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Przeznaczenie i środki ostrożności
PRZEZNACZENIE
Materac HoverSling® Split-Leg oraz materac HoverSling® Repositioning Sheet 
to połączony system wspomaganego pneumatycznie przemieszczania oraz 
podnoszenia pacjenta. W razie wykorzystania do wspomaganego pneuma-
tycznie przemieszczania pacjenta sprężarka powietrza HoverTech napełnia 
materac HoverSling powietrzem, aby pacjent leżał na miękkiej powierzchni, a 
jednocześnie z otworów w spodzie wydostaje się powietrze, które o 80–90% 
zmniejsza siłę potrzebną do przemieszczenia pacjenta. W tym zastosowaniu 
materac HoverSling® służy do wspomagania opiekunów w przemieszczaniu, 
pozycjonowaniu i obracaniu pacjentów, w tym układaniu pacjentów na brzuchu. 
Po podwieszeniu na wysięgniku podnośnika materac HoverSling może również 
służyć do podnoszenia pacjentów w pionie.

WSKAZANIA
• Pacjenci, którzy nie potrafią samodzielnie przemieścić się w płaszczyźnie 

poziomej lub pionowej.
• Pacjenci, których masa lub objętość ciała stanowi potencjalne zagrożenie 

dla zdrowia opiekunów odpowiedzialnych za przemieszczanie pacjentów 
w płaszczyźnie poziomej lub pionowej.

PRZECIWWSKAZANIA
• Pacjenci ze złamaniami odcinka piersiowego, szyjnego lub lędźwiowego, 

które uznaje się za niestabilne, nie powinni być podnoszeni za pomocą 
materaca HoverSling, chyba że zgodę wyrazi lekarz.

PRZEWIDZIANE MIEJSCA ZASTOSOWANIA
• Szpitale, ośrodki opieki średnio- i długoterminowej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI – W PRZYPADKU 
UŻYTKOWANIA JAKO MATERACA DO 
PRZEMIESZCZANIA PACJENTA

• Przed przemieszczeniem pacjenta opiekunowie muszą sprawdzić, czy 
wszystkie hamulce zostały aktywowane. 

• Ze względów bezpieczeństwa podczas korzystania z materaca musi być 
obecnych co najmniej dwóch opiekunów.

• Podczas przemieszczania pacjenta o masie ciała większej niż 340 kg 
zalecana jest obecność dodatkowych opiekunów.

• Nigdy nie pozostawiać pacjenta bez opieki na napełnionym powietrzem 
urządzeniu.

• Z materaca HoverSling należy korzystać wyłącznie zgodnie z przeznacze-
niem, które opisano w niniejszym podręczniku. 

• Używać wyłącznie osprzętu i/lub akcesoriów zatwierdzonych przez firmę 
HoverTech International.

• Podczas przemieszczania na łóżko z materacem zmiennociśnieniowym 
należy przełączyć dopływ powietrza do materaca na najwyższy poziom, 
aby zapewnić twardą powierzchnię do przemieszczania.

• Nigdy nie należy przemieszczać pacjenta w płaszczyźnie poziomej na 
materacu HoverSling nienapełnionym powietrzem.

• Przed napełnieniem materaca HoverSling powietrzem upewnić się,  
że pacjent jest wyśrodkowany.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI – W PRZYPADKU 
UŻYTKOWANIA JAKO MATERACA DO 
PODNOSZENIA PACJENTA

• Podczas korzystania z materaca HoverSling musi być obecnych co 
najmniej dwóch opiekunów.

• Materac HoverSling powinien być wykorzystywany wyłącznie przez  
przeszkolony personel.

• Używać wyłącznie osprzętu i/lub akcesoriów zatwierdzonych przez firmę 
HoverTech International.

• Przed użyciem należy dokonać oceny ryzyka, aby upewnić się, że 
zastosowano odpowiedni rozmiar materaca HoverSling dla danego pacjenta.

