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Návod pro odborného prodejce 
Tento návod je součástí dodávky výrobku a musí doprovázet každý prodaný výrobek. Verze: C, 2016-03 

Veškerá práva vyhrazena, včetně překladů. 
Bez písemného schválení vydavatele nesmí být žádná část tohoto návodu kopírována v žádné formě ani žádnými prostředky (tiskem, 
fotokopií, mikrofilmem ani jiným procesem), ani zpracovávána, přetiskována či rozšiřována pomocí elektronických systémů. 
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Výrobce Vermeiren 
Adresa Vermeirenplein 1/15, B-

2920 Kalmthout 
Typ Střídavé tlakové matrace 

Model MAT-X1, MAT-X2, MAT-X3 

Prostředí 
Provozní teplota +10 °C až +40 °C 
Provozní vlhkost 30 - 75 % RH 
Skladovací teplota -10 °C až +60 °C 
Skladovací vlhkost 15 - 90 % RH 

Kompresor 
Šířka 110 mm 
Délka 130 mm 
Výška 100 mm 
Délka napájecího 2 m 
Hmotnost 1,2 kg 
Napájení AC 220 V/50 Hz 8 W 
Doba cyklu 5 min / 10 min 
Pojistka F1,5A, 250 VAC 

Stupeň krytí třída II, typ B 
Nafukovací tlak 6 LPM 
Hladina hluku Extrémně tichý 

Matrace 
Šířka 900 mm 
Délka 2000 mm 
Výška MAT-X1: 65 mm 

MAT-X2: 90 mm 
MAT-X3: 114 mm 

Hmotnost MAT-X1: 2 kg 
MAT-X2: 2 kg 

MAT-X3: 6,5 kg 
Maximální hmotnost 
uživatele 

MAT-X1: 125 kg 
MAT-X2: 150 kg 
MAT-X3: 130 kg 

Materiál (potah) MAT-X1, MAT-X2: 
PVC MAT-X3:  Nylon-

Vyhrazujeme si právo provádět technické změny. 
Měřicí tolerance ±15 mm / 1,5 kg 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 
Střídavé tlakové matrace MAT-

X1, MAT-X2, MAT-X3 
 

1. Technické údaje 
VAROVÁNÍ: Riziko nebezpečných nastavení - 

používejte pouze nastavení popsaná v 
tomto návodu. 

 
2. Součásti 

1 
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1 = Matrace MAT-X1 
2 = Matrace MAT-X2 
3 = Matrace MAT-X3 
4 = Kompresor 
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3. Umístění identifikačního štítku 
Identifikační štítek se nachází na obalu. 

 
4. Vysvětlení symbolů 

    Maximální hmotnost 

Vnitřní použití 

 

     Shoda CE 

      Dodržujte bezpečnostní pokyny 

 
Oddělená regenerace a recyklace 
elektrických a elektronických přístrojů 

 

 
Použitý stupeň 

krytí II, typ B 

Především vám chceme poděkovat za důvěru, 
kterou jste v nás vložili výběrem výrobku 
VERMEIREN. Než začnete výrobek používat, 
pečlivě si přečtěte tento návod k použití: tak se 
seznámíte s tímto výrobkem. 
Pamatujte, že při dodržení našich pokynů 
zachováte svůj výrobek ve vynikajícím stavu a bude 
dokonale fungovat i po celých letech používání. 
Pokud máte další otázky, obraťte se na svého 
odborného prodejce. 
Informace o vám nejbližším servisním středisku 
nebo odborném prodejci vám podá nejbližší 
pobočka Vermeiren. Seznam poboček Vermeiren 
se nachází na poslední straně. 

    Uchovávejte v suchu 

5. Kontrola po dodání 
Vybalte svůj výrobek a ověřte, zda je dodávka 
kompletní. Měly by být obsaženy následující 
položky: 
• matrace, vzduchové hadice 
• kompresor 
• návod 
Ověřte, zda se váš výrobek nepoškodil při přepravě. 
Pokud zjistíte jakékoliv poškození po dodání, 
pokračujte následovně: 
• kontaktujte přepravce 
• vytvořte seznam veškerých problémů 
• kontaktujte svého dodavatele 
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6. Předepsané použití 
Střídavé tlakové matrace se umisťují na standardní 
matraci. Mohou být používány doma, při domácí 
péči nebo v nemocnici. Přednostně se používají na 
nemocničních nebo ošetřovatelských lůžkách, ale 
lze je používat i na standardním lůžku. 
Matrace je navržena pro zamezení proleženinám a 
jde o dostupné řešení pro 24hodinovou péči v 
tlakové oblasti. Tato matrace je určena pro 
zamezení a léčbu vředů / proleženin při současné 
optimalizaci pohodlí pacienta. 
Nepoužívejte matraci u pacienta, pro jehož tav je 
tlaková uvolňující terapie na střídavém systému 
kontraindikována (cervikální skeletní trakce, 
nestabilní zranění míchy). 

 

7. Uzemnění 
Před provedením jakéhokoliv připojení k 
výstupnímu konektoru je nutno kompresor připojit k 
ochrannému zemnímu vodiči pomocí třížilového 
síťového kabelu; je nutno zastrčit síťovou zástrčku, 
přičemž nesmí být použita prodlužovací šňůra bez 
ochranného vodiče. 

 
8. Instalace 
 NEBEZPEČÍ: Vždy po použití 

okamžitě výrobek odpojte ze sítě. 
1. Vybalte matraci a kompresor. 
2. Položte matraci MAT-X1, MAT-X2 nebo MAT-

X3 na matraci lůžka. Ověřte, zda si matrace 
lůžka a matrace MAT-X1, MAT-X2 nebo MAT-
X3 velikostně odpovídají. Poznačte nožní 
stranu horní matrace. 

