GAMINIO INSTRUKCIJA
Prevencinis čiužinys
DENSITY 150

Gamintojas: Pardo

UAB “Slaugivita”
Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279
info@slaugivita.com, www.slaugivita.com
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Vartotojo instrukcija

Prevenciniai čiužiniai
Tokiems gaminiams:
DENSITY 900
DENSITY 850
DENSITY 450
DENSITY 400
DENSITY 150
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Turinys
Svarbios saugos priemonės
Įvadas
Gaminio aprašymas ir jo eksploatacinės savybės
Čiužinio išpakavimas
Priežiūros instrukcijos
Kita
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SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS
Prieš naudodami perskaitykite visas instrukcijas
Įspėjimas!
1. Gaminys turi būti naudojamas tik pagal šioje instrukcijoje nurodytą paskirtį. Gaminio negali derinti,
surinkti ar taisyti su kitomis nei šioje instrukcijoje ar kitoje dokumentacijoje nurodytomis dalimis,
priedais ar atsarginėmis dalimis.
2. Čiužiniai yra apsaugoti higieniniu užvalkalu, stenkitės nenaudoti čiužiniams kitų užvalkalų.
3. NENAUDOKITE arti ugnies šaltinių/karštų paviršių, tokių kaip ugnies, degančių cigarečių ar karštų
lempų. Nors gaminys yra išbandytas dėl gaisro, jį galima pažeisti, jei liesis su ugnies šaltiniais.
4. Padėkite ir naudokite gaminį taip, kad jis nebūtų prispaustas ar pažeistas. DĖMESIO: ypatingai
saugokite, kad jis nebūtų pažeistas dėl suspaudimo naudojant lovos turėklus.
5. Visada įsitikinkite, kad čiužinys yra tinkamo dydžio.
6. Higieninis užvalkalas neleidžia prasiskverbti skysčiui ar orui, tačiau jis laidus garams. Užtikrinkite,
kad pacientas yra tinkamoje padėtyje, kad išvengtumėte uždusimo rizikos.
7. Saugokite, kad čiužinio nepažeistų aštrūs daiktai.
8. Čiužinius kurie yra rulonuose reikia iškarto išpakuoti iš rulono. Maksimalus laikas yra 3 mėnesiai kai
čiužinys gali būti rulono formoje.
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1. Įvadas
Prieš naudodami visada perskaitykite vartotojo instrukciją.
1.1. Bendra informacija
Šis gaminys yra medicininis gaminys, turintis CE ženklinimą pagal MDD 93/42/EEC. Jis taip pat atitinka
taikomus standartus: UNE EN 1021-1, UNE EN 1021-2, OEKO TEX 10, UNE EN 53127, REACH.
1.2. Paskirtis
Pardo Density linijos čiužiniai yra prevenciniai, čiužiniai, kurie yra naudojami visų rūšių priežiūros vietose
skausmo palengvinimui, pragulų prevencijai ir kaip pagalbinė priemonė gydant pragulas.
2. Gaminio aprašymas ir jo eksploatacinės savybės
Denisty linijos čiužiniai yra kelių dydžių: 80 cm, 85 cm, 90 cm pločio ir 200 cm ilgio. Jei reikia kitų dydžių,
kreipkitės į Slaugivitą.
2.1 Užvalkalų pristatymas
Visi užvalkalai yra taip vadinami higieniniai užvalkalai. Juos lengva tvarkyti ir naudoti užtikrinant
aukščiausius valymo ir higienos standartus. Užvalkalai yra laidūs garams, kas sumažina odos sudrėkimo
riziką.
Užvalkalas Cugar – užvalkalas su apsaugotu užtrauktuku iš trijų pusių. Spalva mėlyna.
Užvalkalas Select – – užvalkalas su apsaugotu užtrauktuku iš trijų pusių. Spalva tamsiai žalia.
2.2 Gaminio aprašymas
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Density 900
Čiužinys skirtas pragulų prevencijai bei
terapijai, pacientams, kurie priskiriami labai
aukštai pragulų rizikos grupei, taip pat
kenčiantiems skausmus.
Gali būti naudojamas palengvinti pragulas
III ir žemesnės kategorijos pragulas
turintiems naudotojams.

