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Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej 
instrukcji. Wyrób należy użytkować zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji. W przypadku 
wątpliwości lub uzyskania dodatkowych informacji należy skonsultować się z lekarzem.

Instrukcja użytkowania

Materac Sensitive
Materac posiada Pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka nr Op-4860-63, ważną do 15.07.2019 r. 
oraz Świadectwo Jakości Zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny H-HŻ-6071-0317/14/C ważne 
do 27.08.2017 r.

Przewidziane zastosowanie wyrobu:
Materac zalecany jest do stosowania na wybranej lub całej powierzchni łóżka, podczas snu i wypoczynku. W normalnych 
warunkach użytkowania materac przeznaczony jest do wielokrotnego stosowania u dzieci:
• w zapobieganiu przeciążeniom kręgosłupa, związanych z wymuszoną pozycją ciała podczas spania,
• w zapobieganiu wadom postawy,
• wspomagająco w przeciwdziałaniu zaburzeń snu,
• w dysfunkcjach narządu ruchu w chorobach układu nerwowo-mięśniowego (np. porodowe uszkodzenie splotu 

ramiennego, mózgowe porażenie dziecięce). 

Opis wyrobu:
Materac Sensitive to dwustronny materac, składający się z czterech warstw:
1. Czterowarstwowego pokrowca (konstrukcja 4W) wykonanego z dzianiny 100% poliestrowej wykończonej 

protektorem SANITIZED*), puszystej włókniny poliestrowej i płaskiej włókniny polipropylenowej.
2. Pianki lateksowej (20% lateks naturalny, 80% lateks syntetyczny).
3. Pianki poliuretanowej z wzdłużnymi i poprzecznymi kanałami wentylującymi.
4. Utwardzanej krawędzi z pianki poliuretanowej.
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Właściwości pokrowca:
Pokrowiec można bardzo łatwo zdjąć i założyć. Przystosowany jest do prania w pralce w temperaturze 60°C, wirowania 
i suszenia w suszarkach bębnowych. Czterowarstwowy pokrowiec (konstrukcja 4W) wykonany jest z dzianiny 
100% poliestrowej wykończonej protektorem SANITIZED*), puszystej włókniny poliestrowej i płaskiej włókniny 
polipropylenowej. *) Protektor SANITIZED – substancją czynną jest chlorek dimetylotetradecylo[3-(trimetoksyslilo)-
propylo]amonu.

Czy wiesz że: 
W celu zwiększenia działania ograniczającego ekspozycję na alergeny roztoczy kurzu domowego, materac został 
wyposażony we wkład z pianki lateksowej, który można poddać okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażaniu).

Materac Sensitive został również wyposażony w pokrowiec, który w łatwy sposób można zdjąć i założyć ponownie. 
Przystosowany do prania w 60°C. Zalecane jest co najmniej jedno pranie co 6 tygodni, przy założeniu, że materac 
będzie stosowany wyłącznie z zalecaną ochronną nakładką higieniczną.

Sposób użytkowania:
• Wyrób należy stosować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem oraz ze wskazówkami i zaleceniami podanymi 

w niniejszej instrukcji.

• Wyrób jest nieinwazyjnym wyrobem medycznym, przeznaczonym do wielokrotnego użytkowania przez jednego 
użytkownika.

• Wyrób przeznaczony jest do nieprzerwanego stosowania nie dłużej niż 12 godzin. W przypadku konieczności 
dłuższego użytkowania należy przewietrzyć wyrób.

• Materac użytkować zawsze zabezpieczony bawełnianym prześcieradłem i ochraniaczem – nakładką higieniczną 
lub podkładem. Nie stosować materaca w bezpośrednim kontakcie z ciałem użytkownika.

• Przed pierwszym zastosowaniem wyrobu należy przeprowadzić procedurę prania pokrowca zgodnie z parametrami 
procesu konserwacji podanymi na wszywce.

• W celu zabezpieczenia wyrobu przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem należy zawsze stosować ochraniacz 
– nakładkę higieniczną.

• W przypadku zamoczenia lub zabrudzenia pokrowca należy niezwłocznie przeprowadzić standardową procedurę 
prania.

• W przypadku materacy dwustronnych, aby zapewnić ich prawidłowe działanie oraz wydłużyć ich użyteczność, 
należy okresowo przewracać materac, co najmniej raz na trzy miesiące.