3. Namontujte kompresor k nožnímu panelu a 
zkontrolujte jeho správné připevnění. 

4. Připojte vzduchové hadice k matraci a 
kompresoru.  Zkontrolujte, zda nejsou 
vzduchové hadice zalomené nebo zauzlované 
pod matrací, případě tento stav opravte. 

5. Zapojte napájecí kabel do síťové zásuvky 
(uzemněná střídavá (AC) zásuvka 230 V). Před 
zasunutím zástrčky napájecího kabelu 
zkontrolujte správnost síťového napětí síťové 
zásuvky. 

 

 

9. Panel kompresoru 

Tlakový spínač 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Napájecí spínač 

 
10. Provoz 
 NEBEZPEČÍ: Vždy po použití 

okamžitě výrobek odpojte ze sítě. 
 NEBEZPEČÍ: Nesahejte na matraci, 

která spadla do vody. Okamžitě ji odpojte od 
sítě. 

 
POZNÁMKA: Uživatelé mohou seřídit tlak 
vzduchové matrace na požadovanou měkkost sami 
nebo podle doporučení odborníků na zdravotní 
péči. 
POZNÁMKA: Pokud je tlaková úroveň trvale 
nízká, zkontrolujte případné netěsnosti (trubky 
nebo připojovací hadice). V případě potřeby 
vyměňte veškeré poškozené trubky či hadice, nebo 
se obraťte na místního kvalifikovaného prodejce za 
účelem opravy. 
1. Zapněte kompresor (napájecí spínač do 

polohy „ON“ (Zap.). Kontrolky napájecího 
spínače a normálního tlaku se rozsvítí. 

2. Kompresor začne čerpat vzduch do matrace. 
Nafukování potrvá přibližně 10 minut. 

3. Otočte tlakový číselník na „MAX“, když se 
matrace nafukuje poprvé. Pak může uživatel 
seřídit vzduchovou matraci na požadovanou 
měkkost otáčením tlakového spínače 
kompresoru. 

4. Zkontrolujte, zda se vaše ruka vejde pod 
pacienta a nafouknutou matraci bez 
jakýchkoliv problémů, což značí, že je matrace 
nafouknuta na správný tlak. 

5. Matraci lze potáhnout bavlněným 
prostěradlem, aby se zamezil kontakt s kůží a 
pro zvýšení pohodlí pacienta. Vyhněte se 
veškerým záhybům na prostěradle. 

 

11. Bezpečnostní pokyny 
• Vždy po použití okamžitě matraci odpojte ze sítě. 
• Nepoužívejte při koupání. 
• Neumisťujte ani neukládejte výrobek tam, kde by 

mohl spadnout nebo být vtažen do vany nebo 
dřezu. 

• Neumisťujte ani neponořujte výrobek do vody ani 
jiné kapaliny. 

• Nesahejte pro matraci, když spadla do vody. 
Okamžitě ji odpojte od sítě! 

• Chraňte kompresor před vlhkostí nebo přímým 
namočením. 

• Tento výrobek by nikdy neměl být necháván bez 
dozoru, když je zapojený do sítě. 

• Pokud se výrobek používá v blízkosti dětí nebo 
tělesně postižených osob, je nutný trvalý dohled. 

• Používejte tento výrobek pouze podle 
předepsaného použití popsaného v tomto návodu. 
Používejte pouze hadice doporučené výrobcem. 

• Pokud výrobek upadl nebo se poškodil či spadl do 
vody: vraťte výrobek místnímu prodejci nebo 
servisnímu středisku k opravě. 

• Nikdy tento výrobek nepoužívejte, pokud má 
poškozený kabel nebo pokud zástrčka / zásuvka 
nefunguje správně. 

• Uchovávejte kabel mimo zahřáté povrchy. 
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Směrnice a prohlášení výrobce - elektromagnetické přenosy 

Matrace je určena k provozu ve zde popsaném prostředí. Zákazník nebo 
uživatel matrace musí zajistit, aby byla provozována v prostředí tohoto 
typu. 

Měření 
elektromagnetick
ého záření 

Smlouva Elektromagnetické prostředí 
- směrnice 

HF záření podle 
CISPR 11 
(částečně) 

 
 
 
 

Skupina 1 

Matrace používá HF energii 
výhradně pro své vnitřní 
funkce. Proto je její HF záření 
velmi nízké a rušení 
sousedních elektronických 
přístrojů není pravděpodobné. 

HF záření podle 
CISPR 11 
(částečně) 

 
 
 

 
Třída B 

Tato matrace je vhodná pro 
použití ve všech zařízeních, 
které jsou výhradně používány 
jako obytné prostory a které 
mají bezprostřední připojení k 
veřejnému rozvodu elektrické 
energie, které napájí také 
budovu, která se používá jako 
obytný prostor. 

Přenos 
harmonických vln v 
souladu s normou 
IEC 61000-3-2 

 
 

Třída A 

 

Přenos kolísání / 
kmitání napětí 
podle normy IEC 
61000-3-3 

 

 
V souladu s 

 

 

 

• Nepoužívejte matracový systém v těsné 
blízkosti zdrojů tepla. 

• Nepoužívejte matracový systém v těsné 
blízkosti hořlavých plynů nebo v prostorech s 
nebezpečím výbuchu. 

