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EASY HEAD 01 
Pernă antiplagiocefalie 
Ref: TCA 18 

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE            

Dragă utilizatorule! 
Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed! Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din cele mai performante materiale, toate 
având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.   
Aceste produse sunt conforme cu Specificația tehnică și cu cerinţele Regulamentului (UE) MDR 2017/745 al Parlamentului European privind 
dispozitivele medicale şi respectă cerințele prevăzute în Anexa I –Cerințe generale privind siguranţa şi performanța- şi Anexa VIII – Reguli de 
clasificare. Conformitatea este declarată în baza Articolului 52(7), Anexa II şi Anexa III din MDR 2017/745. 
Aceste produse îndeplinesc Directiva Europeană privind Dispozitivele Medicale 93/42/CEE (RD.1591/2009) și au certificate de înregistrare de la 
Ministerul Sănătății. 
 
 
 
Indicaţii 
Este recomandată nou născuţilor și copiilor mici, perna fiind special 

concepută pentru a evita deformarea capului și pentru păstrarea unei 

forme armonioase a acestuia. 

 

Descriere 

Pernă pătrată cu umplutură biluţe fibră siliconică, cu husă textilă. 

Forma concavă din mijloc are rolul de a distribui presiunea în mod 

uniform, susţinând gâtul și coloana în poziţie corectă. 

Poate fi folosită în pătuţ, în cărucior, în scaunul de mașină și în landou. 

Dimensiuni: 25 x 20 x 5 cm 

 

 

 

Compoziţie 

Exterior – bumbac 100%, interior – biluţe fibră siliconică. 

 

Poziţionare 

Se așează nou născutul cu capul pe mijlocul pernei, astfel încât gâtul 

să fie susținut de marginea pernei. 

Curăţare     

Se spală manual cu apă caldă (40°C), nu se albeşte, nu se stoarce 
mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!   
 
Depozitare 
La temperatura camerei, la loc uscat şi bine ventilat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garanția legală de conformitate conform Legii nr. 449/2003: 2 ani. 
Garanția comercială a produsului: 30 zile.  
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 cutia de ambalare a produsului. 
Termen de comunicare a soluționării: 15 zile. 
Sesizările și reclamațiile se trimit pe adresa de mail: suportclienti@triamed.ro 
 

TALON DE GARANŢIE 

30 zile 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

