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Instrukcja obsługi  

Przeciwodleżynowa poduszka pneumatyczna 

Kod produktu: TGR-R PP 474 

 

 

Szanowni Użytkownicy, 

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że wybrany sprzęt spełni Państwa 

oczekiwania. W związku z tym przedstawiamy kilka istotnych informacji. 

Timago International Group to polska firma dystrybuująca produkty medyczne 

rehabilitacyjne i ortopedyczne do aptek i sklepów medycznych. 

Na co dzień dbamy o Państwa komfort oferując produkty o wysokiej jakości, funkcjonalne  

i bezpieczne.  

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży. Nasze produkty za sprawą dystrybutorów 

trafiają do szerokiego grona użytkowników w Polsce i Europie.  

Jako firma otwieramy się na Państwa potrzeby. Zależy nam, aby świadomie i umiejętnie 

wykorzystywano nasze produkty w leczeniu i rehabilitacji, poprawiając własny komfort  

i jakość życia. 

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami na naszej stronie internetowej. 

www.timago.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.timago.com/
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1. Wstęp 

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera 

ewentualnych uszkodzeń mogących wystąpić podczas transportu. Jeżeli taka sytuacja 

wystąpiła prosimy o kontakt z punktem sprzedaży. 

Następnie ważnym jest zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, która zawiera istotne dla 

użytkownika informacje.  

W przypadku pytań dotyczących korzystania ze sprzętu prosimy o kontakt. Nasi pracownicy 

na bieżąco udzielą Państwu niezbędnych informacji.  

Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że jeżeli posiadają Państwo pytania w zakresie 

innym niż użytkowanie produktów, prosimy o skontaktowanie się z lekarzem, pielęgniarką 

lub fizjoterapeutą. 

 

2. Wykonanie 

Przeciwodleżynowa poduszka pneumatyczna składa się z komory powietrznej, w której 

zainstalowany został samopompujący się zawór regulacyjny. Poduszka wyposażona jest w 

zdejmowany pokrowiec, wykonany z dwóch rodzajów tkanin. W górnej części pokrowca 

znajduje się tkanina paroprzepuszczalna, odporna na działanie wilgoci, a w dolnej - tkanina 

antypoślizgowa, zabezpieczająca poduszkę przed przesuwaniem się. Poduszka samoczynnie 

napełnia się powietrzem dzięki zastosowaniu zaworu regulacyjnego. Poduszka dostosowuje 

się do kształtu ciała użytkownika, dzięki wykorzystaniu adaptowalnej komory powietrznej.  

 

Zestaw zawiera: 

 Komora poduszki 

 Pokrowiec z zamkiem błyskawicznym 

 

3. Zastosowanie 

Przeciwodleżynowa poduszka pneumatyczna należy do sprzętów pomocniczych 

przeznaczonych dla osób narażonych na ryzyko powstawania odleżyn. Stosowana jest u osób 

długotrwale przebywających w pozycji siedzącej, u których występują zaburzenia przepływu 

krwi w obwodowym układzie krwionośnym. Wykorzystywana jest w profilaktyce 

przeciwodleżynowej oraz w leczeniu odleżyn do I stopnia (wg. NPUAP / EPUAP).  
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4. Montaż i główne zalecenia użycia 

Uwaga! Podczas montażu i regulacji należy stosować się do informacji zawartych w 

instrukcji. Użytkownicy z obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osoby 

trzeciej, która posiada odpowiednie umiejętności. 

Uwaga! Nie należy używać poduszki w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek widocznych lub 

wyczuwalnych uszkodzeń.  

 

Czynności przed pierwszym użyciem 

Krok 1. Przeciwodleżynową poduszkę pneumatyczną należy umieścić na siedzisku stroną 

anty-poślizgową do dołu.  

Krok 2. Otwór z zaworem poduszki powinien znajdować się z przodu siedziska.  

Krok 3. Należy usunąć z poduszki wszystkie obciążenia. 

Krok 4. Należy wyciągnąć zawór poprzez otwór znajdujący się z przodu poduszki i upewnić 

się, że został wyciągnięty w całości. 

Krok 5. Należy otworzyć zawór przekręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara i unosząc zawór lekko do góry. Poduszka pompuje się samoistnie.  

Krok 6. Po napompowaniu należy zamknąć zawór, przekręcając go w kierunku zgodnym z 

ruchem wskazówek zegara.  

 

Regulacja poduszki 

Krok 1. Należy usiąść na napompowanej poduszce. 

Krok 2. Należy delikatnie otwierać zawór, do momentu w którym zacznie uchodzić 

powietrze. Strumień powietrza można regulować dodatkowo:  

a) Nacisk na nakrętkę hamuje strumień powietrza 

b) Uniesienie nakrętki do góry zwiększa strumień powietrza 

Krok 3. Należy wypuszczać nadmiar powietrza z poduszki do momentu, gdy użytkownik 

będzie siedział w wygodnej i stabilnej pozycji. 

Krok 4. Po wyregulowaniu poduszki zawór poduszki należy zamknąć. 

 

Zdejmowanie i zakładanie pokrowca: 

 Aby zdjąć pokrowiec z poduszki należy otworzyć zawór poduszki, rozsunąć zamek 

pokrowca i delikatnie ściągnąć go z poduszki.  
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 Aby założyć pokrowiec na poduszkę należy otworzyć zawór poduszki i założyć 

pokrowiec od strony zaworu, tak by szara część poduszki znalazła się z tej samej 

strony co tkanina antypoślizgowa. Następnie należy delikatnie przełożyć zawór przez 

otwór w pokrowcu i zasunąć zamek, tak by jego uchwyt znajdował się pod paskiem 

ochronnym. Następnie należy ponownie napompować i wyregulować poduszkę. 

