
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
                         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 «OSD-SP414106-20» відповідає технічним вимогам і визнаний 
придатним для експлуатації.

Виробник: China Effort Limited / Чайна Еффорт Лімітед.
RM 2806-7 New Treasure Centre, 10 Ng Fong Street, San Po Kong, 

Kowloon, Hong Kong / РМ 2806-7 Нью Трешью Сентр, 10 Нг Фонг Стріт, 
Сан По Конг, Каулун, Гонк Конг.
Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Схід-

на Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр.  40-Річчя Жовтня, 100/2.
Номер редакції: № 2 від 25.08.2021.
Дата виготовлення: див. на упаковці.
Термін придатності виробу: див. на маркованні.
Гарантійний термін на виріб «OSD-SP414106-20» – 12 місяців з дати 

продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених 
у Інструкції.

Ортопедична подушка: 
OSD-SP414106-20

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.

Ортопедична подушка «OSD-SP414106-20» (далі за паспортом – 
виріб / подушка) – рекомендована для застосування у медичних за-
кладах та вдома. 

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.
Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/

ЄEC виробів медичного призначення.

Запобігайте контакту продукту з гострими предметами, а 
також потраплянню попелу від цигарок.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що виріб готовий до експлуатації та НЕ ПОТРЕ-
БУЄ будь-якого технічного втручання або додаткової модерніза-
ції.

2. ЯКЩО ВИЯВЛЕНО несправність, то НЕ ПРОВОДЬТЕ ремонт само-
стійно. Зверніться до спеціаліста.

3. РЕГУЛЯРНО перевіряйте цілісність усього виробу.
4. НЕ ТРИМАЙТЕ виріб поруч з інтенсивним джерелом тепла (висо-

ка температура, прямі сонячні промені, відкрите полум’я).
5. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ щільні товсті матерії, покривала тощо. Це 

зменшить терапевтичний ефект дії виробу. За необхідності про-
консультуйтеся з лікарем.

6. НЕ ДОПУСКАЙТЕ попаданню на виріб маслянистих або жирних 
речовин. Це може порушити структуру матеріалу покриття по-
душки та порушити її функціональність.

7. З МІРКУВАНЬ ГІГІЄНИ усі засоби, що використовуються для про-
філактики пролежнів повинні ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ ВИКЛЮЧ-
НО одним пацієнтом. 

8. У ВИПАДКУ нетримання сечі, чохол і сама подушка ПОВИННІ 
бути ОЧИЩЕННІ.

9. НЕ ПРОКОЛЮЙТЕ виріб.
10. У ВИПАДКУ використання виробу різними пацієнтами РЕКОМЕН-

ДУЄТЬСЯ систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, 
щоб уникнути інфекцій.

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: OSD-SP414106-20

Призначення: для сидіння

Матеріал: пінополіуретан

Чохол: основа – 35 % PU-волокно + 
65 % поліестер; нижня части-

на – 80 % ДОФ + 20 % ПВХ

Розміри, Д х Ш х В, (см): 40 x 50 x 5/8

ОЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПОДУШКИ

Очищення

1. Прання у делікатному режимі до 30 °C.
2. Не піддавати сухому хімічному чищенню.
3. Не відбілювати (не використовувати відбілюючі миючі засо-

би, що містять хлор).
4. Сушити далеко від джерел тепла.
5. Не прасувати.

Зберігання
1. Зберігати на рівній поверхні. 
2. Не допускати дії інтенсивного тепла. 
3. Для максимальної довговічності має зберігатися у теплому, 

чистому місці, захищений від вогню та світла.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Обробляйте виріб дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та 
дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, ре-
гламентованими діючими документами стосовно застосування дезін-
фікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом три-
валого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не 
використовуйте розчинники та абразивні препарати. 

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