Čiužinys sudarytas iš trijų sluoksnių. Apatinis ir vidurinis iš aukštos kokybės HR porolono. Apatinis čiužinys
profiliuotas.
Viršutinis sluoksnis 50kg/ m3 tankio viskoelastinis porolonas, kuris leidžia prisitaikyti prie paciento
individualaus svorio, kūno formos, taip suteikiamas maksimalus komfortas.
Viršutinis sluoksnis profiliuotas pagal penkias kūno zonas, skirtas pagerinti kraujotaką ir spaudimo
paskistymą.
Čiužinio šonai iš 40kg/m3 porolono, kas leidžia išlaikyti svorį, kai ant šonų yra atsisėdama. Sutvirtinti šonai
taip pat išlaiko stabilų čiužinį, kai ant jo gulima.
Čiužinio užvalkalas pagamintas iš elastingo, nepralaidaus skysčiams ir pralaidaus orui audinio.
Audinys yra dengtas atspriu ugnei sluoksniu.
Užvalkalą galima skalbti iki 95C laipsnių temperatūros vandenyje, skalbimo mašinose.
Užvalkalas yra atsparus autoklavo sterilizacijai, iki 120C temperatūros.
Užtrauktukas L arba U formos su atvartu. Užtrauktuko siūlės sulydytos.
Galimi čiužinio išmatavimai: 200cm ilgis, 80/85/90cm.
Didžiausias rekomenduojamas svoris 250kg.
Garantija 3 metai.
Density 850
Čiužinys skirtas pragulų prevencijai bei
terapijai, pacientams, kurie priskiriami aukštai
pragulų rizikos grupei, taip pat kenčiantiems
skausmus.
Gali būti naudojamas palengvinti pragulas II ir
žemesnės kategorijos pragulas turintiems
naudotojams.