• Przed uniesieniem pacjenta za pomocą materaca HoverSling wykwali-
fikowany członek personelu pielęgniarskiego lub lekarskiego powinien 
przeprowadzić ocenę medyczną.

• Nie używać uchwytów do przemieszczania poziomego materaca 
HoverSling Split-Leg do podnoszenia pacjenta. Zadziałanie na uchwyty 
do przemieszczania poziomego nadmierną siłą może spowodować 
rozerwanie materaca HoverSling.

• Sprawdzić, czy materac HoverSling nie jest przymocowany do żadnego 
innego przedmiotu niż wysięgnik podnośnika.

• Podczas podwieszania do wysięgnika typu pętlowego należy upewnić się, 
że kolory pętli pasów na wysokości ramion oraz nóg odpowiadają stronom 
lewej i prawej pacjenta.

• Po całkowitym rozwinięciu pasów zawiesia należy sprawdzić, czy 
zostały one prawidłowo zamocowane do wysięgnika podnośnika, zanim 
rozpocznie się podnoszenie pacjenta.

• W przypadku podnośników w pozycji siedzącej upewnić się, że pacjent 
znajduje się w bezpiecznej pozycji siedzącej na materacu HoverSling® 
Split-Leg, zanim rozpocznie się przemieszczanie lub podnoszenie.

• Nigdy nie należy podnosić pacjenta wyżej, niż jest to konieczne do 
wykonania podnoszenia/przemieszczania.

• Nigdy nie pozostawiać pacjenta bez nadzoru podczas korzystania 
z materaca HoverSling.

• Z materaca HoverSling należy korzystać zgodnie z instrukcją zarówno 
podnośnika, jak i materaca HoverSling.

• Jeśli maksymalne dopuszczalne masy ciała pacjenta podnośnika, 
wysięgnika i materaca HoverSling są różne, obowiązuje najniższa 
dopuszczalna masa ciała.

OSTRZEŻENIE: W razie wykorzystania materaca HoverSling® Repositioning 
Sheet do przemieszczenia pacjenta z łóżka na wózek, wózek MUSI  
mieć odchylone oparcie. Jeśli wózek nie ma odchylanego oparcia,  
odradza się zastosowanie materaca HoverSling Repositioning Sheet.
OSTRZEŻENIE: Jeśli widoczne są jakiekolwiek oznaki uszkodzenia, wycofać 
materac HoverSling z użytku.
OSTRZEŻENIE: Na sali operacyjnej: Aby zapobiec ześlizgnięciu się pacjenta, 
należy zawsze spuścić powietrze z materaca HoverSling i zabezpieczyć pacjenta 
oraz materac na stole operacyjnym przed ustawieniem stołu pod kątem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI – SPRĘŻARKA 
POWIETRZA

• Przewód zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nie stanowił 
zagrożenia. Unikać zasłaniania otworów wlotowych powietrza sprężarki 
powietrza.

• W przypadku korzystania z materaca HoverSling w środowisku MRI 
należy zastosować specjalny wąż do pomieszczeń MRI o długości 7,5 m 
(dostępny do nabycia).

• PRZESTROGA: Unikać ryzyka porażenia prądem elektrycznym.  
Nie otwierać sprężarki powietrza.

• Instrukcje użytkowania znajdują się w podręcznikach użytkowania 
konkretnych produktów.

Znaczenie symbolu

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
Z DYREKTYWĄ DOTYCZĄCĄ 
WYROBÓW MEDYCZNYCH

Produkty są zgodne z normami obowiązującymi dla 
wyrobów klasy 1, o których mowa w rozporządzeniu  
2017/745 (UE) w sprawie wyrobów medycznych.
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Identyfikacja części – materac HoverSling® Split-Leg

Otwory wlotowe węża 
sprężarki powietrza (2)

Pas bezpieczeństwa pacjenta (1)
(NIE UŻYWAĆ DO CIĄGNIĘCIA)

Na etykiecie podano: numer modelu, 
numer seryjny i instrukcje użytkowania.