• Nikdy neucpávejte vzduchové otvory tohoto 
výrobku ani jej neumisťujte na měkký povrch, 
jako je např. lůžko nebo pohovku, kde mohou 
být otvory ucpány; udržujte otvor bez otřepů, 
vlasů a podobných věcí. 

• Dbejte na to, aby nedošlo k zauzlování 
hadiček. 

• Nikdy nevkládejte ani nepouštějte žádné 
předměty do otvorů nebo hadic. 

• Připojujte tento výrobek pouze k řádně 
uzemněné zásuvce a zkontrolujte správnost 
síťového napětí. 

• Nepoužívejte výrobek venku, ani jej 
neprovozujte tam, kde se používají aerosolové 
(sprejové) výrobky, nebo kde se zavádí kyslík. 

• Nepoužívejte tento matracový systém v 
nenafouknutém stavu. 

• Při přemisťování lůžka vyjměte síťovou 
zástrčku. 

• Vždy tahejte pouze za zástrčku, nikoliv za 
kabel. 

• Uchovávejte ostré předměty mimo matraci. 
• Nepoužívejte nevhodné metody pro připevnění 

horní matrace. 
• Používejte pouze originální náhradní díly a 

spotřební materiál. 
• Při používání bočních lišt ověřte předepsanou 

minimální vůli matrace. Případně použijte 
výškový nástavec pro boční lištu. 

• Maximální hmotnost uživatele výrobku je u 
matrace MAT-X1:  125 kg, MAT-X2:  150 kg, 
MAT-X3: 130 kg 

• Opravy nechte provádět pouze výrobce nebo 
autorizovaného prodejce. 

• Dodržujte správné pokyny pro péči a servis.   
Výrobce neodpovídá za škody způsobené 
nesprávným servisem / nesprávnou péčí. 

 
12. EMC 
Rušení elektrického zařízení elektromagnetickým 
polem v okolí se nelze zcela vyhnout. Možné 
důsledky jsou následující: 

 
Za přítomnosti velmi silných nebo dlouho trvajících 
rušivých polí může dojít k úplnému zničení a 
trvalému poškození elektrických systémů. 
Možné zdroje záření zahrnují: 
• Přenosné přijímací a vysílací přístroje 

(přijímač a vysílač s pevnou anténou) 
- Vysílačky, mobilní nebo bezšňůrové 

telefony 
- Přenosné televizory, rádia a navigační přístroje 
- Další osobní vysílací přístroje 

 
• Mobilní přijímací a vysílací přístroje středního 

dosahu (vnější antény vozidel) 
- Pevné vysílací a přijímací sady 
- Hands-free mobilní přístroje (pevná 

instalace) 
- Pevné rádiové, televizní a navigační systémy 

 
• Jiné domácí spotřebiče 

- CD přehrávač 
- Laptop 
- Mikrovlnná trouba 
- Kazetový rekordér 
- atd. 

 
Zařízení, jako jsou elektrické holicí strojky a fény, by 
neměla mít žádný vliv. Bez ohledu na jejich vliv musí 
ovšem správně fungovat a musí být řádně zapojena. 
Přečtěte si příslušný návod k použití od konkrétního 
výrobce. 

 
Aby se snížil rušicí vliv elektromagnetických zdrojů, 
přečtěte si následující varování: 

 Nepoužívejte přenosné televizory ani 
rádia v těsné blízkosti matrace. 

 Nepoužívejte vysílačky ani 
mobilní telefony v těsné 
blízkosti matrace. 

 V případě jakéhokoliv neúmyslného 
pohybu vyjměte napájecí zástrčku 
matrace se síťové zásuvky. 
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Směrnice a prohlášení výrobce - elektromagnetický odpor  Směrnice a prohlášení výrobce - elektromagnetický odpor 

Matrace je určena k provozu ve zde popsaném prostředí. Zákazník nebo 
uživatel matrace musí zajistit, aby byla provozována v prostředí tohoto typu. 

Matrace je určena k provozu ve zde popsaném prostředí. Zákazník nebo 
uživatel matrace musí zajistit, aby byla provozována v prostředí tohoto typu. 

Zkoušky 
odporu 

IEC 60601 
Zkušební 
úroveň 

Úroveň 
shody 

Elektromagnetic
ké prostředí - 

směrnice 

Zkouška 
imunity 

IEC 60601 
Zkušební 
úroveň 

Úroveň 
shody 

Elektromagnetic
ké prostředí - 

směrnice 

 
 
 

Vybíjení statické 
elektřiny (ESD) 
podle 
IEC 61000-4-2 

 

 
 

±6 kV 
kontaktní 
výboj 

 
±8 kV 
vzduchový 
výboj 

 
 
 

±6 kV 
kontaktní výboj 

 
±8 kV 
vzduchový 
výboj 

Podlaha musí být 
vyrobena ze dřeva 
nebo betonu nebo 
pokryta keramickými 
dlaždicemi. 
Pokud je podlaha 
pokryta syntetickým 
materiálem, pak 
musí být relativní 
vlhkost nejméně 
30 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vodivé RF IEC 
61000-4-6 

 

 
 
 
 
 

Vyzařované RF 
IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Vrms 
150 kHz 
až 80 MHz 

 

 
 
 
 

3 V/m 
80 Mhz až 
2,5 GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Vrms = V1 

 
 
 
 
 

 
3 V/m = E1 

Přenosná a mobilní RF 
komunikační zařízení by 
neměla být používána 
blíže k žádné části 
matrace, včetně kabelů, 
než je doporučená 
oddělovací vzdálenost 
vypočítaná z rovnice 
platné pro frekvenci 
vysílače. 

