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 Дякуємо, що обрали нашу продукцію. 
Уважно ознайомтеся з цією інструкцією та дотримуйтесь її під час використання. 
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1. Вступ 

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією 

Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу. 

Не використовуйте подушку для сидіння, не ознайомившись з Інструкцією. 

Не використовуйте подушку для сидіння у випадку її пошкодження. 

Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу. 

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

його стадіях.  

Ортопедичну подушку «94004051» розроблено для максимальної зручності та безпеки 

користувача. Розраховано для використання у житлових приміщеннях.  

Першочерговою мірою профілактики утворення пролежнів є зміна опорних точок тіла на 

матраці. У лежачому положенні в середньому кожні три години їх потрібно змінювати. У сидячому 

положенні тіло потрібно підіймати якомога частіше , щоб  зменшити тиск на кровоносні судини, 

забезпечити правильну циркуляцію крові. 

Волокнисті подушки серії «EASY SEAT» виготовляються з матеріалів, що оптимізують тиск на 

опорні точки. Таким чином, обмежується ризик тривалої оклюзії судин у пацієнтів з обмеженою 

рухливістю. 

Вони підходять для інвалідних візків, крісел або ліжок. Основна властивість наповнювального 

матеріалу, тобто силіконізованого порожнього волокна: стійкість, здатність відновити свою первісну 

форму навіть після жорсткого стиснення. Виріб, виготовлений з цього матеріалу, дуже м'який, але 

гарантує створення підйому та еластичність. 

 

Запобігайте контакту продукту з гострими предметами, а також потраплянню попелу 

від цигарок. 

2. Заходи безпеки 

Перед початком використання подушки або під час використання після тривалого зберігання 

переконайтеся, що усі частини подушки знаходяться у належному стані. Регулярно перевіряйте 

загальний технічний стан подушки. 

1. Проводьте ЩОДЕННИЙ огляд подушки «Easy Seat Fibre» на наявність будь-яких недоліків. 

2. РЕГУЛЯРНО перевіряйте цілісність усієї подушки. 

3. НЕ ТРИМАЙТЕ виріб поруч з інтенсивним джерелом тепла (висока температура, прямі 

сонячні промені, відкрите полум'я). 
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4. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ щільні товсті матерії, покривала тощо. Це зменшить терапевтичний 

ефект дії виробу. За необхідності проконсультуйтеся з лікарем. 

5. НЕ ДОПУСКАЙТЕ попаданню на виріб маслянистих або жирних речовин. Це може порушити 

структуру матеріалу покриття подушки та порушити її функціональність. 

6. З міркувань гігієни усі засоби, що використовуються для профілактики пролежнів повинні 

ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ ВИКЛЮЧНО одним пацієнтом.  

7. У випадку нетримання сечі, чохол і сама подушка ПОВИННІ бути ОЧИЩЕННІ. 

8. Подушка для сидіння не повинна використовуватись для підтримки інших частин тіла 

(ТІЛЬКИ зона сідниць). 

9. НЕ ПРОКОЛЮЙТЕ виріб. 

10. Тримайте у НЕДОСТУПНОМУ для дітей місці. 

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування протипролежневої 

подушки за умов, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на 

неоригінальний. 

3. Технічні характеристики 

Параметр Значення 

Модель: 94004051 

Наповнювач: пінополіуретан, гель 

Чохол: поліуретан 

Розміри, Д х Ш х В, (см): 45 х 41 х 9,5 

Вага, (кг): 0, 5 

Максимальне навантаження, (кг): 125 
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4. Очищення та дезінфекція подушки «Easy Seat Fibre» 

Очищення 

 

 
 

1. Прання у делікатному режимі до 30 0С. 

2. Не піддавати сухому хімічному чищенню. 

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

4. Сушити далеко від джерел тепла. 

5. Не прасувати. 

Зберігання 

Зберігати на рівній поверхні. Не допускати дії інтенсивного тепла. Для максимальної 

довговічності має зберігатися у теплому, чистому місці, захищений від вогню та світла. 

5. Відомості про сертифікацію 

Подушка для сидіння «94004051» відповідає технічним вимогам і визнана придатною для 

експлуатації. 

Виробник: Dongguan China Effort Healthcare Products Co., Ltd. / Донггуан Чайна Еффорт 

Хелскеар Продакт Ко., Лтд. 

17 Quling 2nd Road, Quantang Village, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, China / 

17Клінг 2нд Роад, Кантанг Вілледж, Ліаобу Таун, Донггуан Сіті, Гуангдонг Провінс, Китай. 

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 

03127, м. Київ, пр.  40-Річчя Жовтня, 100/2. 

Номер редакції: № 2 від 23.05.2018. 

Дата виготовлення: див. на упаковці. 

Гарантійний термін на подушку для сидіння «94004051» – 1 рік 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. 
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6. Умови гарантії 

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу 

пристрою протягом гарантійного терміну 12 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 в Інструкції; 

б) за 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, якщо 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: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів 

можуть бути змінені виробником без попередження. 

 

 

 

 

 

 Дата продажу:______________                                                           Підпис/Печатка:______________ 


	1.  Вступ
	2. Заходи безпеки
	3. Технічні характеристики
	4. Очищення та дезінфекція подушки «Easy Seat Fibre»
	5. Відомості про сертифікацію
	6. Умови гарантії