Čiužinys sudarytas iš tvejų sluoksnių. Apatinis iš aukštos kokybės HR porolono. Apatinis čiužinys profiliuotas.
Viršutinis sluoksnis 85kg/ m3 tankio viskoelastinis porolonas, kuris leidžia prisitaikyti prie paciento
individualaus svorio, kūno formos, taip suteikiamas maksimalus komfortas.
Viršutinis sluoksnis perforuotas, kad sumažinti kūno temperatūrą po gulinčiu.
Yra nuolydis kulnims, kur yra didžiausias spaudimas.
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Čiužinio užvalkalas pagamintas iš elastingo, nepralaidaus skysčiams ir pralaidaus orui audinio.
Audinys yra dengtas atspriu ugnei sluoksniu.
Užvalkalą galima skalbti iki 95C laipsnių temperatūros vandenyje, skalbimo mašinose.
Užvalkalas yra atsparus autoklavo sterilizacijai, iki 120C temperatūros.
Užtrauktukas L arba U formos su atvartu. Užtrauktuko siūlės sulydytos.
Galimi čiužinio išmatavimai: 200cm ilgis, 80/85/90cm.
Didžiausias rekomenduojamas svoris 300kg.
Garantija 3 metai.
Density 450
Porolono čiužinys skirtas pragulų
prevencijai, tiems pacientams,
kurie priskiriami vidutinei
pragulų rizikos grupei, bei
pacientai turintys II kategorijas
pragulas.
Čiužinio pagrindas yra10 cm.
Pagamintas iš aukštos kokybės
HR porolono 40kg/m3, kuris turi
atvirų celių struktūrą. Atvira
celių struktūra leidžia orui
cirkuliuoti, taip pat padaro
čiužinį lengvesniu, geriau
prisitaikančio prie paciento
kūno.
Apatinė dalis su įvairios formos išpjovomis, kad geriau prisitaikytų prie lovadugnio ir papildomai
ventiliacijai.
Viršutinė čiužinio dalis trijų zonų: galvai, liemeniui ir kojoms.
Galvos ir kojų zonos išpjaustytojs bangelėmis. Viskoelastinis porolonas 50kg/m3, 5cm aukščio.
Liemens/kryžkaulio zonos porolonas iš ypatingai tankaus viskoelasto 85kg/m3, tam kad suteikti papildomą
stabilumą ir spaudimo paskirsytmą šioje zonoje.
Čiužinio užvalkalas pagamintas iš elastingo, nepralaidaus skysčiams ir pralaidaus orui audinio.
Audinys yra dengtas atspriu liepsnai sluoksniu.
Užvalkalą galima skalbti iki 95C laipsnių temperatūros vandenyje, skalbimo mašinoje. Dezinfekuojamas.
Užvalkalas yra atsparus autoklavo sterilizacijai, iki 120C temperatūros.
Užtrauktukas L arba U formos su atvartu.
Galimi čiužinio išmatavimai: 200 cm ilgis, 85 cm plotis, storis 15 cm.
Didžiausias rekomenduojamas svoris 230 kg.
Garantija 3 metai.
Density 400
Porolono čiužinys skirtas pragulų
prevencijai bei terapijai,
pacientams, kurie priskiriami
vidutinei pragulų rizikos grupei, bei
pacientai turintys I- II kategorijų
pragulas.
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Čiužinys sudarytas iš dviejų sluoksnių. Apatinis iš aukštos kokybės HR porolono 28kg/m3.
Viršutinis sluoksnis 50kg/m3 tankio viskoelastinis porolonas, kuris leidžia prisitaikyti prie paciento
individualaus svorio, kūno formos, taip suteikiamas maksimalus komfortas.
Čiužinio užvalkalas pagamintas iš elastingo, nepralaidaus skysčiams ir pralaidaus orui audinio.
Audinys yra dengtas atspriu ugnei sluoksniu.
Užvalkalą galima skalbti iki 95C laipsnių temperatūros vandenyje, skalbimo mašinose.
Užvalkalas yra atsparus autoklavo sterilizacijai, iki 120C temperatūros.
Užtrauktukas L arba U formos su atvartu. Užtrauktuko siūlės sulydytos.
Galimi čiužinio išmatavimai: 180/190/200cm ilgis, 80/85/90cm.
Didžiausias rekomenduojamas svoris 230kg.
Garantija 3 metai.
Density 150

Porolono čiužinys pragulų
prevencijai skirtas tiems pacientams,
kurie priskiriami mažai pragulų
rizikos grupei, bei pacientai turintys I
kategorijas pragulas.
Čiužinį pagamintas iš HR porolono,
30kg/m3 tankio, kuris turi atvirų
celių struktūrą.
Viršutinė dalis profiliuota, pagal
penkias kūno zonas.
Profiliuotu paviršiumi geriau
cirkuliuoja oras, taip pašalindama perteklinė temperatūra. Apatinė dalis su išpjovomis, kad čiužinys
prisitaikytų prie lovadugnio ir papildomai ventiliacijai.
Čiužinio užvalkalas pagamintas iš elastingo, nepralaidaus skysčiams ir pralaidaus orui audinio.
Audinys yra dengtas atspriu ugnei sluoksniu.
Užvalkalą galima skalbti iki 95C laipsnių temperatūros vandenyje, skalbimo mašinose.
Užvalkalas yra atsparus autoklavo sterilizacijai, iki 120C temperatūros.
Užtrauktukas L arba U formos su atvartu. Užtrauktuko siūlės sulydytos.
Galimi čiužinio išmatavimai: 180/190/200cm ilgis, 80/85/90cm.
Didžiausias rekomenduojamas svoris 190kg.
Garantija 3 metai.
3. Čiužinio išpakavimas
Visi čiužiniai pristatomi suspausti ir supakuoti į perdirbamą plastiką. Jie yra suspausti tam, kad mūsų
klientams būtų lengviau juos tvarkyti ir kad būtų sumažintas transportavimo tūris; mes sumažiname poveikį
aplinkai.
1. Pradėkite nuo patikrinimo, ar nepažeista pakuotė. Nuimkite plastikinį maišą ir bet kokią apsauginę
medžiagą. Atidarydami pakuotę stenkitės nenaudoti peilio, kadangi galite pažeisti higieninį
užvalkalą.
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2. Pataisykite užvalkalą. Čiužiniai, kurie pristatomi su dalijamu Evac užvalkalu, yra supakuoti su
viršutine dalimi sulankstyta čiužinio viduje. Išlankstykite viršutinę dalį ir užtraukite užtrauktuką.
3. Prieš naudojimą čiužinys turi maždaug 2 valandas pagulėti neišpakuotas ant plokščio paviršiaus.
Tačiau, jei reikia, čiužinį galima naudoti nedelsiant. Gali užtrukti iki savaitės kol čiužinys atgaus savo
pilną plotį/aukštį, buvusį iki suspaudimo.
4. Čiužinius kurie yra rulonuose reikia iškarto išpakuoti iš rulono. Maksimalus laikas yra 3 mėnesiai kai
čiužinys gali būti rulono formoje.

