
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 45CM PVC ΓΚΡΙ 
USER MANUAL 
ANTI-DECUBITUS CUSHION WITH HOLE 45CM PVC GREY 

Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 

Read the instruction manual before use and keep it for future reference. 
Important safety instructions 

EL GR 

0803308 



Περιγραφή προϊόντος 

Το πρώτο βήμα για την πρόληψη των πληγών κατάκλισης  είναι η αλλαγή των 

σημείων πίεσης του σώματος. 

Όταν τοποθετούμε το μαξιλάρι, είναι σημαντικό ο ασθενής να σηκώνεται ή να 

ανυψώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να περιορίσει την παρατεταμένη 

συμπίεση της λεκάνης στην περιοχή των εξεχόντων οστών. 

Οδηγίες καθαρισμού και οδηγίες πλύσης 

Μαξιλάρι 

 Πλύνετε το μαξιλάρι με απολυμαντικό σαπούνι. 

 Σκουπίστε το μαξιλάρι με υγρό πανί, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στη 

συνέχεια στεγνώστε με στεγνό  πανί. 

 Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή άλλους διαλύτες. 

 Μην το πλύνετε στο πλυντήριο ρούχων  και μη χρησιμοποιήσετε στεγνωτήριο 

για να το στεγνώσετε. 

 Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για να το καθαρίσετε. 

Εξωτερική διάμετρος Εσωτερική διάμετρος Πάχος Υλικό 

450 mm 120 mm 85mm PVC 

Οδηγίες ρύθμισης 

 Τοποθετήστε το μαξιλάρι  στο κάθισμα. 

 Φουσκώστε το μαξιλάρι με το εμβολο αέρος (τρόμπα). Τα διπλά 

διαμερίσματα του, ρυθμίζονται από μόνα τους καθώς κάθεται και κινείται ο 

ασθενής ώστε να αυξάνεται η θέση και η ευστάθεια από πλευρά σε πλευρά ή 

μπροστά προς τα πίσω. 

 Τοποθετήστε τον ασθενή  πάνω στο μαξιλάρι. 

 Συνιστούμε να προσαρμόσετε ξανά την πίεση του μαξιλαριού τακτικά. 

 ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΣΘΕΝΗ: 100KG 



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ἡ 

δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος: 

1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζἱ με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή 

είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης). 

2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεἱα 

διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση. 

3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστό σημείο 

ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην 

εκμετάλλευση εκ νἐου των υλικών της συσκευής σας. 

Δηλώνουμε τη συμμόρφωση των ανωτέρω αναφερόμενων προϊόντων με τις 
ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, της Υπουργικής Απόφασης 
εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας, ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 ΦΕΚ 2198Β/02-
10-2009  
 
Κάθε προϊόν της παρούσας δήλωσης πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που 
περιλαμβάνονται στον τεχνικό του φάκελο. 
 
Tο προϊόν είναι ασφαλές και αποτελεσματικό και δεν θέτει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια και την υγεία του ασθενή, χρήστη και τρίτων προσώπων, εφόσον 
αυτό συντηρείται κατάλληλα και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον 
προορισμό του και τις συνοδευτικές οδηγίες . 
 
Η παρούσα δήλωση εκδίδεται με βάση τη βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο 
κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών προϊόντων της αρμόδιας αρχή (ΕΟΦ) Το 
προϊόν ανήκει στην Κατηγορία 1 με κανόνα κατάταξης 1 . 
 
Ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί Ιατροτεχνολογικών 
Προϊόντων . 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 



ΕΓΓΥΗΣΗ:  

Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. Η εγγύηση 

καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από κακή 

χρήση/συντήρηση του προϊόντος. Περίοδος Εγγύησης ορίζεται από  την 

Ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο αφοράς. 

Φόρμα Εγγύησης  

Στοιχεία Αγοραστή 

Ονοματεπώνυμο : 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Ημ/νία Αγοράς: …………………………… 

Τηλέφωνο:  ……………………………….  

 

Στοιχεία Καταστήματος 

Επωνυμία : 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση:………………………………………………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο: ……………………………….  Σφραγίδα καταστήματος  

 

ΜΟΒΙΑΚ S.A 
Μ.Μπότσαρη 96-98, Χανιά-Κρήτης 
ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε                                                     
Μ.MPOTSARI 96-98 Chania-Crete, Greece 
+30-28210-63222 www.mobiakcare.gr 

http://www.mobiakcare.gr/


Product description 

 

The first step in preventing bed wounds is to change your body pressure points. 

When placing the pillow, it is important for the patient to lift or lift at regular 

intervals to reduce prolonged compression of the pelvis in the area of the 

prominent bone. 

Cleaning instructions and washing instructions 

Pillow 

 Wash the pillow with antiseptic soap. 

 Wipe the pillow with a damp cloth: rinse with clean water and then dry with a 

dry cloth. 

 Do not use detergents or other solvents. 

 Do not wash it in the washing machine and do not use a dryer to dry it. 

 Do not use a steam cleaner to clean it. 

Setup instructions 

 Place the pillow on the seat. 

 Inflate the pillow with the air piston. The double compartments are adjustable by 

themselves as the patient sits and moves to increase position and stability from 

side to side or front to back. 

 Place the patient on the pillow. 

 We recommend that you adjust the cushion pressure regularly. 

 MAXIMUM WEIGHT PATIENT: 100KG 

Outer diameter Internal diameter Thickness Material 

450 mm 120 mm 85mm PVC 



 Protecting the environment 
 

Should you find one day that your appliance needs to be replaced or If it Is of no 

further use to you, think of the protection of the environment: 

 

1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also 

the meaning of the shown recycling sign). 

2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the Recycling 

centers to which your appliances must be disposed. 

3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as 

well as the recycling of the appliance components. 

4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly 

disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards. 

EC Declaration of Conformity 

We declare the conformity of the above product to the provisions of the Medical 
Equipment Directive 93/42/EEC and the Greek National Legislation 
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648. ΦΕΚ 2198Β/02-10-2009  
 
Each product in this statement meets the technical specifications contained in its 
technical documentation If the appropriate maintenance will be provided and the 
product will be used according the “instruction of use” then the product is safe and 
effective and does not endanger the health safety of patient’s, user and or third 
parties, 
  
This declaration is issued on the basis of a certificate of registration in the 
Manufacturer  Register of Medical Devices of the Competent Authority (EOF). 
 
The product belongs in Class I, Classification rule 1 & Corresponds to the Medical 
Device Directive: 93/42/EEC  



WARRANTY:  

The product has a warranty period of one (1) year. The warranty covers factory 

defects and not damages from misuse/maintenance product. Applicable warranty 

period starts from the purchasing invoice  date. 

Warranty Claim Form: 

Buyers Data 

Name : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Date of purchase: …………………………… 

Phone:  ……………………………….  

 

 

Resellers Data 

Name : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Address :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Phone: ……………………………….  Reseller Stamp 
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