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Дякуємо, що віддали перевагу нашому виробу. 

Будь-ласка уважно ознайомтеся з цією інструкцією і дотримуйтеся її під час 

використання виробу.  

 

 

Заключение державной санитарно-
эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-03/88653 
от   03.10.2011    

Виробник: Eezcare Medical Corp. No. 3-1, Min Chuan 
St.,  Tu-Cheng City, Taipei Hsine 236, Taiwan, R.O.C.;  
Імпортер: ТОВ “ОСД Східна Європа”, м. Київ 
osd.import@gmail.com 

 
 
 

Цей виріб відповідає стандарту європейської Директиви 93/42/EEC 

CP 
№8247/2008 
15.10.2008 
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Пневматична система з перемінною зміною тиску 

Дана система створює умови для попередження утворення пролежневих ран, сприяє їхньому лікуванню; 

призначена для пацієнтів, які вимушені протягом тривалого часу перебувати у нерухомому стані при постільному 

режимі. Шляхом почергового наповнення різних частин (елементів) матрацу досягається періодична зміна точок 

тиску. В результаті виникає так званий «ефект масажу», який призводить до покращення кровообігу, і створює 

умови для запобігання виникнення пролежнів, полегшує догляд за пацієнтом та лікування. 

УВАГА! 
• Використовуйте матрац згідно вказівок лікаря. 
• Тіло пацієнта повинно міняти положення, незважаючи на застосування протипролежневої системи. 
• Оптимальні умови експлуатації: 

- температура повітря від +10º до +35º; 
- вологість повітря в межах 20%-80%. 

• Даний пристрій не має захисту AP/APG. 

 

УВАГА!  

НІКОЛИ НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ З КОМПРЕСОРА – Є РИЗИК 

ВРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ! 
До комплекту кожної пневматичної системи входять: 

- пневматичний компресор; 
- повітряний матрац; 
- з’єднувальні трубки; 
- ремонтний набір; 
- інструкція. 

Панель управління: 
1. Кнопка “Увімк./Вимкн.”. 
2. Регулятор потужності. 
3. Шнур живлення. 
4. Отвір для випуску повітря. 
5. Гачки для кріплення компресора. 
Технічні характеристика: 

- електрична напруга 220V-240V; 
- частота 50-60 Гц; 
- запобіжник 1А; 

 

Рекомендації по експлуатації: 

1. Розгорніть повітряний матрац на стандартному поролоновому матраці таким чином, щоб повітряні 

з’єднувальні трубки знаходилися в ножному відділі ліжка. У нижній частині матраца є два спеціальних 

отвори для підключення до компресора. 

2. Перевірте стан повітряних комірок по всій площині матраца; переконайтесь, що вони розміщені 

горизонтально та не перекриваються. 

3. Надійно приєднайте повітряні з’єднувальні трубки до компресора та матраца. Переконайтесь, що повітря 

може циркулювати без перешкод. 

4. Під’єднайте компресор в мережу живлення, увімкніть компресор. Індикаторна кнопка «Увімкн./Вимкн.» 

повинна засвітитися зеленим світлом. 

5. Почекайте 20-25 хвилин; не можна сідати на матрац чи класти пацієнта, доки матрац не наповниться 

повітрям. 

6. Матрац готовий для експлуатації. 
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Регулювання тиску: 

 Відмітка «Soft» на регуляторі потужності компресора відповідає вазі 30 кг; кожна наступна поділка +10 кг. 

Відмітка «Firm» відповідає вазі 200 кг (максимально допустиме навантаження). 

Функція статики змушує копрессор накачувати всі секції матраца рівномірно, що gjktuie’легшує перевертання 

пацієнта. 

УВАГА!  

1. Не кладіть на пневматичний матрац важкі предмети. 

2. Слідкуйте, щоб не продірявити пневматичний матрац будь-яким (гострим) предметом. Не паліть, 

знаходячись поруч з матрацом. 

3. Для обробки пневматичного матраца і компресора використовуйте лише м’які миючі засоби (такі, що не 

містять спирту). 

4. Використовуючи матрац, завжди накривайте його чистим бавовняним простирадлом. 

5. Не розбирайте компресор. 

6. Не перевищуйте максимальне навантаження (тиск) на окремі невеликі ділянки пневматичного матраца.  

7. Ні в якому разі не обробляйте пневматичний матрац хімічними засобами, не використовуйте для чистки 

пральну машину. 

