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PROTECTOR I 
Saltea antiescare de decubit cu pompă, tip fagure    
Ref. 410220 
          

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE           
    
 
Indicaţii          
Salteaua antiescare este utilizată pentru reducerea incidenţei escarelor de decubit şi optimizarea confortului pacienţilor, în îngrijirea la domiciliu, pe 
termen lung.  
Descriere 
Salteaua are două componente: 
a) saltea, dimensiuni: 280 cm x 90 cm x 6,35 cm. Greutate 2 kg. 
b) pompă cu compresor silenţios, dimensiuni: 25,7 cm x 11,5 cm x 9,4 cm, alimentare: 220-220 V, 50 Hz. Presiune: 45 – 110 mmHg.  
Nivel zgomot: <35dBA.  
Greutate: 1,4 kg. 
Salteaua se umflă şi se dezumflă în cicluri de aproximativ 6 minute. 
Sarcina maximă admisă: 110 kg (efect terapeutic), 130 kg (rezistență fizică). 
Compoziţie 
Saltea – PVC 100%, culoare bej. 
Poziţionare 
Se aşează salteaua pe pat cu orificiul de umflare spre partea distală a patului. 
Pompa se poate agăţa pe marginea patului sau se poate aşeza pe noptieră. 
Se conectează furtunurile de aer de la saltea la pompă, după care se conectează pompa la sursa de alimentare. 
După umflarea saltelei, se reglează presiunea folosind butonul de ajustare a presiunii, în funcţie de greutatea utilizatorului. 
Conține chit de reparație.  

Curăţare   
Se spală manual cu apă caldă şi detergent.  

Depozitare 
La temperatura camerei. A se feri de surse de căldură puternice, expunerea la soare sau contactul cu obiecte ascuțite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garanția legală de conformitate conform Legii nr. 449/2003: 2 ani. 
Garanția comercială a produsului: 1 an.  
Data producției: vezi eticheta ambalaj. 
Data valabilității: fără termen de expirare.   
Pentru validarea garanţiei, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze şi să prezinte Talonul de garanţie. 

Pentru soluționarea problemelor apărute în garanție se trec pe sesizare în mod obligatoriu, următoarele date: Referință articol, lotul și data fabricației, 
indicate pe ambalajul produsului. 
Termen de comunicare a soluționării: 15 zile. 
Sesizările și reclamațiile se trimit pe adresa de mail: suportclienti@triamed.ro 
 

TALON DE GARANŢIE 

1an de la data cumpărării produsului 

Lotul și data fabricației: 

Referința produsului: Data cumpărării: 

Motivul sesizării/reclamației: 

 

 

 

 

 

Semnătura şi ştampila vânzătorului 

 

 

 

 

 

mailto:office@triamed.ro
mailto:triamed@gmail.ro
http://www.triamed.ro/
mailto:suportclienti@triamed.ro

