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1

Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybrali produkt AKS a za důvěru, kterou jste nám dali.
Matrace z měkké pěny aks-duoplot plus a aks-duoplot plus RV (dále také označované jako produkt)
byly vyvinuty pro profylaxi a terapii tlakových vředů.
Mimo jiné se vyznačují následujícími vlastnostmi:
• regulace mikroklima v matraci prostřednictvím řezů pod ležícím povrchem
• pěnová pěna neobsahující CFC
• šířka k dispozici v 90 cm nebo 100 cm
• je dodáván s potahem matrace inkoair®
• stabilní a tím bezpečnější sezení na okraji postele a snadný přenos na židli / invalidní vozík díky
zesíleným okrajovým zónám (s aks-duoplot plus RV)
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a znovu jej použijte, abyste
předešli poškození nebo nebezpečí způsobeným nesprávným použitím. Obsahuje
důležité informace a pokyny, které jsou nezbytné pro správné používání produktu.
Máte-li jakékoli dotazy, zejména pokud jde o bezpečnostní pokyny, obraťte se na
svého odborného prodejce. Nepoužívejte produkt, dokud nebyly zodpovězeny
všechny otázky, abyste předešli zranění a poškození způsobenému nesprávnou
obsluhou.
Návod k použití uchovávejte na dosah ruky a při výměně rukou je předávejte!

GA_Decu_aks-duoplot-plus_RV_171117_DE

Vzhledem ke změnám vyhrazeným pro nás je možné, že texty a ilustrace neodpovídají přesnému
rozsahu dodávky.
Přejeme vám mnoho úspěchů při používání produktu a péči o pacienta.
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2 Účel
Výrobek je neaktivním zdravotnickým prostředkem třídy I podle směrnice 93/42 / EHS, příloha IX.
Zamýšlené použití produktu je spánek / odpočinek. Za tímto účelem musí být umístěna na
ošetřovatelské lůžko nebo na „standardní lůžko“ (viz kapitola Příprava).
Přípravek se používá k prevenci, léčbě nebo zmírnění tlakových vředů. Může být použit pro terapii
tlakových vředů i pro profylaxi tlakových vředů. Pro profylaxi tlakových vředů je přípravek vhodný
pro pacienty s vysokým rizikem dekubitů.
Produkt je určen k dlouhodobému použití za normálních podmínek. Je určen pro pacienty, kteří
kvůli své nemoci, postižení nebo věku vyžadují převládající nebo trvalé ležení.
Výrobek je vhodný pro použití v domácnosti i pro použití ve stacionárních zařízeních.

Přípustná hmotnost pacienta je uvedena v kapitole Technické údaje.

Vhodnost přípravku pro pacienta musí být stanovena odborným posouzením lékaře a
ošetřujícího personálu. Během hodnocení musí být funkční vlastnosti matrace
přizpůsobeny individuálním poruchám a funkčním omezením pacienta. Je třeba zvážit
možné kontraindikace.
Přípravek lze použít pouze k profylaxi a léčbě dekubitů do a včetně stupně III
(podle EPUAP).
Produkt je vhodný pouze do suchých interiérů.
Klimatické podmínky musí být při okolní teplotě 10 ° C až 40 ° C, vlhkosti 20% až
80%, tlaku vzduchu 700 hPa až 1060 hPa a v rozmezí normálního atmosférického
vzduchu.

Součástí zamýšleného použití je také přečtení a dodržování těchto pokynů pro použití a provádění
údržbářských prací v souladu s plánem údržby (viz kapitola Údržba).
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Produkt je dodáván s potahem matrace inkoair®. Potah matrace inkoair® je vodotěsný chránič
matrace inkontinence, který je speciálně navržen pro pacienty s inkontinencí moči a / nebo stolice.

Antidekubitní měkká polohovací matrace
3

Obecné bezpečnostní pokyny

Vysvětlení použitých symbolů
Pro lepší orientaci jsou důležité informace v této příručce označeny následujícími symboly:
Varování před nebezpečným bodem
Označuje bezpečnostní pokyny, které je třeba dodržovat, a pokud nejsou
dodržovány, existuje bezprostřední riziko pro zdraví a zdraví osob (vážné zranění
a smrt).
Bezpečnostní poznámka
Označuje pokyny pro bezpečnou práci na výrobku a s ním.
Informace
Identifikuje užitečné poznámky k aplikacím a důležité informace.