Pasy zawiesia (6)
(oznaczone kolorami białym, 
beżowym i niebieskim w celu 
ułatwienia identyfikacji)

Uchwyty do przemieszczania 
w płaszczyźnie poziomej (4)

Kieszenie na pasy (6)

Dane techniczne/wymagane akcesoria

MATERAC HOVERSLING® SPLIT-LEG

Materiał:
Góra: dzianina poliestrowa
Dół: nylonowy diagonal

Wykonanie: Szycie

Szerokość:
86 cm (34") 
99 cm (39") 
127 cm (50") 

Długość: 178 cm  (70")

Nr modelu: HMSLING-34-B* – 86 cm (34") (szer.) x 178 cm (70") (dł.)  
(10 szt. w opakowaniu) 

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 318 KG

Nr modelu: HMSLING-39 – 99 cm (39") (szer.) x 178 cm (70") (dł.)  
(5 szt. w opakowaniu) 
Nr modelu: HMSLING-39-B* – 99 cm (39") (szer.) x 178 cm (70") (dł.)  
(5 szt. w opakowaniu) 
Nr modelu: HMSLING-50 – 127 cm (50") (szer.) x 178 cm (dł.) (70")  
(5 szt. w opakowaniu) 
Nr modelu: HMSLING-50-B* – 127 cm (50") (szer.) x 178 cm (dł.) (70")  
(5 szt. w opakowaniu) 

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 454 KG

*Materiał oddychający

NIE ZAWIERA LATEKSU

WYMAGANE AKCESORIUM W PRZYPADKU 
UŻYTKOWANIA JAKO MATERACA DO 
PRZEMIESZCZANIA PACJENTA:
Nr modelu: HTAIR2300 (wersja europejska) – 230 V~, 50 Hz, 6 A

WYMAGANE AKCESORIUM W PRZYPADKU 
UŻYTKOWANIA JAKO MATERACA DO 
PODNOSZENIA PACJENTA:
Każdy podnośnik pacjenta z 2-, 3- lub 4-punktowym systemem podwieszania 
przeznaczony do użytku z:

• mobilnymi wciągarkami z podwieszanym siedziskiem
• wciągarkami z wózkiem
• wciągarkami stacjonarnymi mocowanymi do ściany/ścian,  

podłogi i/lub sufitu
• wolnostojącymi wciągarkami stacjonarnymi
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Instrukcje użytkowania materaca HoverSling® Split-Leg jako materaca do 
podnoszenia pacjenta
INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA – PACJENT W ŁÓŻKU
Uwaga: materac HoverSling Split-Leg jest wyposażony w sześć (6) pasów 
zawiesia, które należy zamocować.

1.  Opcja 1: umieścić materac HoverSling 
Split-Leg pod pacjentem, używając techniki 
przetaczania, tak aby wierzchołek podkowy 
materaca znalazł się na wysokości kości 
ogonowej pacjenta. Unieść wezgłowie łóżka.

  Opcja 2: unieść wezgłowie łóżka. Pochylić 
pacjenta do przodu i wsunąć materac pod 
jego plecy, tak aby wierzchołek podkowy 
znalazł się na wysokości kości ogonowej 
pacjenta. Ułożyć pacjenta na plecach, aby 
unieruchomić materac.

2.  Zwolnić zatrzaski wewnętrzne na wysokości 
nóg. Skrzyżować wewnętrzne pasy podtrzy-
mujące nogi, przeprowadzając jeden pas 
podtrzymujący nogi przez drugi po prze-
ciwnej stronie. Zamocować wewnętrzne pasy 
podtrzymujące nogi do wysięgnika.

3.  Zamocować zewnętrzne pasy podtrzymujące 
nogi do wysięgnika.

4.  Zamocować pasy na wysokości ramion do 
wysięgnika w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
i wygody pacjenta. [Oznaczone kolorami pętle 
pasów ułatwiają identyfikację mocowania 
po lewej i prawej stronie pacjenta. Krótsze 
pętle pasów na wysokości ramion (niebieskie/
beżowe) zapewniają bardziej wyprostowaną 
pozycję siedzącą, podczas gdy dłuższe pętle 
pasów na wysokości ramion i nóg (białe) 
zwiększają kąt nachylenia oraz redukują 
ugięcie bioder].