 
Doporučená oddělovací 
vzdálenost 

 
 

 
 

 

Kde P je maximální 
jmenovitý výkon vysílače 
ve wattech (W) podle 
výrobce vysílače a d je 
doporučená oddělovací 
vzdálenost v metrech 
(m). 
Intenzity polí z pevných 
RF vysílačů určené 
místním 
elektromagnetickým 
průzkumem by neměly 
být nižší, než úroveň 
shody v každém 
frekvenčním rozsahub. K 
rušení může dojít v 
blízkosti zařízení 
označeného následujícím 
symbolem: 

 

 
 

Faktory 
rychlých 
bludných 
proudů / 
průrazy podle 
normy 61000-
4-4 

±2 kV pro 
napájecí 
kabely 

 
±1 kV pro 
vstupní a 
výstupní 
kabely 

 
±2 kV pro 
napájecí 
kabely 

 
±1 kV pro 
vstupní a 
výstupní kabely 

 

 
Kvalita napájecího 
napětí musí splňovat 
normy běžné v 
komerčním nebo 
nemocničním 
prostředí. 

 
 
 
 

Přepětí podle 
normy IEC 
61000-4-5 

±1 kV 
Napětí 
sériového 
režimu 

 
±2 kV 
Napětí 
společného 
režimu 

 
±1 kV Napětí 
sériového 
režimu 

 
±2 kV 
Napětí 
společného 
režimu 

 
 

Kvalita napájecího 
napětí musí splňovat 
normy běžné v 
komerčním nebo 
nemocničním 
prostředí. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Poklesy 
napětí, 
krátkodobé 
výpadky a 

< 5 % VT  
< 5 % VT 
(pokles > 95 % 
v VT) 

 
 

Kvalita napájecího 
napětí musí splňovat 
normy  

(pokles > 95 
% 
v VT) pro ½ 
periody 
40 % VT 
(pokles 60 
% v VT) 
pro 5 
period 

pro ½ periody 
 

40 % VT 
(pokles 60 % v 
VT) 
pro 5 period 

běžné v komerčním 
nebo nemocničním 
prostředí. Pokud 
uživatel matrace 
vyžaduje nepřetržitou 

Kolísání 
napájecího 
napětí podle 
normy 
IEC 61000-4-11 

70 % VT 
(pokles 30 
% v VT) 
pro 25 
period 

 
70 % VT 
(pokles 30 % v 
VT) 
pro 25 period 

funkci i při vzniku 
přerušení napájení, 
doporučujeme, aby 
bylo ošetřovatelské 
lůžko 

< 5 % VT 
(pokles > 95 
% 
v VT) pro 5 

< 5 % VT 
(pokles > 95 % 
v VT) 
po 5 sekund 

musí být napájena 
nepřerušovaným 
napájením z 
nouzového zdroje či 
baterie. sekund 

 
Magnetické 
pole pro 
napájecí 
frekvenci 
(50/60 Hz) 
podle normy 
IEC 61000-4-8 

 
 
 

 
3 A/m 

 
 
 

 
3 A/m 

Magnetická pole se 
síťovou frekvencí by 
měla splňovat 
hodnoty běžné v 
komerčních či 
nemocničních 
prostředích. 

POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 Mhz platí vyšší frekvenční rozsah. 
POZNÁMKA 2 Tyto směrnice neplatí pro všechny situace. 
Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorpcí a odrazem od konstrukcí, 
předmětů a osob. 

a Intenzity pole od pevných vysílačů, jako jsou základní stanice pro radiové 
(mobilní / bezšňůrové) telefony a pozemní mobilní vysílačky, amatérské 
vysílačky, AM a FM radiové vysílání a TV vysílání, nejdou přesně 
teoreticky předvídat. Pro posouzení elektromagnetického prostředí vlivem 
pevné intenzity v místě použití matrace, kde hodnota přesahuje platnou 
výše uvedenou úroveň shody FR, by měla být matrace sledována pro 
ověření normálního provozu. Pokud je pozorováno neobvyklé chování, 
mohou být nutná další opatření, např. změna orientace nebo umístění 
matrace. 

 
b Ve frekvenčním rozsahu 150 kHz až 80 MHz by měly být intenzity pole 

menší, než 3V/m. 

POZNÁMKA VT je síťové střídavé napětí před přivedením zkušební úrovně. 
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Doporučené oddělovací vzdálenosti mezi přenosným a mobilním 

RF komunikačním zařízením a matrací. 

Tato matrace je určena k použití v elektromagnetickém prostředí, v němž 
jsou vyzařované RF poruchy řízené. Zákazník nebo uživatel matrace 
může pomoci zamezit elektromagnetickému rušení zachováním minimální 
vzdálenosti mezi přenosným a mobilním RF komunikačním zařízením 
(vysílači) a matrací podle níže uvedených doporučených hodnot v 
závislosti na maximálním výstupním výkonu komunikačního zařízení. 

Jmenovitý 
maximální 
výstupní 

výkon 
vysílače W 

Oddělovací vzdálenost podle frekvence 
vysílače m 

150 kHz až 80 
MHz 

 

80 MHz až 
800 MHz 

 

800 MHz až 2,5 
GHz 

 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,37 0,37 0,74 

1 1,17 1,17 2,33 

10 3,69 3,69 7,38 

100 11,67 11,67 23,33 

U vysílačů s jmenovitým maximálním výstupním výkonem výše 
neuvedeným lze doporučenou oddělovací vzdálenost d v metrech (m) 
odhadnout pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače, kde P je 
jmenovitý maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle 
výrobce vysílače. 
POZNÁMKA 1   Při 80 MHZ a 800 MHz platí oddělovací vzdálenost pro 
vyšší frekvenční rozsah. 
POZNÁMKA 2 Tyto směrnice neplatí pro všechny situace. 
Elektromagnetické šíření je ovlivněno absorpcí a odrazem od konstrukcí, 
předmětů a osob. 

