PODUSZKA SYSTEMU STABILO
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Firma NOEL dziękuje, że wybraliście Państwo nasz produkt.
Poduszki Systemu STABILO zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy,
mając na uwadze potrzeby funkcjonalne i bezpieczeństwo użytkowania.
Mamy nadzieję, że nasz wyrób spełni Państwa oczekiwania.
Niniejsza instrukcja użytkowania jest integralną częścią
Poduszki Systemu STABILO.
Proszę koniecznie przeczytać całość instrukcji
przed rozpoczęciem używania Poduszki Systemu STABILO.
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Poduszka systemu STABILO jest wyrobem rehabilitacyjno-przeciwodleżynowym,
przeznaczonym dla osób dorosłych i dzieci z porażeniem mózgowym,
kompensującym i łagodzącym upośledzenia poprzez stabilizowanie
chorego w pozycji siedzącej lub leżącej.

Przeznaczenie:
Poduszka o modelowanym kształcie z możliwością jego utrwalenia
ma zastosowanie w :
- profilaktyce przeciwodleżynowej
- łagodzeniu skutków długotrwałego przebywania w jednej pozycji - przykurcze
- stabilizowaniu chorego w przypadku wiotkości

Ostrzeżenia
Poduszka systemu STABILO powinna być trwale zapięta do siedziska czy oparcia
- W razie potrzeby zwiększonej wentylacji ciała stosować przewiewny podkład
- Unikać ostrych przedmiotów mogących uszkodzić poduszkę
- Nie używać do mycia środków na bazie rozpuszczalników: toluen, aceton
- Nie ciągnąć za zaworek
- Nie nadmuchiwać poduszki
- Używać tylko specjalnej pompki dołączonej do poduszki
- Nie prasować za pomocą żalazka
- W przypadku rozprucia, z poduszki mogą się wydostać mikrogranulki niebezpieczne
dla małych dzieci.
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Sposób użycia
1. Wyciągnąć wężyk znajdujący się w rączce pompki
2. Wkręcić wężyk w zaworek poduszki i poczekać , aż poduszka
będzie dostatecznie miękka
3. Wstępnie ukształtować poduszkę (ręcznie do potrzebnego kształtu lub
np. siadając czy opierając się o nią)
4. Dokręcić pompkę do wężyka i odessać powietrze, do momentu uzyskania
żądanej twardości - pamiętać o odkręceniu wężyka!
5. Dla zmiany kształtu - wkręcić sam wężyk do zaworka
i poczekać, aż poduszka zmięknie
UWAGI:
1. Naturalnym zjawiskiem jest zmniejszenie grubości poduszki w początkowym
okresie użytkowania do 5%
2. Przy dużych zmianach temperatury, należy dodatkowo
ponownie użyć pompki do uzyskania właściwej twardości
(

°C poduszka mięknie,

°C poduszka twardnieje)

Serwisowanie i mycie:
1. Regularnie kontrolować stan wyrobu (zwracać uwagę na pęknięcia
i rozprucia)
2. Przed myciem zakręcić kapturek zaworka
3. Myć pod bieżącą wodą - w wannie, pod prysznicem (do 60°C ),
z zastosowaniem detergentu np. płynu do mycia naczyń
4. Wytrzeć do sucha papierowym ręcznikiem
5. Można stosować powszechnie używane w szpitalnictwie
środki dezynfekcyjne
6. Nie używać środków na bazie rozpuszczalników - toluen, aceton

Producent udziela 24 miesięcy gwarancji.
Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń poduszki.
W razie wątpliwości proszę skontaktować się ze sprzedawcą
lub bezpośrednio z producentem.
Wszelkie incydenty zgłaszać sprzedawcy lub producentowi.

NOEL jako producent deklaruje,
że PODUSZKA SYSTEMU STABILO
jest zgodna z dyrektywą Unii Europejskiej EEC/93/42
oraz Ustawą z dnia 20 maja 2010 roku
o wyrobach medycznych
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