 

 Typ zmiennociśnieniowy 

 Materac: wykonany z PCV o strukturze bąbelkowej (TKS2012-A) 

 Materac: wykonany z PCV z nylonem  o strukturze rurowej (TKS2012-B1) 

 Rodzaj pracy: ciągły – komory cyklicznie, naprzemiennie wypełniane powietrzem 
 

 

6. Zasady bezpieczeństwa 

Uwaga! Używanie materaca należy bezwzględnie skonsultować z lekarzem prowadzącym  

w celu określenia ewentualnych przeciwwskazań do zastosowania. Ze względu na ryzyko wystąpienia 

działań niepożądanych nie należy korzystać z materaca bez konsultacji, szczególnie w przypadku: 

 zastosowania u pacjenta wyciągu szyjnego, 

 niestabilności wielopoziomowej danego odcinka kręgosłupa. 

 

UWAGI 

 U pacjentów z rozrusznikiem serca kompresor należy umieścić w miejscu jak najbardziej oddalonym 

od klatki piersiowej. 

 Nie należy używać tego samego materaca u różnych pacjentów. 
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 Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia. 

 Na materacu nie wolno prowadzić zabiegów rehabilitacyjnych. 

 Osoby trzecie nie powinny siadać na materacu. 

 Materac można stosować tylko na płaskich powierzchniach. Należy chronić materac przed ostrymi 

przedmiotami oraz nie należy kłaść go bezpośrednio na sprężynach i stelażach łóżek o ostrych 

krawędziach. 

 Nie należy używać kompresora w sytuacji uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki i w 

sytuacji awarii objawiającej się np. brakiem wydolności. Nie należy podłączać kompresora do 

uszkodzonych przedłużaczy lub gniazdek zasilania. 

 Nie należy dopuszczać do kontaktu materaca ze źródłami ciepła ani umieszczać kompresora w 

pobliżu źródeł ciepła. Należy trzymać go z daleka od otwartych płomieni i substancji łatwopalnych. 

 Nie należy używać kompresora w niewłaściwym środowisku pracy ani dopuszczać do kontaktu z 

wodą lub innymi płynami. 

 Nie należy umieszczać kompresora pod łóżkiem, a także w miejscach, w których może wystąpić 

ograniczenie dopływu powietrza do kompresora, np. pod pościelą. 

 Nie należy otwierać pokrywy kompresora, gdyż istnieje prawdopodobieństwo porażenia prądem. 

 Zużyty lub uszkodzony kompresor należy oddać do punktu przetwarzania wyrobów 

elektrycznych i elektronicznych. Nie należy usuwać kompresora razem z innymi odpadami 

komunalnymi. 

 Należy bezwzględnie wyłączyć kompresor przyciskiem OFF na panelu sterującym w sytuacji, gdy nikt 

nie korzysta z materaca, a po ponownym włączeniu należy stosować się do instrukcji montażu. 

 Nie należy ciągnąć za przewody łączące kompresor i materac ani opierać się na nich. Istnieje ryzyko 

uszkodzenia materaca! 

 Nie należy dokonywać samodzielnych napraw czy przeróbek konstrukcyjnych. 

 Zalecamy używanie tylko oryginalnych części zamiennych pochodzących od wytwórcy. W tym celu 

skontaktuj się ze sprzedawcą. 

 

UWAGA! Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą konserwację wyrobu, 

nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz korzystanie niezgodne z przeznaczeniem. 

 

7. Konserwacja 

Należy systematycznie dokonywać samodzielnej kontroli stanu technicznego kompresora i materaca: 

a. przed każdorazowym użyciem: należy sprawdzić, czy przewody powietrzne są właściwie 

zamocowane w portach, czy nie dochodzi do wycieku powietrza z materaca oraz czy kompresor 

pracuje płynnie i wydajnie; 

b. co 6 miesięcy: zaleca się dokonać przeglądu w punkcie serwisowym (w tym celu skonsultuj się z 

wytwórcą lub punktem sprzedaży). 

W sytuacji AWARII należy skontaktować się z serwisem w celu ustalenia przyczyn usterki (należy 

postępować zgodnie z informacjami znajdującymi się w karcie gwarancyjnej). 

 

8. Wymiana bezpiecznika 

Przepalony bezpiecznik to najczęstsza przyczyna awarii kompresora. 
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Bezpiecznik przeznaczony do samodzielnej wymiany jest zamontowany na spodzie kompresora. Zapasowy 

bezpiecznik znajduje się w wyposażeniu materaca. 

Uwaga! Przed wymianą bezpiecznika należy bezwzględnie wyłączyć kompresor przyciskiem OFF na panelu 

sterującym oraz odłączyć przewód zasilający z gniazda. 

Uwaga! Jeśli pomimo wymiany bezpiecznika kompresor nadal nie działa, należy zgłosić sprzęt do serwisu. 

 

9. Czyszczenie: 

Materac i kompresor należy czyścić wilgotną szmatką z użyciem łagodnych środków czyszczących mających 

atest PZH, nie wolno dopuszczać do ich zamoczenia, a po każdorazowej konserwacji należy wytrzeć sprzęt 

do sucha. Używanie silnych środków myjących lub detergentów może doprowadzić do uszkodzenia 

wyrobu. 

Uwaga! W procesie suszenia nie należy używać źródeł ciepła. 

Uwaga! Przed czynnością czyszczenia kompresora należy go bezwzględnie wyłączyć przyciskiem OFF na 

panelu sterującym oraz odłączyć przewód zasilający z gniazda. 

 

10. Dane dotyczące gwarancji 

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, a jej warunki zostały opisane w 

karcie gwarancyjnej, którą otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić 

uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę). 

Jako firma przyjazna użytkownikom dostarczamy wyłącznie produkty sprawdzone pod względem 

materiałowym, jakościowym i funkcjonalnym. 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące procedury serwisowej, prosimy o kontakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strona 8 z 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dystrybutor: 

Timago International Group 

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa 

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Polska,  

T.: +48 33 499 50 00, F.: +48 33 499 50 11, E.: info@timago.com 

 

 

Wytwórca: 

GI-EMME S.R.L. 

Via Sicillia 41, 

20020 Magnago (MI), ITALY  

 

 

 

Wydanie III, data aktualizacji 26.01.2021 


