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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

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 T 25 25, 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 T 25 25, puszystej 
włókniny poliestrowej i płaskiej włókniny polipropylenowej. 

Przewidziane zastosowanie wyrobu:
Materac zalecany jest do stosowania na wybranej lub całej powierzchni łóżka, podczas snu i wypoczynku dla osób 
zdrowych i alergików. Jest jednym z elementów wielokierunkowego działania zmierzającego do ograniczenia ekspozycji 
na alergeny, a w szczególności w profilaktyce chorób alergicznych, a także w prewencji osób dotkniętych nadmierną 
reakcją na alergeny wziewne i kontaktowe.

Podstawą leczenia chorób alergicznych jest unikanie alergenów, czyli czynników wywołujących uczulenie, dlatego 
wyrób przeznaczony jest do stosowania wspomagająco jako jeden z elementów zapobiegania, łagodzenia przebiegu 
i leczenia poniższych chorób alergicznych*), takich jak:
• alergiczny przewlekły nieżyt nosa,
• astma oskrzelowa,
• atopowe zapalenie skóry,
• alergiczne zapalenie spojówek, zatok, krtani, gardła i migdałków podniebiennych.
*) W każdym przypadku podejrzenia chorób alergicznych należy zasięgnąć porady lekarza.

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

Według najnowszych międzynarodowych wytycznych i standardów leczenia oraz profilaktyki chorób alergicznych 
zaleca się wielokierunkowe działania zmierzające do ograniczenia ekspozycji na alergeny. Wskazane jest:
• Pranie pościeli, poduszek, koców, pokrowców materaców, pluszowych zabawek w temperaturze min. 55°C.
• Poddawanie pościeli i zabawek pluszowych okresowemu działaniu niskich temperatur (zamrażanie).
• Stosowanie pościeli antyalergicznej.
• Stosowanie środków roztoczobójczych.
• Zrezygnowanie z dywanów.

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 jedną 
osobę.

• Wyrób przeznaczony jest do nieprzerwanego stosowania nie dłużej niż 24 godziny, w przypadku konieczności 
dłuższego użytkowania należy przewietrzyć wyrób.

• W przypadku niemowląt, małych dzieci lub osób ze skórą wrażliwą, podatną na podrażnienia lub uczulenia, należy 
zastosować bawełniane prześcieradło.

• 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.
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• 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 można dopuszczać do deformacji wyrobu 
poprzez jego zginanie, łamanie, rolowanie lub jakiekolwiek inne działanie, które może doprowadzić do zmiany 
kształtu wyrobu.

• Nie można przenosić materaca wraz z dzieckiem/pacjentem.

• Nie można doprowadzić do zawilgocenia lub przemoczenia wyrobu. Należy stosować jednorazowe nieprzemakalne 
podkłady, w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem lub przemoczeniem wyrobu.

• 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. Nie powinien być 
ponownie używany przez inne osoby. Przed ponownym użyciem przez inne osoby z powodów zdrowotnych 
i epidemiologicznych, pokrowiec należy poddać procesowi prania.

• W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych związanych z użytkowaniem wyrobu należy 
skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania do stosowania:
• Nie można 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, jeśli ten typ profilaktyki, łagodzenia lub wspomagania leczenia jest niezgodny ze wskazaniami 
medycznymi lub jest niewystarczający.

• Nie można stosować 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 należy przechowywać w suchym, pozbawionym wilgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniu, z daleka 
od działania promieni słonecznych.

• 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.

• 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 3 doby, 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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