(Patrz CZYNNOŚCI PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM). 

 

Uwaga! Zaleca się, aby grubość poduszki nie była mniejsza niż 1,5 – 2 cm. 

 

5. Specyfikacja techniczna 

 Wymiary poduszki: 

Głębokość: 41 cm 

Wysokość: 8 cm 

Szerokość: 41,43,46,48 cm 

 Maksymalne obciążenie do 150 kg  

 Waga poduszki: 0,9kg, 0,97kg, 0,98kg, 1,03kg 

 Temperatura przechowywania: -25 C – 110 C 

 Optymalna wilgotność powietrza: 50% 

 

6. Uwagi i zalecenia 

Uwaga! Poduszka przeciwodleżynowa powinna być umieszczona bezpośrednio na 

siedzisku. Nie należy używać jej jednocześnie z innymi poduszkami. 

Uwaga! Do pompowania poduszki nie należy używać pomp zewnętrznych, poduszka ma 

funkcję samopompującą. 

Uwaga! Poduszkę można stosować tylko na płaskich powierzchniach. Należy chronić 

poduszkę przed ostrymi przedmiotami oraz nie należy kłaść poduszki bezpośrednio na 

sprężynach i stelażach o ostrych krawędziach. 

Uwaga! Umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów pomiędzy siedziskiem a poduszką 

może spowodować uszkodzenie poduszki. 

Uwaga! Nie należy przenosić poduszki chwytając za zawór.  
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Uwaga! Nie należy umieszczać poduszki w pobliżu źródeł ciepła. Należy trzymać z daleka 

od otwartych płomieni oraz substancji łatwopalnych. Nie wystawiać bezpośrednio na 

działanie promieni słonecznych.  

Uwaga! Nie należy używać tej samej poduszki u różnych pacjentów.  

Uwaga! Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia (150 kg). 

Uwaga! Nie należy dokonywać samodzielnych napraw czy przeróbek konstrukcyjnych. 

Uwaga! Zalecamy używanie tylko oryginalnych części zamiennych pochodzących od 

Wytwórcy. W tym celu skontaktuj się ze Sprzedawcą. 

 

UWAGA: Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą 

konserwację wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne 

z przeznaczeniem. 

 

7. Konserwacja 

Czyszczenie poduszki: 

Poduszkę należy czyścić wilgotną szmatką z użyciem łagodnych środków czyszczących 

posiadających atest PZH nie dopuszczając do jej zamoczenia, a po każdorazowej konserwacji 

wytrzeć do sucha. Używanie silnych środków myjących lub detergentów może doprowadzić 

do uszkodzenia wyrobu. Uporczywe plamy można usunąć z poduszki za pomocą 

miejscowego prania ręcznego. 

Uwaga! Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zamknąć zawór pompujący, aby nie 

dopuścić do jego zamoczenia.  

Uwaga! W procesie suszenia poduszki nie należy używać źródeł ciepła.  

Uwaga! Podczas czyszczenia nie należy stosować wybielaczy, płynów do zmiękczania tkanin 

oraz środków do czyszczenia na sucho! 

 

Czyszczenie pokrowca: 

Pokrowiec można prać w pralce w temp. 60 C używając łagodnych detergentów. Przed 

przystąpieniem do czyszczenia należy zasunąć zamek pokrowca. Pokrowiec można suszyć 

strumieniem ciepłego powietrza lub w suszarce w niskiej temperaturze.  

Uwaga! Pokrowiec można założyć na poduszkę tylko po całkowitym wysuszeniu.  

Uwaga! Nie należy prasować pokrowca!  
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Dezynfekcja: 

Dezynfekcję należy przeprowadzać przy użyciu szmatki nasączonej łagodnym detergentem.  

 

8. Dane dotyczące gwarancji 

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki 

zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. 

Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować 

dowód zakupu (paragon lub fakturę).  

Jako firma przyjazna użytkownikom, dostarczamy wyłącznie produkty sprawdzone, pod 

względem materiałowym, jakościowym i funkcjonalnym.  

Jeżeli posiadają Państwo pytania dotyczące procedury serwisowej prosimy o kontakt.  
 

 

9. Oznaczenia  
 

Numer referencyjny 
 

Wytwórca  

 

Numer partii 
 

Data produkcji 

 

Numer seryjny 
 Reprezentant w Unii 

Europejskiej 
 

Uwaga 
 

Zapoznaj się z instrukcją 

 

Wytwórca dokonał oceny zgodności z wymogami 

zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych. 

 

 

10. Produkty polecane 

W ofercie Timago International Group znajdą Państwo m.in.: 

 Ortezy i stabilizatory stawów 

 Wózki inwalidzkie ręczne i specjalne 

 Balkoniki i podpórki do chodzenia 

 Kule i laski 

 Łóżka rehabilitacyjne 

 Sprzęt pomocniczy i sanitarny 
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 Sprzęt i akcesoria przeciwodleżynowe 

 Pasy stabilizujące i unieruchamiające 

 Sprzęt elektromedyczny 

 Jednorazowy sprzęt medyczny 

 

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.  

Dowiedz się więcej na www.timago.com 
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Wytwórca: 
Timago International Group 
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa 
ul. Karpacka 24/12 
43-316 Bielsko-Biała, Polska 
  

T.: +48 33 499 50 00 
F.: +48 33 499 50 11 
E.: info@timago.com: q 
 

 

 

Wydanie II, data aktualizacji 08.11.2016 

 