Instrukcje użytkowania materaca HoverSling® Split-Leg jako materaca do 
przemieszczania pacjenta

1.  Upewnić się, że pasy zawiesia są schowane w kieszeniach na pasy, 
a cztery (4) zatrzaski w części środkowej nóg oraz na wysokości stóp 
są zamknięte.

2. Najlepiej, aby pacjent znajdował się w pozycji na wznak.
3.  Umieścić materac HoverSling Split-Leg pod pacjentem z wykorzystaniem 

techniki przetaczania i luźno zabezpieczyć pacjenta pasem bezpieczeń-
stwa.

4. Podłączyć przewód zasilający sprężarki powietrza HoverTech do 
gniazdka elektrycznego.

5.  Podłączyć dyszę węża do jednego z dwóch otworów wlotowych od strony 
nóg materaca HoverSling Split-Leg. 

6.  Upewnić się, że powierzchnie przemieszczania znajdują się jak najbliżej 
siebie i zablokować wszystkie koła.

7. Jeśli to możliwe, przemieszczać z wyższej powierzchni na niższą.
8. Włączyć sprężarkę powietrza HoverTech.
9.  Popchnąć materac HoverSling Split-Leg pod kątem – najpierw od strony 

głowy lub nóg. W połowie odległości drugi opiekun powinien chwycić za 
uchwyty znajdujące się najbliżej niego, a następnie przemieścić materac 
do docelowego położenia.

10. Przed spuszczeniem powietrza upewnić się, że pacjent jest wyśrodkowany 
w położeniu docelowym.

11.  Wyłączyć sprężarkę powietrza i rozłożyć poręcze łóżka/noszy. Odpiąć pas 
bezpieczeństwa pacjenta.

UWAGA: W przypadku zastosowania materaca HoverSling Split-Leg w wersji 
127 cm do napełniania powietrzem można użyć dwóch sprężarek powietrza.
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INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA – PACJENT NA WÓZKU
1.  Zwolnić zatrzaski na wysokości nóg. 

Pochylić pacjenta do przodu. Wierzchołek 
podkowy materaca umieścić za pacjentem 
tak, aby dotykał siedziska, a materac był 
wyśrodkowany względem tułowia pacjenta. 
Oprzeć pacjenta o materac, aby unieruchomić 
materac.

2.  Umieścić odcinki nożne wzdłuż bioder 
i nóg, a następnie każdy z nich wsunąć 
pod odpowiednią nogę pacjenta.

3.  Skrzyżować wewnętrzne pasy podtrzymujące 
nogi, przeprowadzając jeden pas przez 
drugi po przeciwnej stronie. Zamocować 
wewnętrzne i zewnętrzne pasy podtrzymujące 
nogi do wysięgnika.

4.  Zamocować pasy na wysokości ramion do 
wysięgnika w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
i wygody pacjenta. [Oznaczone kolorami pętle 
pasów ułatwiają identyfikację mocowania 
po lewej i prawej stronie pacjenta. Krótsze 
pętle pasów na wysokości ramion (niebieskie/
beżowe) zapewniają bardziej wyprostowaną 
pozycję siedzącą, podczas gdy dłuższe pętle 
pasów na wysokości ramion i nóg (białe) 
zwiększają kąt nachylenia oraz redukują 
ugięcie bioder].

