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Τα αεροστρώματα µπορούν να περιορίσουν & να θεραπεύσουν τα 

έλκη κατάκλισης σε άτοµα µε πολύωρη παραµονή σε αναπηρικο 

αμαξιδιο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νοσοκομειακή ή οικιακή 

χρήση. Κατανέµουν ομοιόμορφα την πίεση στην περιοχή της λεκάνης 

ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία οιδήματος.  

Η αεραντλία εναλλάσσει την πίεση του αέρα στο στρώµα 

δημιουργώντας την αίσθηση ελαφρού µασάζ & ενεργοποιεί τα 

ακινητοποιημένα λόγω της κατάκλισης κύτταρα.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

 Τοποθετήστε το αερόστρωμα πάνω από το κάθισμα του 

αναπηρικού, προσέχοντας η είσοδος του αέρα να βρίσκεται στην 

πλευρική μεριά  των μηρών. 

 Τοποθετήστε πάνω από το αερόστρωμα ένα λεπτό αναπνέον 

ύφασµα, εφόσον δεν συνοδεύεται από δικό του κάλυµµα, ώστε να 

µην έρχεται σε απευθείας επαφή µε το δέρµα του ασθενούς. 

 Συνδέστε το στρώμα µε την αντλία χρησιμοποιώντας τους 

καταλλήλους σωλήνες που υπάρχουν στην συσκευασία. Συνδέστε 

την αντλία στο ρεύμα & γυρίστε τον διακόπτη στο µέγιστο, ώστε να 

φουσκώσει το στρώµα. 

 Όταν το στρώµα φουσκώσει εντελώς μπορείτε να ρυθμίσετε την ροή 

του αέρα, ανάλογα των απαιτήσεων του χρήστη, χρησιμοποιώντας 

τον διακόπτη. 

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αντλία 

Ηλεκτρικά 
AC220-240V/100-120V, 
50/60HZ  

Έξοδος ≥ 4 λίτρα / λεπτό 
Εύρος Πίεσης ≥0,12 Bar  
Κύκλος εναλλαγής 5~6 λεπτά 
Ισχύς ≤ 10VA + 25%  
Θόρυβος ≤ 50 dB 

Μαξιλάρι 

Μεγ. Βάρος Ασθενούς 120 ΚΙΛΑ 

Υλικό 

Θερμοπλαστική 
Πολυουρεθάνη 
Ιατρικής Κλάσης 

Διαστάσεις(LxWxH) 46x46x8 cm 
Βάρος  2 Kgs 

 Μην αποσυνδέετε τους σωλήνες ενώ η αντλία βρίσκεται σε λειτουργία. 
 Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα κοντά στο στρώµα. 
 Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εστία φλόγας κοντά στο στρώμα. 
 Μην ξεπερνάτε το µέγιστο φορτίο (κιλά) που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. 
 Διατηρείτε την αντλία σε καθαρό & στεγνό περιβάλλον. 
 Για τον καθαρισµό του στρώµατος χρησιμοποιείστε ένα µαλακό πανί ή σφουγγάρι 

και νερό με σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά, όξινα ή άλλα χηµικά 
καθαριστικά. 

 H αντλία διαθέτει ασφάλεια RF1 05x20, 1,5A. Av χρειαστεί να την αντικαταστήσετε, 
αποσυνδέστε την αντλία από το ρεύµα & χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι γυρίστε 
το καπάκι της ασφαλειοθήκης σε αντίθετη προς του δείκτες του ρολογιού φορά 
(αριστερά). 

 H αντλία διαθέτει φίλτρο σκόνης. Παρακαλείστε να ελέγχετε τουλάχιστον μία φορά 
την εβδομάδα ότι το φίλτρο είναι καθαρό. Αν χρειαστεί πλύνετε το φίλτρο µε νερό, 
στεγνώστε το καλά & επανατοποθετήστε το στην θέση του. Αν η συσκευή 
λειτουργεί µε βρώμικο φίλτρο θα μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία ή βλάβη της 
συσκευής. Το φίλτρο πρέπει να ελέγχεται τακτικά. 

 Αν χρειαστεί να αποθηκεύσετε το στρώµα, αδειάστε το από τον αέρα, διπλώνοντάς 
το. 

 Nα αποθηκεύεται σε στεγνό, καθαρό και καλά αεριζόµενο περιβάλλον. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
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 Προστατέψτε το προϊόν από έλαια, λοσιόν και κρέμες, 

σκεπάζοντάς την επιφάνεια του με βαμβακερό η μάλλινο ύφασμα 

ή μία πετσέτα μπάνιου. 

 Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με βάση το οινόπνευμα όταν 

καθαρίζετε το προϊόν. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά 

στο υλικό του . 

 Καθαρίσετε το προϊόν μετά από κάθε ημερήσια χρήση. Σας 

συνιστούμε να το καθαρίζετε με ένα ήπιο απορρυπαντικό για να 

την προστατεύσει από τους λεκέδες λαδιού και σκόνης. Μια κοινή 

πρακτική είναι να χρησιμοποιήσετε ένα μπουκάλι ψεκασμού 

γεμάτο με ένα μείγμα από αντι-βακτηριακό σαπούνι και νερό. 

Ψεκάστε το προϊόν & έπειτα σκουπίστε το με μια καθαρή πετσέτα. 

Η καλύτερη λύση είναι να καθαρίζεται με ζεστό νερό ανακατεμένο 

με ήπιο σαπούνι και μετά να σκουπίζεται καλά. 

 Προστατέψτε το προϊόν από εκδορές, κοψίματα και τρυπήματα. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ (!) 

Οδηγίες Χρήσης Αεροστρώματος  Καθίσματος Αναπηρικού 0806931 



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ὀτι 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. 

Οδηγίες Χρήσης Αεροστρώματος  Καθίσματος Αναπηρικού 0806931 



To προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος στον 

μηχανισµό & έξι (6) µήνες στο στρώµα & τα υπόλοιπα µη μηχανικά 

µέρη. Η εγγύηση καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που 

προέρχονται από κακή χρήση / συντήρηση του προϊόντος. 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

Φόρμα Εγγύησης  

Στοιχεία Αγοραστή 

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

Ημ/νία Αγοράς: …………………………… 

Τηλέφωνο:  ……………………………….  

 

 

Στοιχεία Καταστήματος 

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

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

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

 

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