 
13. Odstraňování závad 
Následující seznam vám pomůže s 
odstraňováním závad vaší matrace: 
• Je připojeno napájení (správné napětí 230 V)? 
• Je kompresor zapnutý? 
• Je správně připojena zástrčka 

napájecího kabelu? 
• Jsou správně připojeny vzduchové hadice k 

matraci a kompresoru? 
• Nejsou na vzduchových hadicích smyčky? 
• Není matrace poškozená? 

 
Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého 
odborného prodejce. Nikdy se nepokoušejte 
opravovat matraci sami. Pojistku může vyměňovat 
pouze odborně způsobilý a autorizovaný personál. 
V případě jakéhokoliv poškození vytáhněte zástrčku 
ze sítě. 

 
14. Péče 
Jde o referenční postup pro čištění a 
dekontaminaci matrace a je důležité provést tyto 
postupy před použitím matrace na pacientech. 

 
Kompresor 
• Kompresor neponořujte ani nenamáčejte. 
• Zkontrolujte vnější poškození a přesuňte 

kompresor do čisticího prostoru. 
• Položte kompresor na pracovní plochu a otřete 

vnější povrch skříně roztokem čtyřmocného 
čpavku, NESTŘÍKEJTE 

žádný čisticí přípravek přímo na povrch 
kompresoru. 

• NEPOUŽÍVEJTE uhlovodíkový nebo 
fenolový čisticí roztok, jelikož může 
poškodit skříň. Nechte roztok působit 10 
minut nebo podle příbalového letáčku 
výrobce. 

• Otřete plášť čistým hadrem apod., ujistěte se, 
že jsou všechny povrchy čisté (horní strana, 
oba boky a spodní strana). 

• Stříkněte čisticí roztok na hadr a vyčistěte čelní 
panel. NESTŘÍKEJTE příliš mnoho čisticího 
roztoku na čelní panel. (Pokud se roztok 
dostane dovnitř, dojde k poškození!) Po čištění 
nechte povrch řádně uschnout. 

• Pak se kompresor řádně po čištění 
osuší. 

• Po řádném vyčištění a usušení kompresoru 
zapojte kompresor do sítě a ověřte řádný 
chod kompresoru. 

 
Matrace 
• Vykartáčujte nebo otřete všechny povrchy 

vodou a mýdlem a pak použijte kapalný 
dezinfekční prostředek. 

• Vykartáčujte nebo otřete všechny povrchy 
vodou a mýdlem před nanesením jakékoliv 
kapaliny. 

• Po předběžném namočení se potah pečlivě 
vypere běžným cyklem v pračce bez mýdla a 
pak pomocí šetrného čisticího prostředku. 

• Celý postup opakujte se sadou hadiček, 
nastříkejte, nechte působit a pak otřete 
dočista. 

• Nechte řádně uschnout na vzduchu. Jakmile je 
vnitřek suchý, převraťte a otřete vnější stranu 
povlaku dezinfekčním prostředkem. 

• Po vyčištění nechte matraci uschnout, 
vyhněte se přímému slunečnímu světlu. 

 
15. Dezinfekce 
Dezinfekci musí provádět zkušený dezinfekční 
pracovník nebo jím poučená osoba. Postup 
konzultujte s odborným prodejcem. 
Ke sterilizaci používejte pouze dezinfekční 
prostředky vhodné pro ošetřování lakovaných kovů. 
Dodržujte pokyny pro použitou čisticí kapalinu.   
Používejte pouze prověřené postupy (pro čisticí 
dezinfekci) a používejte pouze dezinfekční 
přípravky uvedené na seznamu Ústavu Roberta 
Kocha (informace jsou uvedeny na stránkách 
www.rki.de). 

 

16. Opravy / servis / prohlídky 
Na životnost matrace má vliv její používání, 
skladování, pravidelná údržba, servis a čištění. 

 
Měli byste používat pouze originální náhradní díly 
VERMEIREN. Opravy a regenerace smí provádět 
pouze školené osoby. Využijte služby nabízené 
vaším odborným prodejcem. Měl by vám ochotně 
pomoci se servisem a opravami. 
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Před opětovným použitím matrace by měl být 
proveden servis a prohlídky podle následujících 
kritérií: 

 
Obecné: 
• Úplnost 
• Zkontrolujte, zda nejsou napájecí kabel a 

zástrčka nadměrně odřené nebo opotřebované. 
• Ujistěte se, zda jsou správně připojeny matrace, 

kompresor a vzduchové hadice. 
• Zapojte kompresor a zkontrolujte proud vzduchu 

z připojovacího portu hadice; proud vzduchu by 
se měl střídat mezi porty každou dobu cyklu. 

• Zkontrolujte, zda nejsou vzduchové hadice 
zauzlované nebo prasklé; při výměně se obraťte 
na místní zástupce nebo prodejce. 

• Zkontrolujte kompresor a ujistěte se, zda je 
vypnuté napájení a zhasnutá kontrolka napájení, 
když je napájecí spínač vypnutý. 

 
Nízký tlak: 
• Zkontrolujte konektory mezi matrací a 

kompresorem; pokud jsou odpojeny, znovu je 
připojte. 