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA – POWRÓT 
PACJENTA DO ŁÓŻKA

1.  Umieścić pacjenta ponad środkową częścią 
łóżka. Unieść wezgłowie łóżka i opuścić 
pacjenta na łóżko.

2. Odłączyć pętle pasa od wysięgnika.

3.  Umieścić pasy zawiesia z powrotem 
w kieszeniach na pasy po wewnętrznej 
i zewnętrznej stronie materaca HoverSling 
Split-Leg.
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Identyfikacja części – materac HoverSling® Repositioning Sheet

Otwory wejściowe węża (2)

Uchwyty do przemieszczania 
w płaszczyźnie poziomej (8)

Pasy zawiesia (8)
(oznaczone kolorami białym, 
beżowym i niebieskim w celu 
ułatwienia identyfikacji)

Kieszenie na pasy (8)

Dane techniczne/wymagane akcesoria

MATERAC HOVERSLING® REPOSITIONING SHEET

Materiał:
Góra: dzianina poliestrowa
Dół: nylonowy diagonal
(Nie zawiera lateksu).

Wykonanie: Szycie

Szerokość:
99 cm (39") 
127 cm (50") 

Długość: 198 cm (78")

Nr modelu: HMSLING-39RS-B – 99 cm (39") (szer.) x 198 cm (78") (dł.)  
(5 szt. w opakowaniu)*
Nr modelu: HMSLING-50RS-B – 127 cm (50") (szer.) x 178 cm (78") (dł.)  
(5 szt. w opakowaniu)*

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE: 454 KG

*Materiał oddychający

NIE ZAWIERA LATEKSU

WYMAGANE AKCESORIUM W PRZYPADKU 
UŻYTKOWANIA JAKO MATERACA DO 
PRZEMIESZCZANIA PACJENTA:
Nr modelu: HTAIR2300 (wersja europejska) – 230 V~, 50 Hz, 6 A

WYMAGANE AKCESORIUM W PRZYPADKU 
UŻYTKOWANIA JAKO MATERACA DO 
PODNOSZENIA PACJENTA:
Każdy podnośnik pacjenta z 2-, 3- lub 4-punktowym systemem podwieszania 
przeznaczony do użytku z:

• wciągarkami mobilnymi
• wciągarkami z wózkiem
• wciągarkami stacjonarnymi mocowanymi do ściany/ścian,  

podłogi i/lub sufitu
• wolnostojącymi wciągarkami stacjonarnymi

Pas bezpieczeństwa pacjenta (1)
(NIE UŻYWAĆ DO CIĄGNIĘCIA) 
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Instrukcje użytkowania materaca HoverSling® Repositioning Sheet jako materaca 
do podnoszenia pacjenta
INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA – PACJENT W ŁÓŻKU
Uwaga: Materac HoverSling® Repositioning Sheet jest wyposażony w osiem (8) 
pasów zawiesia, które należy zamocować.

1.  Umieścić materac HoverSling Repositioning 
Sheet pod pacjentem, używając techniki 
przetaczania.

  

2.  Zamocować wszystkie pasy do wysięgnika 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wygody 
pacjenta. [Oznaczone kolorami pętle pasów 
ułatwiają identyfikację mocowania po lewej 
i prawej stronie pacjenta]. Unieść pacjenta 
zgodnie z instrukcjami producenta podnośnika.

Instrukcje użytkowania materaca HoverSling® Repositioning Sheet jako materaca 
do przemieszczania pacjenta

1. Upewnić się, że pasy zawiesia są schowane w kieszeniach na pasy.
2. Najlepiej, aby pacjent znajdował się w pozycji na wznak.
3.  Umieścić materac HoverSling Repositioning Sheet pod pacjentem 

z wykorzystaniem techniki przetaczania i luźno zabezpieczyć pacjenta 
pasem bezpieczeństwa.

4. Podłączyć przewód zasilający sprężarki powietrza HoverTech do 
gniazdka elektrycznego.

5.  Podłączyć dyszę węża do jednego z dwóch otworów wlotowych od strony 
nóg materaca HoverSling Repositioning Sheet. 

6.  Upewnić się, że powierzchnie przemieszczania znajdują się jak najbliżej 
siebie i zablokować wszystkie koła.

7. Jeśli to możliwe, przemieszczać z wyższej powierzchni na niższą.

8. Włączyć sprężarkę powietrza HoverTech.
9.  Popchnąć materac HoverSling Repositioning Sheet pod kątem – najpierw 

od strony głowy lub nóg. W połowie odległości drugi opiekun powinien 
chwycić za uchwyty znajdujące się najbliżej niego, a następnie przemie-
ścić materac do docelowego położenia.