Vysvětlení pojmenovaných skupin lidí
Provozovatel je ten, kdo vlastní zdravotnický prostředek, tj. každá fyzická nebo právnická
osoba, která skutečně vykonává kontrolu nad zdravotnickým prostředkem. Provozovatel
nemusí být nutně vlastníkem zdravotnického zařízení (např. Prodejny zdravotnického
materiálu, specializovaní prodejci, zdravotní pojišťovny atd.). Přebírá hlavní odpovědnost za
organizační opatření a za dodržování předpisů MPG a MPBetreibV a jejich správné provádění.
Uživatel (ošetřující personál) musí být na základě svého školení nebo znalostí a zkušeností
oprávněn stavět, používat a udržovat zdravotnické prostředky.
Uživatel musí být rovněž schopen posoudit klinický stav pacienta a odvrátit rizika pro
pacienta pomocí cílených opatření.

GA_Decu_aks-duoplot-plus_RV_171117_DE

Specializovaným personálem jsou osoby, které mají prostřednictvím odborné přípravy a
praktických činností nezbytné odborné znalosti a nezbytné prostředky pro řádnou údržbu
(montáž, uvedení do provozu, údržbu, kontrolu, opravu, přípravu a likvidaci) zdravotnických
prostředků a jsou schopny tak činit v souladu s typem a Správně a srozumitelně provádět
rozsah působnosti.
V tomto návodu k použití se termín pacient vztahuje na osobu, která potřebuje péči kvůli své
nemoci, postižení nebo věku.
Bezpečnostní pokyny se vztahují na všechny osoby, které s produktem nebo na
něm pracují v jakékoli formě. Oslovení určité skupiny lidí tedy nevylučuje
ostatní lidi.
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Bezpečnostní pokyny pro obsluhu
• Dodržujte všechna ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a všechna zákonná
nařízení, jakož i předpisy bezpečnosti práce, předpisy prevence úrazů a obecně uznávaná
technologická pravidla.
• Poučte uživatele podle pokynů k použití a řádně dokumentujte instrukce.
• Aby nedošlo k ohrožení, používejte pouze originální příslušenství / náhradní díly. (viz kapitola
příslušenství / kombinace)
Bezpečnostní pokyny pro uživatele
Výrobek používejte pouze k určenému účelu a v souladu s návodem k použití.

•

Výrobek používejte, pouze pokud jste byli poučeni o jeho používání. Musíte mít příslušné
odborné znalosti, abyste mohli zkontrolovat vhodnost produktu a správně posoudit riziko
vzniku dekubitů.

•

Posoudit existující dekubitní vředy na vhodné měkké polohování pacienta pomocí
rozpoznaných prostředků.

•

Před každým použitím se přesvědčte o správném a bezchybném stavu produktu a jeho
příslušenství.

•

Pokud je produkt poškozen, přestaňte jej používat. Označte výrobek jasně jako „vadný“ a
informujte o tom svého odborného prodejce.

•

Chraňte produkt před otevřeným ohněm (např. krbem, cigaretovým kouřem, svíčkou) a jinými
tepelnými účinky (např. Před elektrickými přikrývkami). Hrozí nebezpečí požáru!

•

Uvědomte si, že kouření v posteli zvyšuje riziko požáru.

•

Chraňte produkt před špičatými a ostrými předměty a povrchy (to zahrnuje i drápy nebo zuby
domácích zvířat). Hrozí nebezpečí poškození!

•

Při používání produktu v pečovatelském lůžku s postranními kolejnicemi si uvědomte zvýšené
riziko rozdrcení a stříhání.

•

Při používání výrobku v pečovatelském lůžku s postranními kolejnicemi zkontrolujte výšku
postranních kolejnic od horní části matrace, která musí být nejméně 220 mm. Pokud je spád
menší než 220 mm, použijte vyvýšení boční kolejnice.

