
 

Felfújható ülőgyűrű felfekvés ellen 40 cm huzattal SD41240 
Felfújható ülőgyűrű felfekvés ellen 45 cm huzattal SD41245 

Felfújható ülőgyűrű felfekvés ellen 40 cm SD41440 
Felfújható ülőgyűrű felfekvés ellen 45 cm SD41445 használati 

utasítás 
 

 

▶Felfújható léggyűrű párna       ▶ Felfújható léggyűrű párnakészlet 

 ▶ Gumi léggyűrű csavaros szeleppel    ▶ Gumi léggyűrű csavaros szeleppel 

                ▶ különböző méretek                     ▶ Készlet fedéllel és szivattyúval 

   ▶ különböző méretek 

 

Rendeltetésszerű használat: A légpárna egy orvosi eszköz, és rövid távú használatra készült 
nyomáscsökkentés és fiziológiailag javított pozicionálás lehetősége/ ülő helyzet akut helyzetekben.  

Jelzés: Alkalmazás akut helyzetekben, mint például gátmetszés/szakadás, prosztata, farkcsont, 
anális/aranyér vagy hólyag indikációi (műtét utáni vagy konzervatív) 



 Ellenjavallat: Latex allergia, hosszabb ideig tartó használat (ödéma veszélye), fizikai 
mozgásképtelenség a párna alkalmazási területén, elégtelen testi vagy szellemi képességei a 
segédeszköz használatához. 

Leírás: A légpárna gumiból készült és egyedileg alakítható különböző pozícióigényekhez levegővel 
való feltöltéssel. A mélyedés a középső részen lehetőséget kínál az érintett területek üreges 
helyzetére a testet a fenti jelzések szerint. Ennek eredményeként hiányok alakulnak ki az ülés/fekvés 
javítható. Független pozícióváltás a felhasználónak meg kell adni, hogy enyhe változtatást tudjon 
végrehajtani nyomáscsökkentéssel a párna területén. A légpárna csak átmenetileg használható az 
ödéma kialakulásának megelőzésére. 

Első használat/karbantartás előtt: Először olvassa el a jelen utasítást teljes kézikönyvet, és tartsa a 
csomagolással együtt a végéig a termék élettartamáról. Kérjük, ellenőrizze, hogy a termék sértetlen-e 
az első használat előtt és minden használat előtt. Sérülés vagy kopás jelei esetén, a légpárnát (több) 
nem szabad használni. Légpárna készlet EXKLUSIV: a mellékelt frottír huzatot az első használat előtt 
ki kell mosni (maximum 40 °C-ig). A termék további karbantartása az a biztonsági előírások betartása 
nem szükséges. A fent említettektől eltérő felhasználás nem rendeltetésszerű. SUNDO Az ebből 
eredő károkért a GmbH nem vállal felelősséget, a kockázatot kizárólagosan viseli a felhasználó által. 
Bármilyen súlyos incidens, amely ezzel kapcsolatban történik, a terméket haladéktalanul jelenteni 
kell a gyártónak vagy az illetékes hatóság. 

Alkalmazás: A légpárna felfújása kézzel vagy a légpárna-szivattyúval történik erre a célra biztosított. 
A levegő mennyisége egyéni követelményeknek megfelelően. Ne fújja fel túl szorosan a párnát, és 
csak a mellékelt huzattal használja. Jelentkezéskor ügyeljen arra a burkolat sima és nem gyűrődik 
(nyomópontok veszélye). A párnát úgy kell elhelyezni, hogy a párnának ne legyen, része test 
érintkezhet a szeleppel, hogy elkerülje a nyomási pontokat vagy sérüléseket. 

Tisztítás és fertőtlenítés: A frottír huzat legfeljebb mosógépben mosható 40 °C-on, és szükség esetén 
fertőtlenítő higiéniai öblítéssel kezeljük. Eldobható a  burkolatok külön kaphatók és utána ki kell 
cserélni minden egyes alkalmazás. A légpárna nedves ruhával tisztítható, és szükség esetén enyhe 
háztartási tisztítószerrel. Ne használjon oldószer alapú vagy súrolószert tisztítószerek/tárgyak a 
sérülések elkerülése érdekében. Ne merítse víz alá a légpárnát vízben vagy más folyadékban. A 
törlőfertőtlenítést a kereskedelemben kapható, klórmentes fertőtlenítőszer, amely alkalmas gumi 
termékek. Fontos: Fertőtlenítőszerek használatakor a gyártó s alkalmazási utasításokat be kell 
tartani. 

Biztonság: Ne tegye ki a légpárnákat közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak, tartsa hűvös és száraz. 
A légpárnák a hőmérsékleti tartományban használhatók 10-60 °C. Sérült, gúnyos vagy kopott 
termékek nem lehetnek használt (továbbra). A maximális terhelés 100 kg. Használja a légpárnát csak 
sértetlen, ép bőrrel, és ne használja betegeken. A párna élettartama állapottól függően körülbelül 2 
év és a használat gyakorisága. Cserehuzatok kaphatók innen az Ön szakkereskedője. 

 Allergiások figyelmébe! Természetes gumi latex a párnában található allergiás reakciókat okozhat, 
kérjük, válasszon más gyógyászati segédeszközt a pozicionáláshoz! 

A törvényes garanciális igényeknek megfelelően. Kizárva a garanciából: nem rendeltetésszerű 
használatból eredő károk, ebből eredő hibák normál kopás, szándékosság, hanyagság vagy nem 



megfelelő kezelés illetve olyan használat és hibák, amelyek csak a szerszám értékét vagy 
használhatóságát befolyásolják jelentéktelenül. A műszaki változtatások vagy a szakszerűtlen 
karbantartás érvénytelenek a garancia. Fenntartjuk a jogot olyan változtatásokra, amelyek a műszaki 
fejlesztés célja. 

 

 

 

 