5. Priežiūros instrukcijos
Prieš naudojant gaminį kitam vartotojui svarbu laikytis žemiau pateiktų nurodymų. Jei dvejojate,
pasikonsultuokite su asmeniu, atsakingu už higieną, ar tiekėju, kurie padės ir duos nurodymus.
SVARBU!
Tikrinkite higieninį užvalkalą kiekvieną kartą, kai jį valote. Jei užvalkalas pažeistas, jį reikia pakeisti arba
sutaisyti. Kruopščiai laikykitės vietinių instrukcijų ir valymo specialistų instrukcijų.
5.1 Higieninis užvalkalas
Užvalkalus galima nuvalyti švelnia valymo priemone (pvz. plovimo skysčiu) ir vandeniu ar
tam tikslui skirta dezinfekcine priemone alkoholio pagrindu/valikliu. Ekskrementų ir kraujo
dėmes būtina nedelsiant pašalinti šaltu vandeniu. Atidžiai laikykitės vietinių instrukcijų ir
valiklio vartojimo instrukcijų.

Skalbimas skalbyklėje iki 95C didžiausia temperatūra.
Žema temperatūra džiovinimas džiovyklėje.
Nenaudoti chloro, baliklių.
Galima valyti sausuoju būdu, bet nenaudoti acetato (trichloretilenas).
Kita
5.1 Laikymas
Laikykite čiužinį ant plokščio paviršiaus arba kruopščiai suvyniotą/sulankstytą ir užtrauktą užtrauktuku.
Visuomet laikykite gaminius kambario temperatūroje sausoje vietoje. Užtikrinkite, kad gaminys laikomas
tokioje vietoje, kur jis nebus pradurtas, daužomas ar šalia kitų daiktų, kurie gali jį pažeisti. Venkite
tiesioginių saulės spindulių poveikio. Jei čiužinį reikia laikyti ilgiau nei 3 mėnesius, rekomenduojame laikyti jį
ant plokščio paviršiaus (nesuvyniotą ar nesulankstytą).
5.2 Ženklinimas
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Gaminys turi etiketę, kurioje nurodyta pagaminimo data, gaminio numeris, dydis, priežiūros ir skalbimo
nurodymai, EAN brūkšninis kodas, taip pat palikta vieta savam ženklinimui.
5.3 Garantija
Smulkesnės informacijos apie kiekvienam čiužiniui suteikiamą garantiją ieškokite 2.2 skyriuje. Garantija
galioja gamybos klaidoms. Garantija negalioja įprastam gaminio nusidėvėjimui ar būklės pablogėjimui, ar
pažeidimams, kurie atsirado dėl nerūpestingo elgesio su gaminiu ar netinkamos jo priežiūros.
5.4 Aptarnavimas ir priežiūra
Gaminiui nereikalingas joks kitas aptarnavimas ar priežiūra išskyrus valymą, kaip aprašyta vartotojo
instrukcijoje.
5.5 Taisymai
Kreipkitės į tiekėją dėl instrukcijų.
5.6 Perdirbimas
Gaminiai yra visiškai perdirbami ir turėtų būti perdirbami kaip „degios atliekos“. Išardymas nereikalingas.
5.7 Grąžinimas ir skundai
Skundai turi būti pateikiami tiekėjui. Grąžinama laikantis tiekėjo nurodymų ir tai galima padaryti po to, kai
pateikiamas skundas. Apie transportavimo metu padarytus pažeidimus turi būti pranešama transportavimo
atstovui.
Pagaminta
Industrias H. Pardo SL
Tel.:
+34 976 300 033
El. paštas: info@pardo.es
Internetas: http://pardo.es/en/contact
Adresas:
Industrias H. Pardo SL
Los Ángeles nº5.
Polígono Centrovía
50190 La Muela,
Zaragoza
Ispanija

