Rekisteröity
lääkintälaitteeksi

Exact™Q
postkirurginen istuintyyny
Istuintyyny on suunniteltu erikoispehmusteeksi esim. häntäluun alueen kirurgisen
toimenpiteen jälkeen. Tuotteen materiaalit ovat ympäristöystävällisiä. ExactQ:ssa on likaa
hylkivä ja läpäisemätön hygieniapäällinen.

TOIMIVUUS
ExactQ soveltuu häntäluun alueen painehaavojen
ehkäisyyn matalan ja keskinkertaisen riskin
käyttäjille. Tyynyssä on ovaalin muotoinen reikä.
Hygieniapäällisessä on antidecubitusominaisuus.

HYGIENIAPÄÄLLISEN OMINAISUUDET
Materiaali on elastinen, hengittävä ja hiostamaton eikä
päästä nesteitä läpi. Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti likaa ja eritteitä. Päällinen on antibakteerinen,
home- sekä sienisuojattu ja siinä on ommellut, lujat
saumat.
Vaihtopäällisiä saatavilla.

TUOTETURVALLISUUS
ExactQ on lääkintälaitedirektiivi 93/42/EEC, luokan
1 tuote. Se ei sisällä terveydelle ja ympäristölle
vaarallisia tai haitallisia yhdisteitä. Tuotteen materiaalit ovat Öko-Tex-sertifioituja ja REACH-asetuksen
mukaisia.
MATERIAALIT
Huolellisesti valituilla materiaaleilla on erinomaiset
ympäristö-, ergonomia- ja antidecubitusominaisuudet. Materiaalien paloluokka on SL 1 (IMO FTPC Part
9).
Vaahtosisus on viskoelastista PU-geelivaahtoa.
Hygieniapäällisen materiaali on PU-laminoitu
polyesteri.
KOOT
42 x 42 x 7/13 cm
reikä 8 x 20 cm
PAINOSUOSITUS
korkeus 7 cm: 20-130 kg
korkeus 13 cm: 20-150 kg

TUOTTEEN KUNTO JA HÄVITYSOHJEET
Tarkista tuotteen kunto säännöllisesti. Vaihda vaurioitunut tuote ehjään. Tuotteen elinkaari on pitkä. ExactQ
voidaan hävittää turvallisesti ja edullisesti polttamalla.
Tuote ei ole ongelmajätettä!
TAKUU
Takuu on kaksi (2) vuotta materiaali- ja valmistusvirheille.

HOITO-OHJE
Päällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä
pesuliuoksella sekä useimmilla desinfektioaineilla. Eritetahrapuhdistuksessa käytetään happeen perustuvia
desinfiointiaineita (PH 5-9). Syövyttävien aineiden
käyttöä ei suositella. Vahvasti emäksisen KloraminT liuoksen maksimipitoisuus on 2000 ppm, satunnaisesti
enintään 5000 ppm. Spriipohjaisten liuosten tehoainepitoisuus saa olla 60-80 % (PH≈10). Muista riittävä
huuhtelupyyhintä ja kuivaus.
Pyyhi päälliselle joutunut virtsa ja hiki pois. Säännöllinen pintapyyhintä pidentää tuotteen käyttöikää.
Hygieniapäällinen voidaan irrottaa ja pestä pesukoneessa. Kuumadesinfiointi on mahdollinen 70 °C:ssa
10 minuutin ohjelmalla tai 95 °C:ssa. Huom!
Vaahtosisukselle ei vesipesua!
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