•

Výrobek smí být používán pouze s vhodným potahem na matraci a prostěradlem. Vyhněte se
přímému kontaktu pacienta s matrací nebo potahem matrace.
GA_Decu_aks-duoplot-plus_RV_171117_DE

•
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Dodávka

Výrobek již byl zkontrolován na závady a úplnost v továrně. Přesto zkontrolujte produkt ihned po
obdržení, zda nedošlo k poškození během přepravy.
Po odstranění všech jednotlivých dílů zkontrolujte, zda je rozsah dodávky kompletní. Pokud nejsou
k dispozici všechny části rozsahu dodávky, obraťte se na svého odborného prodejce.
Rozsah dodávky produktu je následující:
1x měkká matrace anti-decubitus vyrobená z pěny
1x potah matrace inkoair® (položený na matraci)
1x návod k obsluze

Obr. 4.05 - dodávka ve válcovaném stavu

Produkt je k dispozici v následujících variantách:
Produkt
aks-duoplot plus

90 x 200 x 14 cm

04791

100 x 200 x 14 cm

04792

90 x 200 x 14 cm

04801

100 x 200 x 14 cm

04802

GA_Decu_aks-duoplot-plus_RV_171117_DE

aks-duoplot plus RV

Obj.č.
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Přehled produktů
inkoair® Potah matrace se zipem

Řezy pro lepší
odlehčení tlaku a
snížení smykové síly

Ložná plocha
z PU pěny

Základna z PU
pěny
Obr. 5.01 - aks-duoplot plus

inkoair® Potah matrace se zipem

Základna z PU
pěny
Obr. 5.02 - aks-duoplot plus RV
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zesílené periferní
zóny pro zlepšení
stability při sezení
na okraji postele

Ložná plocha
z PU pěny
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Příprava

Výrobek je určen k použití na ošetřovatelském lůžku nebo na „standardním lůžku“.
Vezměte prosím na vědomí, že ležící plocha ošetřovacího lůžka / lůžka je stabilní a vnější rozměry
ležící plochy jsou vhodné pro produkt. Výrobek lze použít na všechny roštové rámy a mřížkové
povrchy, nastavitelné nebo tuhé.
Vezměte prosím na vědomí, že optimálního účinku lze dosáhnout pouze v případě, že
antidekubitní matrace je na úrovni.
Ložná plocha nesmí mít žádné ostré rohy a hrany, které by mohly matraci poškodit.
Pečovatelské lůžko / lůžko musí mít držák matrace nebo rámovou konstrukci,
která zabraňuje vyklouznutí produktu.

Před použitím a během montáže zkontrolujte, zda produkt není poškozený a vadný.

GA_Decu_aks-duoplot-plus_RV_171117_DE

Nepoužívejte poškozený produkt.

1.

Zelený obalový film opatrně otevřete na jednom konci (např. Bezpečnostním nožem se
skrytou čepelí). Ujistěte se, že produkt nepoškozujete.

2.

Poté, co byl produkt pokrytý krytem inkoair® vybalen, vyjměte jej z balicí fólie.

3.

Balicí fólii uschovejte pro případný transport nebo skladování.

4.

Umístěte produkt na povrch postele vaší
postele.

5.

Ujistěte se, že logo „aks“ a symbol
chodidla směřují nahoru. Logo „aks“
musí být umístěno v hlavě lůžka a
symbol chodidla v nohách postele
(obrázek 6.01).

6.

Před použitím nechte produkt rozložený
přibližně 2 hodiny, aby se pěna mohla
dostatečně vyvinout a aklimatizovat.

7.

Část pro
nohy

Část pro
hlavu

Obr. 6.01 – Matrace s potahem

Zajistěte produkt na povrchu postele před možným uklouznutím. Za tímto účelem
upněte měkkou nosnou matraci mezi držák matrace nebo mezi rámovou konstrukci.
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Produkt se nekomprimuje a v matraci se objevují vyboulení.
8. Poté položte prostěradlo na měkkou matraci nebo na kryt matrace inkoair®. Věnujte
pozornost aplikaci bez vrásek.
9. Nakonec před umístěním pacienta na matraci s měkkým ložem zkontrolujte, zda na ležícím
povrchu matrace nejsou možné tlakové body kvůli pomačkání a pevnému uložení produktu.
Při používání produktu na ošetřovacím lůžku s postranními kolejnicemi se
ujistěte, že funkce postranních kolejnic jsou plně zachovány.

