
Pretizgulējumu matrača ARmedical lietošanas noteikumi

Pirms ļaut pacientam apgulties guļvietā, darbiniet kompresoru 10-15 minūtes, lai matracis varētu piepildīties 
ar gaisu.

1. Izpakojiet pretizgulējumu matraci.
2. Nostipriniet kompresoru pie funkcionālās gultas atzveltnes (kājgalī) vai uzstādiet kompresoru uz 

vibrāciju izturīgas horizontālas virsmas pie pacienta gultas (no kāju puses).
3. Novietojiet pretizgulējumu matraci uz elastīgā gultas matrača ar gludu horizontālu virsmu, kas nav 

mazāka par matrača darba daļu.
4. Pretizgulējumu matrača brīvo malu atlociet zem gultas matrača.
5. Pievienojiet matraci kompresoram ar gaisa caurulēm. Pārliecinieties, vai caurules nav savērptas un 

neiet zem matrača.
6. Ieslēdziet kompresoru. Gaiss sāks ieplūst matracī.
7. Matracis tiks pilnībā piepildīts ar gaisu 10–15 minūtēs.
8. Pārklājiet matraci ar palagu un noguldiet pacientu. Rūpīgi izlīdziniet palaga krokas.
9. Noregulējiet ārsta ieteikto spiedienu.
10. Katru dienu pārbaudiet gaisa padeves spiedienu, palielinot vai samazinot to ar spiediena regulētāju, ja 

nepieciešams.

Uzmanību!
Pretizgulējumu matracis ir paredzēts lietošanai 24 stundu režīmā ar ieslēgtu kompresoru. Sistēma cikliski 
maina spiedienu šūnās (cilindrveida kameru sistēmā), palielinot spiedienu vienā šūnu (cilindru) grupā un 
vienlaikus samazinot otrā.  Cikla ilgums ir 5–10 minūtes.

Garantijas nosācījumi
1. Firma Armedical S.C., 41-303 Dabrowa Gornicza, ul. Rozdzienckiego 19, ar šo piešķir produkta garantiju 

12 mēnešu uz kompresoru un 6 mēnešu uz PVC matrači laikā no pārdošanas datuma.
2. Garantijas laikā ARmedical ir jāveic nepieciešamā labošana, lai atjaunotu kopumu pareizai darbībai 14 

dienu laikā no dienas, kad saņemta labojamā prece.
3. ARmedical patur tiesības nomainīt preci, ja tā atzīst, ka labošanas izmaksas pārsniedz tās izmaksas.
4. Gadījumā, ja produkts nedarbojas pareizi, nekavējoties to nosūtīt uz uzņēmuma ARmedical adresi 

(minēta 1. punktā), vai sazināties ar produkta tirdzniecības punktu.
5. Pirms ekspluatācijas ir nepieciešams iepazīties ar ekspluatācijas instrukciju un rūpīgi to ievērot. 

Produkta lietošana citam nolūkam, nevis paredzētajam lietojumam vai neatbilstoši instrukcijai, atceļ 
produkta garantiju.

6. Garantija neattiecas uz bojājumiem saistībā ar produkta pārsišanu vai iegriezumu ar asu priekšmetu, 
bojājumiem, ko izraisa ārēja mehāniska iedarbība, spiediens, kas pārsniedz lietotāja maksimālo svaru, 
kurš noteikts ekspluatācijas instrukcijā, produkta saskare ar taukskābēm vai eļļainām vielām, benzīnu.

7. ŠĪ GARANTIJA IR SPĒKĀ TIKAI TAD, JA IR PIRKUMA APLIECINĀJUMS (ČEKS, RĒĶINS VAI FAKTŪRRĒĶINS). 
PRETENZIJAS PIETEIKUMAM LŪDZAM PIEVIENOT DOKUMENTU, KAS APSTIPRINA PIRKUMU.

8. Pretenzijas, kas pieteiktas bez preču iegādes apstiprinājuma, netiek pieņemtas.