10. Przed spuszczeniem powietrza upewnić się, że pacjent jest wyśrodkowany 
w położeniu docelowym.

11.  Wyłączyć sprężarkę powietrza i rozłożyć poręcze łóżka/noszy. Odpiąć pas 
bezpieczeństwa pacjenta.

UWAGA: W przypadku zastosowania materaca HoverSling® Repositioning 
Sheet w wersji 127 cm do napełniania powietrzem można użyć dwóch 
sprężarek powietrza.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA –  
POWRÓT PACJENTA DO ŁÓŻKA

1.  Umieścić pacjenta ponad środkową częścią 
łóżka. Opuścić pacjenta na łóżko.

2. Odłączyć pętle pasa od wysięgnika.

3.  Umieścić pasy zawiesia z powrotem w kiesze-
niach na pasy po wewnętrznej i zewnętrznej 
stronie materaca HoverSling Repositioning 
Sheet.
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INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA – UKŁADANIE NA BOKU/NA BRZUCHU
1.  Gdy pacjent jest wyśrodkowany względem 

materaca HoverSling® Repositioning Sheet, 
obniżyć wysięgnik do wygodnej wysokości 
roboczej.

2.  Podnieść poręcze łóżka i przymocować 
wszystkie cztery (4) pasy po przeciwnej 
stronie względem kierunku obrotu pacjenta 
do pętli po tej samej stronie wysięgnika, 
zaczynając od strony nóg.

3.  Podczas unoszenia pacjent zostanie 
obrócony w kierunku przeciwnym względem 
tej strony łóżka, po której zamocowano 
pasy. W razie potrzeby podeprzeć pacjenta. 
Po zakończeniu zadania opuścić wysięgnik 
i zdjąć pasy zawiesia.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA – OBRÓT HIGIENICZNY
1.  Gdy pacjent jest wyśrodkowany na materacu 

HoverSling Repositioning Sheet, obniżyć 
wysięgnik do wygodnej wysokości roboczej.

2.  Podnieść poręcze łóżka i przymocować 
do wysięgnika pas zawiesia zlokalizowany 
najbliżej ramienia pacjenta.

3.  Podczas unoszenia pacjent zacznie się 
obracać w kierunku przeciwnym względem 
strony zamocowanego pasa. Pozostawić 
zawiesie w docelowym położeniu, aby 
wykonać zadanie. Po zakończeniu zadania 
opuścić wysięgnik i zdjąć pas zawiesia. 

* Aby ułożyć pacjenta na 
brzuchu, kontynuować obracanie, 
a w razie potrzeby skorygować 
ułożenie pacjenta/urządzenia 
po zakończeniu zadania.
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INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA – PRZEMIESZCZANIE 
Z ŁÓŻKA W POZYCJI SIEDZĄCEJ

1.   Umieścić materac HoverSling Repositioning 
Sheet pod pacjentem, używając techniki 
przetaczania. Unieść wezgłowie łóżka, 
aby przygotować się do przemieszczania 
pacjenta w pozycji siedzącej.

2.   Zamocować pasy od strony głowy 
materaca HoverSling do wysięgnika. 
Aby uzyskać całkowicie wyprostowaną 
pozycję, należy użyć uchwytu do 
przemieszczania (zielony w wersji 99 cm 
(39") oraz niebieski/biały w wersji 127 cm  
(50")). Aby uzyskać pozycję siedzącą 
pochyloną, należy użyć pierwszego pasa 
zawiesia (niebieski w wersjach 99 cm 
(39") oraz 127 cm (50")), co spowoduje 
ograniczenie ugięcia bioder.

