
Матрац для функціонального ліжка 
«VISCOFLEX»: P161MOPMHI

Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно 
ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання 
виробу.

Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та 
контроль виробництва на усіх його стадіях.

Матрац для функціонального ліжка «P161MOPMHI» (далі за па-
спортом – виріб / матрац) – розроблено для максимальної зручності 
та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/
ЄEC виробів медичного призначення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. ПРОВОДЬТЕ щоденний огляд матрацу на наявність ознак перфо-
рації.

2. ПЕРІОДИЧНО перевіряйте чохол матрацу на наявність будь-яких 
недоліків. 

3. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ чохол, якщо матрац вологий або погано 
висушений.

4. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ миючі засоби, що містять хлор або розчин-
ники. Це може пошкодити чохол та матрац. Проте, якщо викори-
стання продуктів, що містять хлор – необхідно, РЕКОМЕНДУЄМО 
використовувати слабкий розчин хлору та ретельно промити по-
верхню водою.

5. ПІД ЧАС прання чохла ОБОВ’ЯЗКОВО використовуйте разом з ма-
трацом інший чохол.

6. СТЕРИЛІЗАЦІЯ матрацу або чохла (якщо необхідно) ПОВИННА 
проводитись за допомогою м‘яких миючих засобів. Але ІСНУЄ 
ЙМОВІРНІСТЬ пошкодити матрац або чохол.

7. НЕ ТРИМАЙТЕ виріб поруч з інтенсивним джерелом тепла (висо-
ка температура, прямі сонячні промені, відкрите полум’я, цигар-
ки, попільнички тощо).

8. НЕ ДОПУСКАЙТЕ попаданню на виріб маслянистих або жирних 
речовин. Це може порушити структуру матеріалу покриття ма-
траца.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функ-
ціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був 
змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр Значення

Модель: P161MOPMHI

Матеріал матрацу: двошарова піна різної 
щільності: верхній шар 
піна з ефектом пам’яті і 
щільністю – 80 кг/м3, а 
нижній шар піна з щільні-

стю – 40 кг/м3.

Матеріал чохла: технологія POLYMAILLE®: 
покриття з поліуретану на 

трикотаж

Розмір матраца, Д х Ш х В, (см): 199 х 88 х 14

Розмір ліжка для матрацу, Д х Ш, (см): 200 х 90

Мінімальне навантаження, (кг): 35

Максимальне навантаження, (кг): 130

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Догляд за матрацом

1. Промити під прозорою водою (не занурюйте матрац повністю у 
воду).

2. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засоби, 
що містять хлор).

3. Сушити далеко від джерел тепла.
4. Не прасувати.
5. Не піддавати сухому хімічному чищенню.

Догляд за чохлом

1. Прати м’якими миючими засобами за температури не вище +95° 
С.

2. Максимально дозволена концентрація хлору <1000 проміле (у 
цьому випадку промивання чистою водою обов’язкове).

3. Сушка при помірній температурі.
4. Не прасувати.
5. Не використовуйте абразивні матеріали. Не піддавати сухому 

хімічному чищенню.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з 
поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазна-
чені в Інструкції.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і 
роботу пристрою протягом гарантійного терміну 24 місяці 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 в Інструкції;
                    б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного
                         ремонт 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, якщо він не 
використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в 
заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розра-
хунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром. 

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та 
комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попереджен-
ня.

 Дата продажу:____________                           Підпис/Печатка:______________

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «P161MOPMHI»  відповідає технічним вимогам і визнаний придат-
ними для експлуатації.

Виробник: System Assistance Medical SAS / Сістем Ассістенс Медікал САС.
ZAE Casseneuil Road - LE LEDAT, 47300 Villeneuve sur Lot - FRANCE / ЗАЄ 
Кассней Роад – ЛЄ ЛЄДАТ, 47300 Вільнев сюр Лот - ФРАНЦІЯ.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Єв-
ропа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр.  40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 5 від 08.06.2021.
Дата виготовлення: див. на упаковці.
Гарантійний термін на виріб «P161MOPMHI» – 2 роки з дати продажу за 

умови виконання вимог Інструкції.
На частини, які швидко зношуються, гарантія не поширюється.
Доставка у сервісний центр та зворотня доставка здійснюється за рахунок 

клієнта.