• Zkontrolujte vzduchové hadice. Ověřte, zda není 
žádná jednotlivá buňka poškozena. Tlakový 
spínač je nastaven do pevné polohy, udržujte 
hadice plně nafouklé a zkontrolujte případný 
únik vzduchu. 

• Zkontrolujte únik vzduchu z buněk. Ověřte, že 
zde není žádná netěsnost.  Pokud vznikne 
netěsnost, opravte ji pomocí naší opravné sady. 

 
 

Každých 6 měsíců nebo s každým novým 
uživatelem je nutno provést prohlídky a servis 
podle následujících kritérií: 
• Celková kontrola 
• Čištění 
• Dezinfekce (pro opakované použití) 

 
Každé 2 roky: 
• Vyměňte vzduchový filtr 
• Vyměňte časovací motor 
• Proveďte zkoušku / kontrolu funkce 

 
 

17. Zasílání a skladování 
Zasílání a skladování matrace musí být prováděno 
podle následujících pokynů: 
• Skladujte na suchém místě (teplota od -10 °C 

do +60 °C). 
• Relativní vlhkost vzduchu by měla být v 

rozmezí 15 - 90 % RH. 
• Zajistěte dostatečné zakrytí nebo zabalení pro 

ochranu matrace. 
• Matrace musí být uložena tak, aby nebyla 

vystavena žádnému namáhání. (Nepokládejte 
na matraci žádné těžké předměty, ani ji mezi 
nic neupínejte apod.) 

• Položte matraci na rovný povrch horní stranou 
dolů. 

18. Záruka 
Výňatek ze „Všeobecných obchodních podmínek“. 

 
(...) 
5. Záruční doba pro záruční nároky je 24 měsíců. 
(...) 

 
Záruka se nevztahuje na poškození způsobené 
konstrukčními změnami našich výrobků, 
nedostatečnou údržbou, nesprávnou nebo vadnou 
manipulací či skladováním nebo při použití 
neoriginálních dílů. 

 
Podobně se záruka nevztahuje na díly nebo 
pracovní části podléhající přirozenému opotřebení 
nebo poškození. 

 

19. Likvidace 
Při likvidaci matrace se obraťte na místní firmu 
zabývající se likvidací odpadů nebo vraťte výrobek 
svému odbornému prodejci, který ji po provedení 
hygienického postupu bude moci odeslat zpět 
výrobci, jež zajistí její správnou likvidaci a recyklaci 
a vytřídí příslušné odpadní materiály. 

 
Výrobce odpovídá za převzetí a recyklaci 
kompresoru při splnění požadavků evropské 
směrnice č. 2002/96/ES o odpadních elektrických a 
elektronických přístrojích. 

 
Obalové materiály lze předat firmě zabývající 
se likvidací a recyklací odpadů nebo vašemu 
odbornému prodejci. 

 
20. Prohlášení o shodě 



 

 

 

ITALIANO 

 
GARANZIA  CONTRATTUALE 

La carrozzine manuali sono garantite 5 anni, la carrozzine 

ultra leggera 4 anni. Le carrozzine elettroniche, tricicli, letti e 

altri prodotti: 2 anno contro tutti i difetti di costruzione o di 

materiale (batterie 6 mesi). Multiposizioni 3 anni. Questa 

garanzia  e’ limitata  alle  sostituzione  di  parti  riconosciute 

difettose. 

 
CONDIZIONI 

Per far valere la garanzia, e’ necessario indirizzarla al vostro 

distributore di fiducia che presentera’ al  produttore il 

tagliando. 

 
RISERVE 

Questa garanzia non potra’ essere applicata nei seguenti 

casi: 

 
- danno dovuto al cattivo ed improprio utilizzo della 

carrozzina, 

- danno subito durante il trasporto, 

- incidente o caduta, 

- smontaggio, modifica, o riparazione effettuate in proprio, 

- usura abituale della carrozzina, 

- invio del tagliando di garanzia con la data di acquisto. 

  ✂   
Naam/Nom/Name 
Name/Nome 
Adres/Adresse/Address 
Adresse/Indrizzo 

Woonplaats/Domicile/Home 

Wohnort/Citta 

VERMEIREN
 

 
GARANTÍA 

GARANTIE 

ZÁRUKA 

GARANTIE 

GARANZIA 
 

 
 
 

N.V. VERMEIREN N.V.                  Tel.: 00 32 (0)3 620 20 20 

VERMEIRENPLEIN 1-15           Fax: 00 32 (0)3 666 48 94               

B-2920               Kalmthout                                     

www.vermeiren.com 
 

 
 

B 
Nombre/Nom/Název 
Name/Nome 
Dirección/Adresse/Address 
Adresse/Indrizzo 

Ciudad/Domicile/Home 

Wohnort/Citta 

E-mail E-mail 
 

Artikel/Zboží/Article Artikel/Articolo 

Reeks nr./N° de série/Výrobní 

č. Serien-Nr./No. di serie 

 

Aankoopdatum/Date d’achat/Datum 

zakoupení Kaufdatum/Data di acquisto 
 

Stempel verkoper/Timbre du 
vendeur Razítko 
prodejce/Händlerstempel Timbro 
del rivenditore 

Artículo/Zboží/Article 

Artikel/Articolo 

Núm. de serie/N° de série/Výrobní 

č. Serien-Nr./No. di serie 

 

Fecha de adquisición/Date d’achat/Datum 

zakoupení/Kaufdatum/Data di acquisto 
 

 
 
 

Sello del distribuidor /Timbre du 
vendeur Razítko 
prodejce/Händlerstempel 

Timbro del rivenditore 



 

 

✂
 

  ESPAÑOL     FRANCAIS     ČESKY     DEUTSCH   
 

CONTRATO DE GARANTÍA 

Garantía de 5 años para sillas de ruedas estándar. Garantía 

de 4 años para las sillas de ruedas ligeras. Garantía de 2 

años para las sillas de ruedas electrónicas, triciclos, camas y 

otros productos (las baterías tienen una garantía de 6 

meses). Garantía de 3 años para las sillas de ruedas multi- 

posición. Esta garantía se limita a  la sustitución de las 

piezas defectuosas o recambios. 

