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Materace szpitalne 

Numer kat. REF 122                               MATERAC SZPITALNY 
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

       
Zdjęcia: 

             
Rozmiary:            

Rozmiar  

Długość w cm 200 

Szerokość w cm 90 

Wysokość w cm 10 

Wskazania: 
Stanowi wyposażenie łóżka szpitalnego. 
Zastosowanie   sprężystej  pianki  poliuretanowej  przyczynia  się  do  równomiernego  i  pełno  kontaktowego  
podparcia poszczególnych odcinków kręgosłupa i dodatnio oddziałuje na spoczynkową regulację napięcia 
mięśniowego. Pokrowiec wykonany z dzianiny bawełnianej, zamykany na suwak, czyni go łatwiejszym                          
w utrzymaniu czystości. Materac należy ułożyć na łóżku i nakryć go prześcieradłem. Zaleca się unikać tworzyw 
sztucznych w bieliźnie pościelowej i osobistej. 
 
Data produkcji:       LOT 
  
 Termin przydatności do użytku:                           NIE OKREŚLA SIĘ 
 
Sposób czyszczenia i konserwacji: 

- Pokrowiec po wyjęciu wkładu piankowego, prać ręcznie w delikatnym środku piorącym w temperaturze  
ok. 60ºC, dobrze wypłukać.  

- W żadnym wypadku nie można suszyć pokrowca przy ogniu, na piecu lub na kaloryferach, ponieważ 
nastąpią odkształcenia, a tym samym zniszczenie pokrowca. 

- Nie prać mechanicznie. 

- Nie prać chemicznie, nie chlorować.  

- Często wietrzyć w słoneczne dni. 

- Nie należy dopuszczać do silnego zabrudzenia produktu. 
 
Warunki reklamacji: 
Reklamacje wyrobu przyjmowane są za okazaniem dowodu sprzedaży. Reklamacji podlegają wyłącznie wady 
ukryte, powstałe z winy producenta. Produkt zgłoszony do reklamacji powinien odpowiadać podstawowym 
wymaganiom higienicznym przyjętym w handlu. 
Reklamacji nie podlegają: 

- uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia, 

- wady powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków użytkowania lub sposobu czyszczenia i konserwacji, 

- uszkodzenia mechaniczne (otarcia, przetarcia), 

- odbarwienia pokrowca, 

- wygoda i komfort użytkowania. 
 

 !    UWAGI: 

  
CHRONIĆ przed przenikaniem nadmiernej wilgoci i wszelkich płynów ustrojowych do wnętrza wyrobu. 
NIE WOLNO doprowadzać do bezpośredniego kontaktu ze środkami żrącymi i oparami chemicznymi. 
NIEDOPUSZCZALNE są samowolne przeróbki, co z reguły pogarsza właściwości użytkowe. 



Naprawy drobnych uszkodzeń, jak rozprucia i rozdarcia, przetarcia tkaniny, czy obszycia, użytkownik może 
dokonywać we własnym zakresie. W przypadku poważniejszych uszkodzeń należy oddać wyrób do naprawy  
lub wymienić na nowy. 
WYRÓB JEST PRZEZNACZONY TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA. 
Aktualizacja instrukcji: 07.06.2016r. 

 


