
Засіб від пролежнів
PROFESSIONAL & FLEXIBLE 

Перед застосуванням слід уважно  
ознайомитися з інструкцією з використання.

ІНСТРУКЦІЯ З ИКОРИСТАННЯ

Запобігає і допомагає

польський
бренд

– ЗАПОБІГАЄ УТВОРЕННЮ ПРОЛЕЖНІВ
– ЛЕГКЕ ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
– СТІЙКИЙ ДО НАВАНТАЖЕНЬ



ПРОТИПРОЛЕЖНЕВЕ ГУМОВЕ КОЛО SANITY®

Протипролежневе гумове коло Sanity® призначене для догляду 
за хворими, для запобігання утворенню пролежнів.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Накачати повітрям коло до відповідної пружності, а потім закрити 
впускний отвір, затягнувши клапан. 

Еластичність кола дозволяє регулювати його пружність шляхом 
накачування або здування повітря. 

Після використання необхідно відкрутити клапан і випустити 
повітря з кола. Очистити теплою мильною водою.

Чохол виготовлений з махрового трикотажу, прати при 
температурі 40°С (стосується версії «Гумове протипролежневе 
коло SANITY® з чохлом»).

     Не рекомендується використовувати коло в 
безпосередньому контакті з тілом.     
Під час накачування кола необхідно бути обережним, так як 
всередині клапана знаходиться рухома гумова прокладка. 
Відсутність прокладки призведе до негерметичності кола.

      Будь-який серйозний інцидент, пов’язаний з виробом, 
повинен бути доведений до відома виробника і 
компетентного органу держави-члена, в якій проживає 
користувач.

ЗАСТОСУВАННЯ

Протипролежневе гумове коло Sanity® використовується для 
догляду за пацієнтами, які мають труднощі з пересуванням. 
Запобігає утворенню пролежнів і допомагає при лікуванні вже 
утворених пролежнів. Воно є еластичним, зменшує довготривалий 
тиск і скорочує час контакту тіла із поверхнею. Простір в центрі 
кола забезпечує доступ повітря до шкіри, яка може бути уражена, 
таким чином зменшуючи ризик гіпоксії тканин. Виріб може 
застосовуватися з лікувальною, профілактичною метою і в період 
реабілітації як в домашніх, так і в клінічних умовах.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Накачати повітрям коло до відповідної пружності, а потім закрити 
впускний отвір, затягнувши клапан.

Еластичність кола дозволяє регулювати його пружність шляхом 
накачування або здування повітря.

Після використання необхідно відкрутити клапан і випустити 
повітря з кола. Очистити теплою мильною водою. 

Сертифікована система ISO 13485

Наш турботливий веб-сайт: sanity.pl

Ваш Опікун Sanity  
у Відділі обслуговування клієнтів:

12 271 33 62 Офіс працює в робочі 
дні з 8:00 до 16:00

ОЗНАЙОМТЕСЬ ТАКОЖ З 
ІНШОЮ ПРОДУКЦІЄЮ SANITY®
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