 
CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Para reclamar ésta garantía, debe de entregar a su dis- 

tribuidor oficial de Vermeiren el apartado "B" de esta tarjeta. 

La garantía sólo es válida cuando las piezas son sustituidas 

por Vermeiren Bélgica. 

 
EXCEPCIONES 

Esta garantía no es válida en caso de: 

 
- Daños debidos a un uso incorrecto de la silla de ruedas, 

- Daños durante el transporte, 

- Involucración en un accidente, 

- Desmontaje, modificación o reparación que no haya sido 

realizada por nuestra compañía y / o distribuidor oficial de 

Vermeiren, 

- Desgaste normal de la silla de ruedas, 

- Que no se entregue la tarjeta de garantía 

GARANTIE  CONTRACTUELLE 

Les fauteuils manuels standard sont garantis 5 ans, les fau- 

teuils ultra légers 4 ans. Les fauteuils électroniques, tricy- 

cles, lits et d’autres produits: 2 ans contre tous vices de 

construction ou de matériaux (batteries 6 mois). 

Cette garantie est expressément limitée au remplacement 

des éléments ou pièces détachées reconnues défectueuses. 

 
CONDITIONS  D’APPLICATION 

Pour prétendre à cette garantie, il faut présenter le certificat 

de garantie que vous avez conservé à votre distributeur Ver- 

meiren. La garantie est uniquement valable au siège de la 

société. 

 
RESERVES 

Cette garantie ne pourra être appliquée en cas de: 

 
- dommage dû à la mauvaise utilisation du fauteuil, 

- endommagement pendant le transport, 

- accident ou chute, 

- démontage, modification ou réparation fait en 

dehors de notre société, 

- usure normale du fauteuil, 

- non retour du coupon de garantie. 

SMLUVNÍ ZÁRUKA 

Na standardní invalidní vozíky poskytujeme záruku 5 let, na 

odlehčené invalidní vozíky 4 roky. Elektronické invalidní 

vozíky, trojkolky, postele a další výrobky: 2 roky (baterie 6 

měsíců) a vícepolohové invalidní vozíky 3 roky. Tato záruka 

se omezuje na výměnu vadného nebo náhradního dílu. 

 
PODMÍNKY PLATNOSTI 

Při uplatňování nároků z této záruky je nutno vašemu 

oficiálnímu prodejci Vermerien předložit část „B“ této karty. 

Tato záruka je platná pouze v případě, když díly vyměňuje 

společnost Vermeiren v Belgii. 

 
VÝJIMKY 

Tato záruka neplatí v následujících případech: 

 
- poškození vlivem nesprávného používání invalidního 

vozíku, 

- poškození při přepravě, 

- účast na dopravní nehodě, 

- demontáž, úpravy nebo opravy provedené mimo 

naši společnost a/nebo mimo oficiální prodejní 

zastoupení Vermeiren, 

- běžné opotřebení invalidního vozíku, 

- nezaslání záruční karty zpět. 

GARANTIEERKLÄRUNG 

Wir  garantieren,  dass  für  unsere  Rollstühle  hochwertige 

Produkte verwendet werden, die in sorgfältiger Verarbeitung 

nach dem neuesten Stand der Technik montiert werden. 

Bevor Ihr Rollstuhl unser Werk verlassen hat, wurde er einer 

eingehenden Endkontrolle unterzogen, um auch  letzte, 

eventuell vorhandene Mängel aufzuspüren. 

 
Auf Standardrollstühle gewähren wir eine Garantie von 5 

Jahren, auf Leichtgewichtrollstühle 4 Jahre, auf elektroni- 

sche Rollstühle, Dreiräder, Betten und andere Produkte: 2 

Jahre (Batterien 6 Monate), auf Multifunktionsrollstühle 3 

Jahre. 

In dieser Garantie eingeschlossen sind alle Mängel, die auf 

einen Produkt- oder Verarbeitungsfehler  zurückzuführen 

sind, Dieser Garantie unterliegen keine Schäden aus un- 

sachgemäßer Benutzung. Ebenfalls  sind Verschleißteile von 

der Garantie ausgenommen. 

 
Sollte einmal der Fall eingetreten sein, dass Sie aus 

berechtigtem Grunde mit Ihrem Rollstuhl unzufrieden sind, 

so wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Fachhändler. 

Er wird sich in enger Zusammenarbeit mit uns darum be- 

mühen, eine für Sie zufriedenstellende Lösung zu finden. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.V. VERMEIREN 
N.V. Vermeirenplein 
1/15 B-2920 
Kalmthout BELGIUM 

- Por favor entréguelo en el plazo de 8 días a partir de la fecha de compra o registre su 

A producto en nuestra página web, http://www.vermeiren.be/registration 

- à renvoyer dans les 8 jours après achat ou régistrer votre produit sur 

notre site, http://www.vermeiren.be/registration 
- Zašlete prosím zpět do 8 dnů od data zakoupení nebo svůj výrobek 

zaregistrujte na našich webových stránkách 
http://www.vermeiren.be/registration 

- zurückschicken innerhalb von 8 Tagen nach kauf  oder registrieren Sie 

Ihr Produkt auf unserer website, http://www.vermeiren.be/registration 

- da restituire entro 8 giorni dalla data di acquisto o registri il vostro 

prodotto al nostro web site, http://www.vermeiren.be/registration 
 
 

B - en caso de reparación, por favor, añada el apartado "B". 

