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Ref. 680 011 Ref. 680 008 Ref. 680 010
22*15.12 cm 90gr45*10*15 cm 150gr 22*15.12 cm 90gr

Αναφ. 680 011
45*10*15 εκ. 150 γρ. Αναφ. 680 008

22 * 15,12 εκ. 90 γρ
Αναφ. 680 010
22 * 15,12 εκ. 90 γρ

FR EN DE ES

Signification des symboles Explanation of symbols Zeichenerklärung Explicación de los símbolos

1 Dispositif Medical Medical Device Medizinprodukt Dispositivo médico

2 Lire le mode d'emploi avant 
l'utilisation.

Read the instruction manual before 
use

Vor Gebrauch 
Gebrauchsanweisung lesen!

Lea el manual de instrucciones 
antes de utilizarlo

3 Respecter les instructions de 
sécurité! Observe the safety instructions! Sicherheitshinweise beachten! Siga las instrucciones de seguridad

4 Conformité CE CE conformity CE-Konformität Conformidad con la normativa CE

PT PL HU TR

Significado dos símbolos Objaśnienia symboli Szimbólumok jelentése Sembollerin açıklamaları

1 Dispositivo médico Wyrób medyczny Orvosi eszköz Tıbbi cihaz

2 Antes de utilizar, leia, por favor, o 
manual.

Przed użyciem zapoznaj się z 
instrukcją obsługi

Használat előtt olvassa el a 
használati útmutatót

Kullanmadan önce kullanma 
kılavuzunu okuyunuz

3 Siga as instruções de segurança Stosuj się do instrukcji 
bezpieczeństwa. Tartsa be a biztonsági utasításokat! Güvenlik uyarılarını dikkate alınız

4 Certificado CE Deklaracja CE CE megfelelőség CE uygunluğu

IT NL SI HR GR

Significato dei simboli Verklaring van de symbolen Pomen simbolov Objašnjenje simbola Επεξήγηση Συμβόλων

1 Dispositivo Medico Medisch hulpmiddel Medicinski pripomoček Medicinski uređaj Ιατρική Συσκευή

2 Prima dell'uso leggere le 
relative istruzioni!

Voor gebruik de handleiding 
lezen.

Pred uporabo preberite 
navodila

Pročitati korisničke upute 
prije uporabe

Διαβάστε τις οδηγίες  πριν 
από τη χρήση

3 Osservare le istruzioni per 
la sicurezza

Veiligheidsinstructies 
respecteren

Upoštevajte varnostna 
navodila!

Pažljivo pogledajte 
sigurnosne upute

Τηρείτε τις οδηγίες 
ασφαλείας!

4 CE conformità CE conformiteit CE Certifikat CE-Deklaracija CE Συμμόρφωση

1 2 3 4
110 kg

55cm

22cm

16cm
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GR-Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν να χρησιμοποιήσετε
το προϊόν. Ακολουθήστε τις οδηγίες και φυλάξτε τις προσεκτικά!

1. Οδηγίες ασφαλείας
♥♥ Να συμβουλεύεστε πάντοτε τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπό σας για

να ρυθμίσετε το ιατροτεχνολογικό προϊόν και για να μάθετε πώς να το
χρησιμοποιείτε σωστά.

♥♥ Να μην φυλάσσεται σε εξωτερικό χώρο, να μην αφήνεται εκτεθειμένο στον
ήλιο (Πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε να μην αφήνεται στο εσωτερικό
αυτοκινήτου, απευθείας εκτεθειμένο στην ηλιακή ακτινοβολία!)

♥♥ Πρέπει να αποφεύγονται οι υγροί χώροι αποθήκευσης.
♥♥  Η βάση πτέρνας πρέπει να αποθηκεύεται μακριά από αιχμηρά ή κοφτερά

αντικείμενα για να αποφεύγεται τυχόν διάτρηση ή σχίσιμο.
♥♥ Ελέγξτε τη σταθερότητα της βάσης πτέρνας και τη σωστή τοποθέτηση

της, ειδικά σε αναπηρική καρέκλα.
♥♥ Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος

(ανώτερες των 38°C ή 100°F ή κατώτερες των 0°C ή 32°F).
♥♥ Δεν πρέπει να τροποποιείτε ούτε να επισκευάζετε αυτό το προϊόν.
♥♥ Τηρείτε το όριο βάρους που υποδεικνύεται για κάθε προϊόν.
♥♥ Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης: Δεν πρέπει να γονατίζετε ή στέκεστε

όρθιος/α επάνω στη βάση πτέρνας.
♥♥ Σε περίπτωση που δεν έχετε χρησιμοποιήσει το ιατροτεχνολογικό

προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, απευθυνθείτε στον εξειδικευμένο
αντιπρόσωπό από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν για έλεγχό του.