BROWN

BLUE

GREEN

BLUE STRAPS 3.  Zamocować niebieski pas zawiesia 
z obu stron ramion (w wersjach 99 cm 
(39") i 127 cm (50")).  

4.  Złożyć materac HoverSling pomiędzy 
nogami pacjenta i umieścić 
stopy po obu stronach materaca. 
Przeprowadzić jeden pas zawiesia od 
strony nóg przez drugi – przez pętlę 
znajdującą się najbliżej materaca – 
a następnie przymocować pas do 
wysięgnika. Przemieścić pacjenta.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA – PRZEMIESZCZANIE 
W POZYCJI SIEDZĄCEJ Z WÓZKA

1.  Przed założeniem pasa upewnić się, 
że materac HoverSling jest prawidłowo 
umieszczony pod pacjentem.

2.  Zamocować pasy od strony głowy 
materaca HoverSling do wysięgnika. Aby 
uzyskać całkowicie wyprostowaną pozycję, 
należy użyć uchwytu do przemieszczania 
(zielony w wersji 99 cm (39") oraz 
niebieski/biały w wersji 127 cm (50")). 
Aby uzyskać pozycję siedzącą pochyloną, 
należy użyć pierwszego pasa zawiesia 
(niebieski w wersjach 99 cm (39") oraz 
127 cm) (50"), co spowoduje ograniczenie 
ugięcia bioder.

BROWN

BLUE

GREEN

3.  Zamocować niebieski pas zawiesia 
po obu stronach ramion (w wersjach 
99 cm (39") i 127 cm (50")). Upewnić 
się, że wysięgnik pozostawia luz na 
zamocowanie pasów od strony nóg 
bez zsuwania pacjenta z wózka. 

4.  Złożyć materac HoverSling pomiędzy 
nogami pacjenta i umieścić stopy po 
obu stronach materaca. Przeprowadzić 
jeden pas zawiesia od strony nóg 
przez drugi – przez pętlę znajdującą 
się najbliżej materaca – a następnie 
przymocować pas do wysięgnika. 
Przemieścić pacjenta.

ZIELONY  
LUB NIEBIESKI/
BIAŁY PAS

ZIELONY  
LUB NIEBIESKI/
BIAŁY PAS

NIEBIESKI

BRĄZOWY

NIEBIESKIE PASY

NIEBIESKI

BRĄZOWY
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Pokrywa filtra 
powietrza

Dysza 
węża

Wąż

Przycisk 
zwalniający wąż

Etykieta panelu 
obsługowego

Uchwyt do 
przemieszczania/
zaczep do 
mocowaniaPasek 

przewodu 
zasilającego

Przewód 
zasilający 
(am./bryt./eur.)

OSTRZEŻENIE:  Urządzenie HT-Air nie jest kompatybilne z zasilaczami prądu stałego.  
 

Funkcje panelu sprężarki powietrza 
HT-Air® 1200

Wysoka 
prędkość 

przemieszczania
Regulacja 

ciśnienia

Niska prędkość 
przemieszczaniaTryb czuwania 

(pomarańczowa dioda LED)

Wskaźnik zasilaniaWskaźnik regulacji 
prędkości (zielona 

migająca dioda LED) Zielone diody LED

ADJUSTABLE: Do wykorzystania z urządzeniami do wspoma-
ganego pneumatycznie pozycjonowania HoverTech. Dostępne 
są cztery ustawienia. Każde naciśnięcie przycisku powoduje 
zwiększenie ciśnienia powietrza i prędkości napełniania. Migająca 
zielona dioda LED wskazuje prędkość napełniania w oparciu 
o liczbę błyśnięć (np. dwa błyśnięcia oznaczają drugą prędkość 
napełniania). 
Wszystkie ustawienia przycisku ADJUSTABLE mają 
znacznie niższe wartości od ustawień produktów HoverMatt 
i HoverJack. Z funkcji przycisku ADJUSTABLE nie należy 
korzystać podczas przemieszczania.
Przycisk ADJUSTABLE to funkcja bezpieczeństwa, której 
można używać do wyśrodkowania pacjenta na urządzeniach 
pneumatycznych HoverTech oraz do stopniowego 
przyzwyczajania pacjenta, który odczuwa niepokój lub ból, do 
dźwięku i do zachowania napełnianych powietrzem urządzeń. 