6.1 Získání produktu s krytem inkoair®
Produkt je již dodáván. Může však být nutné odstranit a znovu zakrýt pro čištění (viz kapitola
Péče / Čištění). Chcete-li získat:
• Umístěte produkt (bez krytu) na povrch postele vaší postele.
• Ujistěte se, že „spodní“ otisk na základní vrstvě (silná pěnová vrstva) směřuje k povrchu
postele. Tenká pěnová vrstva musí být viditelná a je to povrch postele matrace (obrázek
6.1.01).
Během polohování není třeba rozlišovat
mezi horní a spodní částí matrace

•

Matraci zakryjte dodaným potahem
matrace inkoair® a vyhněte se vráskám.

•

Ujistěte se, že ochranné překrytí zipu
probíhá shora dolů, tzn. Kapaliny nesmějí
být schopny proniknout potahem
matrace shora přes zip (obrázek 6.1.02).

tenká pěnová vrstva 4 cm

silná pěnová vrstva
10 cm
Obr. 6.1.04 - Pěnové vrstvy (např.
Aks-duoplot plus)

Potah matrace inkoair® musí být k matraci připevněn tak, aby štítek „horní / část pro
hlavu“ mohl být čten shora. Tento štítek je připevněn ke středu plochy potahu
matrace, který nemá zip (obrázek 6.1.03). Je důležité zajistit, aby směr šipky
odpovídal směru šipky na typovém štítku (boční potisk matrace, viz kapitola
Označování produktů).
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•

Znovu se ujistěte, že produkt leží na posteli tak, aby tenká pěnová vrstva směřovala nahoru.

•

Nyní postupujte podle popisu v bodě 7 v kapitole Příprava.

ochrana překrytí
Obr. 6.1.05 - Překrytí zipu

7

Obr. 6.1.06 - Potah matrace se štítkem

Před prvním použitím

Před prvním použitím a před opětovným použitím zjistěte bezpečný stav produktu pomocí informací o
údržbě v kapitole Údržba. Před každým opětovným použitím vyčistěte produkt podle kapitoly Péče /
čištění.

Chraňte produkt před přímým slunečním zářením a teplem.

8

Použití

GA_Decu_aks-duoplot-plus_RV_171117_DE

Aks-duoplot plus / aks-duoplot plus RV je pěnová matrace s jednodílným povrchem postele. Slouží
ke snížení smykových sil a pracuje na principu měkkého ložiska. Používá se k profylaxi otlaků a k
léčbě dekubit na celém těle. V terapii otlaků může být použit až do a včetně stupně III (podle
EPUAP).
Aks-duoplot plus / aks-duoplot plus RV se skládá ze dvou různých pěn. Základem je 10 cm vysoká
PU pěnová vrstva. V oblasti hlavy a chodidel jsou v horní části základny provedeny příčné řezy,
které zlepšují rozložení tlaku a snižují střižnou sílu.
Povrch postele matrace se skládá z měkčí PU pěnové vrstvy o výšce 4 cm. Ležící povrch je přilepen
k základně.
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Kromě toho má aks-duoplot plus RV v oblasti bočně ležícího povrchu zesílené okrajové zóny o
šířce 11 cm. Skládají se z pevnější PU pěny.
Měkčí pěna ležícího povrchu s nižší tvrdostí stlačení nabízí optimální přizpůsobení tvaru těla
pacienta. Výsledkem je, že tělo pacienta leží na větší kontaktní ploše, což snižuje kontaktní
tlak. Krevní oběh v tkáňových oblastech se zlepšuje a snižuje se riziko vzniku dekubitů. Zvláště
exponované oblasti těla, např. Lokty, pánev, paty jsou optimálně zbaveny tlaku.
Aks-duoplot plus RV také nabízí zesílené okrajové zóny, které umožňují stabilní a tudíž
bezpečnější sezení. To také usnadňuje přenos na židli / invalidní vozík.
Aks-duoplot plus / aks-duoplot plus RV je chráněn před znečištěním nepromokavým
nepropustným potahem matrace inkoair®. Potah matrace je uzavřen zipem a je odnímatelný.
V případě kontaminace v pračce je možné ji prát domácími prostředky.
Polohování pacienta

Nepokládejte pacienta přímo na existující rány.

