INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA materaca terapeutycznego ThevoFlex
przeznaczonego dla poprawy jakości snu osób aktywnie i samodzielnie
poruszających się na ręcznych wózkach inwalidzkich

WSTĘP
Drodzy Użytkownicy,
Nabywając materac terapeutyczny ThevoFlex nabyli Państwo produkt spełniający najwyższe
standardy jakości.
W ThevoFlex zastosowano wysokiej jakości materiały i nowoczesne technologie produkcji,
które gwarantują długą żywotność wyrobu.
Przed rozpoczęciem korzystania z ThevoFlex należy koniecznie dokładnie zapoznać się z
niniejszą instrukcją obsługi, która zawiera wiele pomocnych informacji i porad.
Jeśli masz jakieś pytania lub sugestie dotyczące ThevoFlex, zadzwoń do nas pod nr tel.
517157008 (w dni robocze w godzinach 16 – 18).
SPECYFIKACJA
1 z 2ch wymiarów zewnętrznych ThevoFlex do wyboru: 90 x 200 cm lub 100 x 200 cm
Wysokość zawsze 19 cm, waga materaca 16-22 kg
2 wersje materaca w zależności od udźwigu:
ThevoFlex 80 dla użytkowników o wadze do 80 kg
ThevoFlex 140 dla użytkowników o wadze od 80 kg do 140 kg
Gdy użytkownik waży 80 kg (+/- 2 kg) zalecamy zastosowanie ThevoFlex 140
Ponadto wedle decyzji zamawiającego na wyposażeniu dostarczony jest pokrowiec z
dzianiny Jersey lub pokrowiec nieprzemakalny/paroprzepuszczalny dedykowany
użytkownikom nietrzymającym moczu.
ZAKRES DOSTAWY:
• materac terapeutyczny ThevoFlex składający się z opatentowanego stelaża
mikrostymulacyjnego i specjalnego wkładu piankowego obleczonych w zdejmowalny
pokrowiec
• Instrukcja obsługi
INSTALACJA MATERACA
Produkt można stosować w każdym łóżku odpowiednim do wymiarów zewnętrznych
materaca.
Umieść ThevoFlex czerwoną stroną do góry na istniejącym stelażu łóżka (np. stelaż łóżka
wypełniony listwami).
Ważna uwaga: ThevoFlex może być również używany w samej ramie łóżka niewyposażonej
w stelaż - w tym przypadku na dłuższych bokach należy zapewnić powierzchnię podparcia o
szerokości co najmniej 13 cm.
Uwaga: W przypadku łóżek z barierkami bocznymi może być konieczne zastosowanie
podwyższeń barierek bocznych w zależności od tego jakiej maksymalnej wysokości materac
dopuszcza do zastosowania producent danego łóżka.
CZYSZCZENIE / DEZYNFEKCJA
Pranie pokrowców
Pokrowce można łatwo zdjąć za pomocą wszytego zamka i można je prać.
Jersey (pokrowiec z dzianiny)
• można prać w 65 ° C • nie suszyć
Pokrowiec na nietrzymanie moczu (nieprzemakalny pokrowiec)
• można prać w 65 ° C • nie suszyć • można czyścić przez przecieranie środkiem
dezynfekującym
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Dezynfekcja pokrowców i wkładu piankowego
Do dezynfekcji polecamy dwie metody uznane przez Instytut Roberta Kocha:
- proces frakcjonowanej próżni (proces VDV) do maksymalnej temperatury 110 ° C
- metoda przepływu pary do temperatury 110 ° C
Ważna uwaga: obróbka termiczna powyżej 110 ° C prowadzi do przedwczesnego starzenia i
deformacji
Czyszczenie i dezynfekcja stelaża – dozwolone są wszelkie środki myjące, dezynfekujące,
które zgodnie z ich instrukcją użytkowania mogą być stosowane do tworzyw sztucznych.
W przypadku zmiany użytkownika ThevoFlex należy wyczyścić i zdezynfekować jedną z
powyższych metod.
WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA
ThevoFlex został opracowany w celu poprawy jakości snu osób aktywnie i samodzielnie
poruszających się na ręcznych wózkach inwalidzkich.
ThevoFlex jest także materacem profilaktycznie przeciwodleżynowym, dla osób wysoce
narażonych na powstanie odleżyn zalecamy zastosowanie materaca Thevo800 lub
ThevoAutoActiv, który to jest materacem przeciwodleżynowym.
Stosowanie ThevoFlex nie wymaga spełnienia żadnych specjalnych warunków.
Na przestrzeni wielu (więcej niż 10 lat) lat nie odnotowano żadnych skutków ubocznych
zgłoszonych od użytkowników lub ich opiekunów czy też w trakcie faz testowych.
GWARANCJA
Firma „Thomashilfen” jako producent gwarantuje jakość dostarczonego produktu. Zarówno
surowce służące do produkcji materaca ThevoFlex jak i technologia/proces produkcji
materaca ThevoFlex spełniają najwyższe standardy.
Producent „Thomashilfen” daje 24-miesięczną gwarancję.
Dla realizacji roszczeń niezbędnymi będzie oryginał dowodu zakupu.
Gwarancja obejmuje wszelkie roszczenia z tytułu wad produkcyjnych osłabiających
funkcjonalność materaca ThevoFlex. Nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą
obsługą lub/i naturalnym zużyciem.
DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI:
"Blixen" Dorota Michalak
91-855 Łódź ul. Łagiewnicka 101a/7
adres do korespondencji:
91-495 Łódź ul. Sitowie 11 m. 46
tel. 517157008
email: andrzej@pomoc-niepelnosprawni.pl
www.pomoc-niepelnosprawni.pl
PRODUCENT:
Thomas Hilfen für Koerperbehinderte GmbH & Co. Medico KG
Walkmuehlenstr. 1 , 27432 Bremervoerde, Germany
www.thevo.info , E-mail: info@thomashilfen.de
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