TRYB CZUWANIA: Tryb służy do zatrzymania napełniania/
przepływu powietrza (aktywację trybu CZUWANIA wskazuje 
pomarańczowa dioda LED).

HOVERMATT 28/34: Do wykorzystania z urządzeniami HoverMatt 
i HoverSling w wersji 70 cm (28") oraz 86 cm (34").

HOVERMATT 39/50 I HOVERJACK: Do wykorzystania 
z materacami HoverMatt i HoverSling w wersjach 99 cm (39")  
i 127 cm (50") oraz podnośnikiem HoverJack w wersjach 81 cm 
(32")  i 99 cm (39").

Identyfikacja części –  
sprężarka powietrza HT-Air® 1200
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Czyszczenie
W celu utrzymania czystości na materacu HoverSling można położyć podkład 
jednorazowy HoverTech i/lub podkład pochłaniający. Materac HoverSling jest 
produktem przeznaczonym do użytku z jednym pacjentem i nie nadaje się do 
prania. W razie silnego zabrudzenia wycofać produkt z użytku. 

KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA
Przed każdym użyciem sprawdzić materac HoverSling pod kątem uszkodzeń, 
które mogłyby spowodować jego nieprawidłowe działanie. Wszystkie pasy 
bezpieczeństwa, pasy zawiesia i uchwyty powinny być w pełni sprawne. 
Etykieta zakazu prania mechanicznego powinna być nienaruszona. Produkt 
powinien być wolny od rozdarć, dziur i luźnych szwów. W razie stwierdzenia 
tego rodzaju uszkodzeń materac HoverSling należy wycofać z użytku. Materac 
HoverSling jest przeznaczony do użytkowania przez cały okres pobytu pacjenta 
w placówce opieki zdrowotnej/opiekuńczej. Jeśli pobyt przekracza trzy 
miesiące, materac HoverSling należy wymienić.

ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM
Jeśli materac HoverSling jest wykorzystywany u pacjenta izolowanego, szpital 
powinien zastosować te same procedury co w przypadku wycofania z użytku 
innych zanieczyszczonych produktów przeznaczonych do użytku z jednym 
pacjentem.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA SPRĘŻARKI 
POWIETRZA
Szczegóły można znaleźć w podręczniku użytkowania sprężarki powietrza.
UWAGA: PRZED WYCOFANIEM Z UŻYTKU SPRAWDZIĆ WYTYCZNE 
LOKALNE/STANOWE/FEDERALNE/MIĘDZYNARODOWE.
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HoverTech International 
4482 Innovation Way  
Allentown, PA 18109 
www.HoverMatt.com 
Info@hovermatt.com 
 
Produkty są zgodne z normami 
obowiązującymi dla wyrobów klasy 1, 
o których mowa w rozporządzeniu 
(UE) 2017/745 w sprawie wyrobów 
medycznych. 
 

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13, 
3951DB MAARN, HOLANDIA.  
www.cepartner4u.com 

Wszelkie zdarzenia niepożądane 
związane z eksploatacją wyrobu 
należy zgłaszać upoważnionemu 
przedstawicielowi producenta – 
firmie CEPartner4u. Firma 
CEPartner4u przekaże następnie 
informacje producentowi. 

W sprawie zwrotów i napraw należy kontaktować 
się z lokalnym sprzedawcą/dystrybutorem: 

Dane kontaktowe dla klientów na terenie Europy 
można znaleźć na stronie www.etac.com. 

Importer na terenie UE: 
Etac AB 
Färögatan 33 
S-164 51 Kista, Szwecja, 
www.etac.com 