Používání výrobku zcela nenahrazuje pravidelné přemístění pacienta.

GA_Decu_aks-duoplot-plus_RV_171117_DE

Trvalé měkké polohování má tu nevýhodu, že pacient může ztratit strukturu
těla, pohyblivost je omezená a spontánní pohyby mohou být sníženy. Aktivace
péče je proto obtížná.
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Příslušenství / sestava
Jako příslušenství lze použít pouze originální příslušenství AKS, protože pouze
tato zařízení byla testována společností AKS a zaručují tak dokonalou a
bezpečnou funkci. Příslušenství, které nebylo schváleno společností Aks, může
způsobit nebezpečí.
Příslušenství
Sada pro prodloužení matrace aks-duoplot plus
Sada pro prodloužení matrace aks-duoplot plus RV

inkoair®- potah matrace

Obj.č.
90 x 20 x 14 cm

04793

100 x 20 x 14 cm

04794

90 x 20 x 14 cm

in Arbeit

100 x 20 x 14 cm

in Arbeit

90 x 200 x 14 cm

49030

100 x 200 x 14 cm

49031

90 x 220 x 14 cm

49056

100 x 220 x 14 cm

49057

Prodlužovací sady matrací sestávající z prodlužovacího kusu 20 cm a potahu matrace inkoair®
90/100 x 220 x 14 cm.
Další příslušenství na vyžádání.

10 Péče /Čištění
Výroba produktu podléhá nejvyšším standardům kvality. Dodržujte následující pokyny, aby se
vlastnosti stanovené výrobcem neměnily:
Všechny výrobky jsou vybaveny štítkem.
Při čištění a dezinfekci dodržujte příslušné pokyny k mytí a péči na typovém štítku.
Význam symbolů najdete v tabulce „Vysvětlení symbolů“ v kapitole Označování
produktů.
Všeobecně
GA_Decu_aks-duoplot-plus_RV_171117_DE

• Používejte pouze dermatologicky testované látky.
• Používejte pouze dezinfekční prostředky neobsahující alkohol a chlor.
• Používejte pouze postupy ze seznamu RKI (Robert Koch Institute) nebo dezinfekčního
seznamu VAH (Association for Applied Hygiene e.V.).
• Nepoužívejte abraziva ani saponáty s amoniakem.
• Nepoužívejte zásadité / zásadité čisticí prostředky.
• Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, např. rozpouštědla a tvrdé kartáče atd.
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Dodržujte pokyny a ochranná opatření výrobců čisticích a dezinfekčních prostředků.

Produkt čistěte pravidelně a je-li zřejmá kontaminace.
Matrace
Produkt je vhodný pro ruční čištění vlhkým hadříkem.
• Používejte pouze slabé a nealkoholické čisticí prostředky.
Matrace musí být dezinfikována validovaným postupem. Například je možné autoklávovat matraci až
do 105 ° C.
Potah matrace inkoair®
Kryt matrace lze čistit ručně jemným čisticím prostředkem bez alkoholu a hadříkem.
Pokud je kontaminován, lze jej prát v pračce při 95 ° C a používat domácí čisticí prostředky.
Ruční dezinfekce musí být provedena pomocí validovaného dezinfekčního procesu. Pro čištění a
dezinfekci je nutný validovaný mechanický postup podle RKI (Robert Koch Institute).
Postupujte podle pokynů k praní na etiketě (viz kapitola Označování výrobků).
Potah matrace nesmí být bělený a žehlený.

