
Návod k použití 

MAXX 250 clinic GREENLINE 
 

Těžká matrace pro terapii dekubitů 

Před použitím systému si pozorně přečtěte návod k použití a dodržujte varování! 
 

Název produktu MAXX 250 clinic GREENLINE 

 
 

rozsah dodávky 

 

• Matrace pro terapii dekubitů s pěnovým jádrem  

• PU potahem (snímatelným na zip) 

• Návod k použití (V04), další jazykové verze návodu k použití naleznete zde: manuals.funke-medical.eu 

 
 

 
Indikace / oblasti použití 

 

• Profylaxe tlakových vředů 

• Terapie proleženin do stupně 4 (Seiler / EPUAP)  

• Terapie bolesti 

• Pro pacienty s velmi vysokým rizikem vzniku dekubitů 

 
Kontraindikace Není známo 

Přípustná hmotnost/výška pacienta min. - max. 0 - 250 kg 

 
materiál 

Jádro: PU pěny ECOLAST ®  

Potah: nosný materiál PES s PU povlakem 

Rozměry Šířka: 80 - 100 cm; délka: 190 - 220 cm 

Hmotnost výrobku 10 kg (90/200 cm) 

Číslo podpory (ve smyslu § 139 SGB V)  

Zdravotnický prostředek 
Třída 1, MDR 2017/745 

Technická bezpečnost / nehořlavost Zkouška hořlavosti podle DIN EN 597 I + II, BS 7175 sec 3 crib 5, BS 7177 

Testování toxikologické nezávadnosti / 

biokompatibility 

 
DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10 

 

Varování 

 

• Před prvním použitím systému je nutné systém připravit k prvnímu použití (viz "Příprava systému k 
použití").  

• Vhodné pro nastavitelné lehací plochy 

• Horní okraj bočnic nejméně 22 cm nad nezatíženým horním okrajem matrace. 
 

záruka 7 let na funkční vlastnosti pěnového jádra (poměrná záruka). 

údržba Ne 

 
 
 
 
 

Pokyny k čištění (potah matrace) 

 

• Kryt může v zásadě čistit uživatel/prodejce na vlastní nebezpečí. Může být čištěn buď otíráním komerčně 
dostupnými dezinfekčními prostředky vyrobenými z izopropanolu (např. Bacillol), nebo jinými vhodnými 
prostředky uvedenými na seznamu DGHM (např. čisticí hadřík ECOLAB Incidin OxyWipe S XL). Je možná 
dezinfekce utěrek chlorem (max. 5000 ppm). Po dezinfekci otřete vlhkým hadříkem (čistou vodou). Je možné 
chemicko-tepelné čištění. 

 

• Alternativní úklid v institucích: Kryt lze znovu zpracovat v autoklávu v souladu s pokyny RKI. 
V každém jednotlivém případě (1 + 2) je pak odkaz připraven k opětovnému použití. POZOR: Pokud nelze 
odstranit viditelné znečištění a/nebo je viditelné poškození, musí být kryt zlikvidován v souladu s 
vnitrostátními předpisy. 

 

 
 
 

 
Pokyny k čištění (jádro) 

 

• Pěnové jádro může v zásadě čistit uživatel/prodejce na vlastní odpovědnost. Pěnové jádro bez krytu lze 
čistit běžně dostupnými čisticími prostředky. Toho lze dosáhnout namočením znečištěného místa nebo 
postříkáním celého pěnového jádra dezinfekčním prostředkem (např. přípravkem Bacillol nebo pěnovým 
sprejem ECOLAB Incidin OxyFoam S sestávajícím z peroxidu vodíku). Poté je třeba pěnové jádro vysušit na 
vzduchu. 

 

• Alternativní úklid v institucích: Pěnové jádro lze znovu zpracovat autoklávováním v souladu s pokyny RKI. V 
každém jednotlivém případě (1 + 2) je pěnové jádro připraveno k opětovnému použití. POZOR: Pokud nelze 
odstranit viditelné znečištění a/nebo je viditelné poškození, musí být kryt zlikvidován v souladu s 
vnitrostátními předpisy. 

 
 

 

 
Příprava systému na použití 

 

• Výrobek je určen a vhodný pro použití v domácnostech a institucích. 

• Matraci ihned po obdržení vyjměte z krabice. 

• Položte matraci na postel. 

• Všimněte si potisku "THIS SIDE UP" na horní straně matrace. 
 

 
RKI = Institut Roberta Kocha; DHGM = Německá společnost pro hygienu a mikrobiologii; autoklávování = proces frakcionovaného vakua při 105 °C a 55 minutách. 

 
Výrobci ve smyslu MDR 2017/745 
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