- en cas de réparation, veuillez ajouter la carete “B”. 

- v případě opravy doplňte část „B“. 

- im Falle einer Reparatur, Karte “B” beifügen 

- in case di riparazione, rispediteci la carta “B”. 
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 SERVIS   

Na této střídavé tlakové matraci byl 
proveden servis: 
Les matelas à pression alternée a sont 
contrôlé: 
De drukwisselmatrassen zijn gecontroleerd: 

Das Wechselsdruckmatratzen wurde überprüft: 
I materassi a pressione alternata è stat 
ispezionata: 
El colchones de  presión alterna ha sido revisada 
por: 
Z materace zmiennociśnieniowe był 
serwisowany: 

 

Razítko prodejce • Cachet du revendeur • Stempel van de 
handelaar Händlerstempel • Timbro del rivenditore • Sello del 
distribuidor • Dealerzy pieczęć: 

 
 
 
 
 

Datum • Datum • Data • Fecha: 

Razítko prodejce • Cachet du revendeur • Stempel van de 
handelaar Händlerstempel • Timbro del rivenditore • Sello del 
distribuidor • Dealerzy pieczęć: 
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• Pro servisní kontrolní listy a další technické informace se obraťte na svého nejbližšího odborného prodejce. 
Další informace jsou uvedené na našich webových stránkách: www.vermeiren.com. 

• Les listes des contrôles à effectuer lors des entretiens de même que toute autre information technique sont 
disponibles auprès de nos filiales. Pour de plus amples informations, consultez le site: www.vermeiren.fr. 

• Servicelijsten en andere technische informatie kunt u aanvragen bij onze vestigingen. Meer informatie vindt 
u ook op: www.vermeiren.be. 

• Servicechecklisten und  weitere technische Informationen erhalten Sie über unsere Niederlassungen. 
Informationen unter: www.vermeiren.de, www.vermeiren.at, www.vermeiren.ch. 

• Gli elenchi di controllo  di manutenzione  e  ulteriori  informazioni  tecniche  sono  disponibili  presso  le  
nostre filiali. Per informazioni consultare il sito: www.vermeiren.com. 

• Para un servicio de revisión o información técnica adicional, por favor, consulte a nuestros 
distribuidores especialistas más cercanos. Más información en nuestra página web: 
www.vermeiren.com. 

• Po  dodatkowe  informacje  techniczne  oraz  listę  części  zamiennych  proszę  się  kontaktować  
z naszym wyspecjalizowanymi dystrybutorami w pobliżu  miejsca  zamieszkania.  Więcej  
informacji na naszej stronie www.vermeiren.pl. 
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Belgie Německo 

N.V. Vermeiren N.V. Vermeiren Deutschland GmbH 

Vermeirenplein 1 / 15 
B-2920 Kalmthout 
Fax: +32(0)3 666 48 94 
Internet: www.vermeiren.be 
E-mail: info@vermeiren.be 

Wahlerstraße 12 a D-
40472 Düsseldorf 
Tel.: +49(0)211 94 27 90 
Fax: +49(0)211 65 36 00 
Internet: www.vermeiren.de  
E-mail: info@vermeiren.de 

 

Francie Rakousko 

Vermeiren France S.A. Vermeiren Austria GmbH 

Z. I., 5, Rue d´Ennevelin 
F-59710 Avelin 
Tel.: +33(0)3 28 55 07 98 
Fax: +33(0)3 20 90 28 89 
Internet: www.vermeiren.fr 

E-mail: info@vermeiren.fr 

Schärdinger Strasse 4 A-
4061 Pasching 
Tel.: +43(0)7229 64900 
Fax: +43(0)7229 64900-90 
Internet: www.vermeiren.at  
E-mail: info@vermeiren.at 

 
 

Itálie Švýcarsko 

Vermeiren Italia Vermeiren Suisse S.A. 

Viale delle Industrie 
5 I-20020 Arese MI  
Tel: +39 02 99 77 07 
Fax: +39 02 93 58 56 17 
Internet: www.vermeiren.it 
e-mail: info@vermeiren.it 

Hühnerhubelstraße 59 
CH-3123 Belp 
Tel.: +41(0)31 818 40 95 
Fax: +41(0)31 818 40 98 
Internet: www.vermeiren.ch  
e-mail: info@vermeiren.ch 

 
 

Polsko Španělsko / Portugalsko 

Vermeiren Polska Sp. z o.o Vermeiren Iberica, S.L. 

ul. Łączna 1 
PL-55-100 Trzebnica 
Tel.: +48(0)71 387 42 00 
Fax: +48(0)71 387 05 74 
Internet: www.vermeiren.pl 
E-mail: info@vermeiren.pl 

Carratera de Cartellà, Km 0,5 
Sant Gregori Parc Industrial Edifici A 
17150 Sant Gregori (Girona) 
Tel.: +34 972 42 84 33 
Fax: +34 972 40 50 54 
Internet: www.vermeiren.es  
E-mail: info@vermeiren.es 

 
 

Česká republika 
Vermeiren ČR s.r.o. 

Nádražní 132 
702 00 Ostrava 1 
Tel.: +420 596 133 923 
Fax: +420 596 121 976 
Internet: www.vermeiren.cz  
E-mail: info@vermeiren.cz 