♥♥ Αυτό το ιατροφαρμακευτικό προϊόν έχει συνταγογραφηθεί από το γιατρό
σας, ακολουθήστε τις οδηγίες της: διάρκεια και συχνότητα χρήσης.

♥♥ Σε περίπτωση δυσφορίας, επικοινωνήστε αμέσως με το γιατρό σας.
♥♥ Αν παρατηρήσετε ερυθρότητα στο δέρμα σας, σταματήστε να

χρησιμοποιείτε το προϊόν αμέσως και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
♥♥ Αποφύγετε την επαφή με αιχμηρά και αιχμηρά αντικείμενα, ώστε να μην

καταστραφεί η βάση πτέρνας.

2. Ένδειξη
Είναι ευκολότερη η αποφυγή ελκών πίεσης από τη θεραπεία τους. Η
εμφάνιση εξελκώσεων είναι το αποτέλεσμα υποξίας ιστού (έλλειψη
παροχής οξυγόνου) που προκαλείται από την άσκηση υπερβολικής και
παρατεταμένης πίεσης. Η εμφάνιση ελκών πίεσης μπορεί να αποφευχθεί
αλλάζοντας συχνά τη θέση του ασθενούς για να αποφευχθεί η υπερβολική
πίεση σε ευαίσθητες περιοχές, ειδικά στις περιοχές όπου τα οστά
προεξέχουν (ιερό οστό, πτέρνα).
Είναι επίσης σημαντικό να εφαρμόζονται άλλες αρχές: να τηρούνται οι
κανόνες υγιεινής του δέρματος και να αποφεύγεται η εμπότιση, να
παρακολουθείται καθημερινά η κατάσταση του δέρματος, να ακολουθείται η
κατάλληλη διατροφή. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλα υποστηρίγματα πρόληψης όπως η βάση
πτέρνας για να μειώσετε την πίεση στις ευαίσθητες περιοχές και
τοποθετήστε σωστά τον ασθενή στην καρέκλα ή στο υπνοδωμάτιό του,
αποφεύγοντας την ανάπτυξη ελκών πίεσης.
- Πρόληψη των ελκών πίεσης της πτέρνας, μετεγχειρητικά.
3. Περιγραφή και χρήση του προϊόντος

Κωδικός 680010
Οι βάσεις πτέρνας είναι κατασκευασμένες από κοίλες ίνες με επικάλυψη
σιλικόνης από 100% πολυεστέρα, η ολίσθηση μεταξύ των ινών αποτρέπει
τη διάτμηση του υλικού και των ιστών. Η κοίλη δομή των ινών καθιστά
δυνατή την καλή κυκλοφορία αέρα. Οι βάσεις πτέρνας καλύπτονται από
100% ύφασμα PU. Είναι στερεωμένα με αυτοσυγκρατούμενες συνδετήρες

Κωδικός 680008
Οι βάσεις πτέρνας της εταιρείας μας είναι ιδανικές για ασθενείς με χαμηλό
κίνδυνο ελκών πίεσης και χαμηλό κίνδυνο τριβής. Προσφέρουν ζέστη και
άνεση στην πτέρνα, ενώ καθιστούν δυνατή την καλή κυκλοφορία του αέρα
και στο πόδι να αναπνέει. Κλείνουν με βέλκρο.
4. Συντήρηση
Κωδικός 680010:
Πλένεται στο πλυντήριο με κρύο νερό. Στεγνώστε το σε οριζόντια θέση,
μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Δεν πρέπει να σιδερώνεται, να
υποβάλλεται σε στεγνό καθάρισμα, απαγορεύεται η χρήση προϊόντων
χλωρίου και η αποστείρωση σε αυτόκαυστο.
Κωδικός 680008
Πλένεται στο πλυντήριο στους 40°C. Στεγνώστε το σε οριζόντια θέση,
μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Δεν πρέπει να σιδερώνεται, να
υποβάλλεται σε στεγνό καθάρισμα, απαγορεύεται η χρήση προϊόντων
χλωρίου και η αποστείρωση σε αυτόκαυστο.
5. Υλικά
Κωδικός 680010
100% κοίλες ίνες με επικάλυψη σιλικόνης και κάλυμμα πολυουρεθάνης.
Κωδικός 680008-Πολυεστέρας 100%
6. Διαχείριση αποβλήτων
Η απόρριψη αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς.
7. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Το προϊόν διαθέτει εγγύηση διάρκειας 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς,
έναντι οποιουδήποτε κατασκευαστικού ελαττώματος. Αυτό το προϊόν είναι
βιοσυμβατό.
Συμμορφώνεται με το εξής πρότυπο: CE