• Należy właściwie dopasować wyrób do rozmiaru łóżka/ramy łóżka. Nie dopuszczać do deformacji wyrobu 
poprzez jego zginanie, łamanie, rolowanie lub jakiekolwiek inne działanie, które może doprowadzić do zmiany 
kształtu wyrobu.

• Nie przenosić materaca wraz z użytkownikiem.

• Nie można używać materaca zawilgoconego i/lub przemoczonego. Należy stosować jednorazowe nieprzemakalne 
podkłady, w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem lub przemoczeniem wyrobu.

• W przypadku gdy wyrób zostanie narażony na znaczne zmiany wilgotności i temperatury, wynikające np. z przenoszenia 
lub transportu wyrobu, przed użyciem należy odczekać tak długo, aż temperatura i wilgotność wyrobu ustabilizuje 
się i wyrówna się z temperaturą pokojową.
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• W przypadku uszkodzenia, deformacji wyrobu lub stwierdzenia niemożliwych do usunięcia zabrudzeń, należy 
wymienić wyrób lub jego zabrudzony komponent na nowy.

• Materac przeznaczony jest do stosowania przez jedną osobę w warunkach domowych. Z powodów zdrowotnych 
i epidemiologicznych materac nie może być ponownie lub jednocześnie używany przez inne osoby. W razie zaistnienia 
konieczności użycia przez inne osoby, przed ponownym użyciem należy obowiązkowo poddać procesowi prania 
pokrowiec materaca wraz ze stosowanym prześcieradłem i/lub nakładką zgodnie z zaleceniami.

• W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu lub w przypadku 
wątpliwości dotyczących odpowiedniego doboru materaca należy skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.

• Wszystkie materiały opakowaniowe (np. folia, pudełka, plakaty, plastikowe końcówki) powinny być przed użyciem 
usunięte, aby nie pozostawały w zasięgu dzieci, gdyż mogłyby stać się niebezpieczną zabawką.

Przeciwwskazania do stosowania:
• Nie stosować wyrobu w przypadku wystąpienia podrażnień, zmian skórnych lub innych objawów alergicznych, 

a także u osób mających uszkodzoną skórę, otwarte, niezabezpieczone opatrunkiem rany lub owrzodzenia.

• Nie stosować wyrobu niezabezpieczonego bawełnianym prześcieradłem oraz ochraniaczem – nakładką higieniczną 
lub podkładem. Nie stosować wyrobu w bezpośrednim kontakcie ze skórą.

• Nie można użytkować wyrobu u osób, u których występuje uczulenie na jakikolwiek składnik wyrobu.

Przechowywanie i konserwacja:
• Materac należy transportować w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed zabrudzeniem, uszkodzeniem 

mechanicznym i zamoczeniem.

• Wyrób przechowywać i użytkować w suchym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniu, z daleka 
od działania promieni słonecznych oraz źródeł ciepła (kaloryferów, grzejników, piecyków cieplnych).

• Przed pierwszym zastosowaniem wyrobu należy przeprowadzić procedurę prania pokrowca zgodnie z parametrami 
procesu konserwacji podanymi na wszywce.

• Pokrowiec należy poddawać okresowej procedurze prania. Zalecane jest co najmniej jedno pranie co 6 tygodni, 
przy założeniu, że materac będzie stosowany wyłącznie z zalecaną ochronną nakładką higieniczną oraz zgodnie 
z zaleceniami podanymi w instrukcji.

• Pokrowiec przystosowany jest do prania w pralce w temperaturze 60°C i wirowania w max. 1000 obr./min.

• Opakowanie jednostkowe zapewnia szczelne i próżniowe zapakowanie wyrobu. Dlatego przed pierwszym 
użytkowaniem należy wyprać pokrowiec oraz wywietrzyć wkład materaca i odczekać, co najmniej 24 godziny 
przed użyciem wyrobu. Umożliwi to pozbycie się naturalnych zapachów poszczególnych komponentów wyrobu.

• Po każdorazowym wykonaniu procedury zamrożenia wkładu wykonanego z pianki lateksowej, należy dokładnie 
go wysuszyć. Wkład należy suszyć na sznurze (w pozycji wiszącej), co najmniej przez 48 godzin, w temperaturze 
w zakresie 20–23°C.

Dostępne rozmiary:
Wysokość: od 7 do 21 cm.

Szerokość: od 30 do 200 cm. 

Długość: od 60 do 220 cm.
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