8. Не розміщуйте нагрівальні прилади поблизу матраца. 

9. Не допускайте падіння компресора. 

10.  Тримайте електричні прилади подалі від води. 

Особливості: 
• Конструкція компресора передбачає мінімальний шумовий ефект; 
• З метою підвищення безпечності кути корпуса компресора заокруглені; 
• На компресорі передбачені два гачки для кріплення з метою економії простору та зручності 

у розміщенні біля ліжка. 
 

Усунення несправностей 

Проблематична ситуація та шлях вирішення несправності 

Компресор працює, але пневматичний матрац не наповнюється повітрям 

1. Напруга в мережі відповідає технічним вимогам 
компресора? 
2. Чи немає перешкод для проходження повітря 
з’єднувальними трубками? 
3. Чи не має витоку повітря через з’єднувальні трубки 
4. Чи надійно зафіксовані з’єднувальні трубки? 

1. Використовуйте блок живлення. 
2. Перевірте розміщення та положення з’єднувальних 
трубок. При необхідності підключіть заново. 
3. Можливо необхідно замінити з’єднувальні трубки. 
4. Перевірте місця під’єднання трубок. 

Компресор не працює 

1. Перевірте провід живлення, місця підключення та 
напругу в мережі. 
2. Перевірте запобіжник 

1. Використовуйте блок живлення. 
2. Замініть запобіжник. 

Деякі повітряні комірки матраца мають недостатню силу тиску, в той час як в решті комірок сила тиску нормальна 
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1.Напруга в мережі відповідає технічним вимогам 
компресора? 
2. Чи немає перешкод для проходження повітря 
з’єднувальними трубками? 
3. Чи не має витоку повітря через з’єднувальні трубки 
4. Чи надійно зафіксовані з’єднувальні трубки? 

1. Використовуйте блок живлення.  
2. Перевірте розміщення та положення  з’єднувальних 
трубок. При необхідності підключіть заново. 
3. Можливо необхідно замінити з’єднувальні трубки. 
4. Перевірте місця під’єднання трубок. 

 

 

НІКОЛИ не намагайтеся проводити усунення неполадок, коли компресор підключений до мережі. 

Якщо виникла несправність, що не підпадає ні під один із вище описаних випадків, зверніться за 

консультацією до Вашого регіонального дилера. 

Дане обладнання: 

- перевірено на електромагнітну сумісність згідно стандарту ІЕС60601-1-2; 

- відповідає директивам 93/42/ЕЕС та EN 71-3. 

Умови гарантії: 
ТОВ “ОСД Східна Європа” гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного 
терміну 24 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у інструкції. 

1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну. 
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках: 

 а) порушення правил експлуатації, викладених у інструкції; 
 б) при наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу); 
 в) якщо пристрій використовувався не за призначенням. 
3. Гарантія не розповсюджується на: 
 а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування; 
 б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо; 
 в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), 

неправильне підключення пристрою. 
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не 

враховуючи дня купівлі. 
Згідно зі статтею 9 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про захист прав споживачів": 

          Обмін товару   належної   якості  проводиться за умови, що  він  не використовувався і якщо 
збережено його товарний  вигляд (складений в заводську упаковку),  споживчі властивості,  пломби,  
ярлики,  а  також  розрахунковий  документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.  

  
 
 
 
 
Увага! 
1. Не кладіть на пневматичний матрац важкі речі (звичайний матрац, матрац на спіненому матеріалі тощо). 
2. Стежте за тим, щоб не штрикнути надувний матрац будь-яким гострим предметом. Не паліть, лежачи чи 

сидячи на надувному матраці або поблизу нього. 
3. Для миття надувного матрацу використовуйте лише м'які миючі засоби. 
4. Не розбирайте компресор для виконання його ремонту. 
5. Коли матрац використовуєте, завжди накривайте його чистим бавовняним  простирадлом. 
6. Не прикладайте занадто великий тиск до малих частин надувного матрацу. 
7. Ні у якому разі не використовуйте для прання і сушки надувного матрацу пральну машину чи сушку. 
8. Не тримайте нагрівальні пристрої поблизу матрацу. 
9. Не допускайте падіння компресора. 

10. Тримайте електричні приладі на відстані від води. 
 

 
 
 
 
 
Дата продажу:________      Печатка / Підпис:______________ 


