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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 lub 
fizjoterapeutą.

Instrukcja użytkowania

Opis wyrobu:
Materac do ćwiczeń ruchowych składa się z dwóch warstw:
1. Pokrowca wykonanego z dzianiny materacowej (100% poliester).
2. Wkładu wykonanego z pianki poliuretanowej.
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Materac do ćwiczeń ruchowych
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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. 
Pokrowiec wykonany jest z dzianiny materacowej (100% poliester).

Przewidziane zastosowanie wyrobu:
Wyrób przeznaczony jest do stosowania podczas gimnastyki leczniczej w warunkach domowych. W normalnych 
warunkach użytkowania, wyrób może być również stosowany w przypadku: chorób narządu ruchu, stanów 
pourazowych narządu ruchu i niektórych chorób neurologicznych.

Ze względu na konstrukcję i rozmiar wyrobu, materac może być również bardzo pomocny podczas krótkich wyjazdów 
do łóżek turystycznych oraz kojców. 

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.

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

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

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

• Nie można przenosić materaca wraz z dzieckiem/pacjentem.

• 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.
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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, rehabilitacji 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 zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji.

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

Dostępne rozmiary:
Wysokość: od 7 do 21 cm.

Szerokość: od 30 do 200 cm. 

Długość: od 60 do 220 cm.
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