Tiekėjas
UAB "Slaugivita"

Dubijos g. 16, 77172 Šiauliai,
Lietuva
Tel. +370 41 522439
Fax. +370 41 595279
E-mail: info@slaugivita.com
www.slaugivita.com
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Pardavėjas: UAB “Slaugivita”
GARANTINIS TALONAS
Įrengimo pavadinimas: Porolono čiužinys pragulų profilaktikai _______________________
Modelis: DENSITY 150
Serijos Nr.: Nėra

Pardavimo data: ______________

PVM Sąskaitos-faktūros SLS Nr.:

Pardavėjo pavardė_____________________________ Parašas _______________________

Šiam parduodamam gaminiui suteikiama __36_ mėnesiai_____ garantija nuo pardavimo datos. Garantinio laikotarpio metu bus nemokamai
pašalinami gedimai, susiję su gaminio medžiagų kokybe arba gamybos broku.
Garantija netaikoma:
Netinkamos priežiūros atveju : Už įsigyto gaminio (įrenginio) kasdieninę priežiūrą atsako savininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei gedimas atsirado
dėl aplaidžiai vykdomos priežiūros pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantijos.
Perkrovos ir netinkamo naudojimo atveju: t.y. kai gaminys (įrenginys) naudojamas pažeidžiant eksploatacijos taisykles, naudojamas ne pagal
paskirtį arba tyčinio sugadinimo atveju.
Modifikacijos atveju: Jei bandoma ardyti, remontuoti, modifikuoti gaminį (įrenginį) be pardavėjo serviso sutikimo arba buvo naudoti netinkami ar
nekokybiški priedai.
Kitais atvejais: Jei gaminys (įrenginys) pažeidžiamas ar sugadinamas gaisro, vandens apliejimo (potvynio), žemės drebėjimo ir kt. stichinių nelaimių
atvejais.
Garantija taikoma tik prietaiso gedimui. UAB “Slaugivita” neprisiima atsakomybės už žalą padarytą kitam turtui ar asmenims. Garantija
galioja pateikus šį garantinį taloną ir pirkimo dokumento kopiją.
Dėmesio: garantinio aptarnavimo laikotarpiu neveikiančius gaminius paims kurjeriai. Todėl, prašome sugedusį gaminį supakuoti
(pageidautina originalioje pakuotėje) ir perduoti mūsų kurjeriui . Kai defektas bus pašalintas, prekė bus išsiųsta atgal.
Su garantijos sąlygomis susipažinau ir sutinku:
Pirkėjo parašas___________________________
Garantinis aptarnavimas tel.: 8 41 540204; 8 611 48081; 8 620 11394
info@slaugivita.com
www.slaugivita.com
1.

Gedimas_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Data: ____________________
Panaudotos dalys: ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Servisas________________________________________
(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)

11