GA_Decu_aks-duoplot-plus_RV_171117_DE

Máte-li jakékoli další otázky týkající se možností dezinfekce, obraťte se na svého odborného
prodejce.
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11 Skladování
Výrobek musí být skladován čistý, suchý a rovný a nesmí se skládat.
Místo skladování musí být co nejchladnější a nejsuchější, normální pokojová teplota by neměla být
překročena ani klesnout pod. Vyvarujte se přímého slunečního záření.
Pro skladování používejte originální obal pro ochranu před prachem.
Klimatické podmínky jsou popsány v kapitole o Zamýšleném použití a musí být dodrženy.

Výška stohu max. Nesmí být překročeno 10 kusů!
Nepokládejte na výrobek nic, co by jej mohlo poškodit (např. špičaté předměty s ostrými hranami).

12 Skladování
Produkt je vhodný pro opakované použití. Ujistěte se, že byl produkt před použitím (např. při výměně
pacientů) očištěn a dezinfikován v souladu s kapitolou Péče / čištění a že byl podroben údržbě v
souladu s kapitolou Údržba.

13 Životnost
Životnost výrobku přirozeně závisí na typu použití. Častá přeprava, čištění a dezinfekce snižují
životnost i nesprávnou manipulaci a nesprávné skladování.
Dbejte na přípustnou hmotnost pacienta (viz kapitola Technické údaje). Překročení přípustné
hmotnosti pacienta vede nejen ke snížení životnosti produktu, ale také ke zvýšení rizika vzniku
dekubitů, které je vždy přítomno při skladování pacienta.

GA_Decu_aks-duoplot-plus_RV_171117_DE

14 Likvidace
Výrobek se skládá z plastových a kovových částí (zip). Musí být zlikvidováno řádně a v
souladu se zákonnými ustanoveními. Chcete-li to provést, obraťte se na místní
společnost zabývající se likvidací odpadu. Při likvidaci mimo Německo dodržujte
příslušné národní právní předpisy.
Při likvidaci se ujistěte, že jednotlivé komponenty nejsou infekční nebo
kontaminované.
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15 Záruka
Výrobek se vyznačuje dlouhou životností a vysokou spolehlivostí. Pokud se vyskytne problém,
informujte svého prodejce. Tím se situace co nejdříve napraví.
U našich výrobků přijímáme záruku bezchybné kvality v rámci našich prodejních a dodacích
podmínek. Poskytujeme dvouletou tovární záruku na věcné vady od data nákupu (znečištění a
běžné opotřebení nepředstavuje záruku).
Nedodržení pokynů pro použití, nesprávného použití a změn a doplňků bez souhlasu
společnosti aks způsobí neplatnost záruky a odpovědnosti za výrobek obecně.

16 Prohlášení o shodě
Výrobek splňuje požadavky směrnice 93/42 / EHS „Zdravotnické prostředky“ s ohledem na
směrnici o změně 2007/47 / ES. Během vývoje byly použity následující standardy:
DIN EN ISO 10993-5

Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 5:
Testování na cytotoxicitu in vitro

•

DIN EN ISO 14971

Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizik
na zdravotnické prostředky

•

DIN EN 1041

Poskytování informací výrobcem zdravotnických
prostředků

•

DIN EN 62366

Zdravotnické prostředky - aplikace použitelnosti
na zdravotnické prostředky

•

DIN EN ISO 15223-1

Zdravotnické prostředky - Symboly, označení a informace,
které mají být použity při označování zdravotnických
prostředků - Část 1: Obecné požadavky

GA_Decu_aks-duoplot-plus_RV_171117_DE

•
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17 Údržba
Výrobek pravidelně a před každým dalším použitím zkontrolujte.
Pokud během těchto zkoušek existují známky poškození / poškození, přestaňte produkt používat.
Označte výrobek jasně jako „vadný“ a informujte o tom svého odborného prodejce.
Následující tabulka vám pomůže s zkouškou:
(i.O. = v pořádku, n.i.O. = není v pořádku, n.a. = nepoužitelné)

Přihláška
 Soukromá domácnost

 lůžkové zařízení



Údaje o matraci
 aks-duoplot plus

 aks-duoplot plus RV

Kontrolní bod

i.O. n.i.O. n.a.

