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Návod k ošetřování

Absorpční nepropustná podložka na lůžko
EMERIS, SONOMA, CHAMONIX, FUSION-DERMACARE
se záhyby/bez záhybů
Technické údaje:		

rozměr bez záhybů Emeris 85×75 cm, rozměr Sonoma, Chamonix 85×90 cm,
Fusion-DERMACARE rozměr 90×90 cm (±5%)
			 horní vrstva: 100% PES, absorpční vrstva: 65% PES, 35% VIS,
bariérová vrstva: 100% vinyl, s úpravou proti skluzu
• Před prvním použitím výrobek vyperte jednoduchým programem při 60°C!
			 Nezastřihujte volné konce nití v lemování!
Upozornění:		

lVHCK

Údržba:			

		

• Při běžném znečištění volte program do 60°C pro směsové tkaniny, při silnějším znečištění volte
program s praním při teplotě 95°C. Při sušení v bubnových sušičkách volte program pro směsové
tkaniny.
		 • Nepoužívat bělidla ani dezinfekční prostředky na bázi chlóru!!!
			
VÝROBEK SE NESMÍ ŽEHLIT!
		
• Žehlit lze pouze textilní záhyby u typu 1101/A/BF resp. 2011/F, teplotu nastavte pro syntetiku
		 • NEPOUŽÍVEJTE AVIVÁŽ! Negativně ovlivňuje absorpční schopnosti podložky.
Praní:

Sušení:		

• důležitý požadavek: NEPŘESUŠIT! teplota sušení: 65°C, max. 75°C (měřeno na výstupu), na závěr
sušení zařadit COOL – DOWN; zbytkovou vlhkost
ponechat na 3–5%;
po ukončení sušení výrobek vyjmout ihned z bubnu

		
Doporučení k používání podložek:
		 • Podložku FUSION klademe na prostěradlo přímo
pod ležící osobu modrou potištěnou stranou dolů
(viz obr.). Nasákavá vrstva je světlezelená. Ostatní podložky mají nasákavou (prošívanou) vrstvu bílou
(Emeris), růžovou (Sonoma) nebo také světlezelenou (Chamonix). Podložky mají vespod bariérovou
vrstvu s protiskluzovou úpravou. U neklidných klientů doporučujeme používat typy s textilními záhyby, které se založí pod matraci.
		 • Podložka slouží k zachycování tekutin, které se do ní postupně vsakují. Podložku můžeme použít
i pro polohování.
		 • Doporučujeme vyměnit podložku ihned, jakmile je znečistěná nad únosnou míru. Znečistěnou podložku skládáme absorpční vrstvou dovnitř.
		 • Při skladování během používání podložku překládejte maximálně jedenkrát.
		 • Dbejte na to, aby podložka nebyla porušena ostrým předmětem nebo teplem.
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