Přezkum základních požadavků
Vhodné použití
Povolená kombinace matrací a potahů na matrace
Čitelný štítek matrace (název produktu, sériové číslo, označení CE, informace o
výrobci)
Pokyny k použití jsou k dispozici
Kontrola matrace
Žádné deformace / vytváření dutin / poškození / praskliny
Žádná kontaminace základní pěnové vrstvy
Žádné znečištění ložné plochy (a okrajových zón)
Ložná plocha (a okrajové zóny) nepoškozená (žádné praskliny, díry, kalení atd.)
Žádné opotřebení, žádné opotřebení
Pevně přilepené spoje mezi pěnami
Kontrola krytu matrace
Žádné praskliny, díry, oddělené švy
Žádné znečištění
Žádné opotřebení
Zip funkční
Štítek typového označení uvnitř potahu matrace je k dispozici a je čitelný
Štítek „dolní / horní strana“ na přední straně a čitelný
Celkové hodnocení
Poznámka:
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Datum

Firma

Kontrolor

Podpis

Další zkouška:
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18 Označování produktů
Označování produktů

Typový štítek
Matrace potisk
Označení spodní
Matrace potisku

Typový štítek
Povlak na matraci (uvnitř)

Označení horní / horní
Potah matrace (vnější)

Vysvětlení symbolů
postupujte podle pokynů k použití (ISO 7000-1641)
prací teplota 95°C, normální proces
nebělit
nežehlit

profesionální chemické čištění, normální proces
Tento produkt splňuje základní požadavky směrnice 93/42/EHS
o zdravotnických prostředcích.
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sušení možné v bubnové sušičce. Sušení při
nízkých hodnotách.
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19 Technická data
aks-duoplot plus
Klasifikace:
Klimatické podmínky:

aks-duoplot plus RV

Zdravotnický prostředek třídy I podle přílohy IX směrnice 93/42/EHS
- okolní teplota od 10°C do 40°C
- vlhkost od 20% do 80%
- tlak vzduchu od 700 hPa do 1060 hPa
- normální atmosférický vzduch

Matrace
Rozměry (šířka/délka/výška)
a objednací čísla:
Hmotnost:
přípustná hmotnost pacienta:
Materiál:
tenká pěnová vrstva
(4 cm):
silná pěnová vrstva
(10 cm):
Okrajové zóny:

Obj. č. 04791
Obj. č. 04792
ca. 9,4 kg
ca. X,X kg

(90 x 200 x 14 cm)
Obj. č. 04801
(100 x 200 x14 cm)
Obj. č. 04802
(90 x 200 x 14 cm)
ca. 9,1 kg
(100 x 200 x14 cm)
ca. X,X kg
od 40 kg do140 kg
PU-pěna
Hustota: 35 kg/m³ ± 5%
Tlak tvrdost: 3 kPa; 40 % ± 10%
Hustota: 32 kg/m± 5%
Tlak tvrdost: 4 kPa; 40 % ± 10%
Hustota: 32 kg/m± 5%
Tlak tvrdost: 4 kPa; 40 % ± 10%

inkoair ® potah
Rozměry (šířka/délka/výška)
a objednací čísla:
Materiál:

Obj. č. 49030 (90 x 200 x14 cm)
Obj. č. 49031 (100 x 200 x14 cm)
40 % Polyester, 60 % Polyurethan
Hmotnost: 130 g/m² ± 10 g/m²
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Všechny části a data podléhají neustálému dalšímu vývoji, a proto se mohou
od uvedených informací lišit.
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Zde zadejte údaje o svém produktu:
 aks-duoplot plus

 aks-duoplot plus RV

Rozměry / velikost:

 90 x 200 x 14 cm

 100 x 200 x 14 cm

Datum výroby:

Rok

Měsíc

První použití:

Rok

Měsíc

Typ:

Výrobní číslo:

Prodejce:
Název
Ulice
PSČ / Město
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Telefonní číslo
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Poznámky:
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Poznámky:
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Poznámky:
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Opakovaný tisk, a to i částečně, je povolen pouze s předchozím souhlasem vydavatele.
Všechna práva, technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.

