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1 Symboly 

1.1 Výstražné poznámky 

1.1.1 Typy výstražných poznámek 

Výstražné poznámky jsou rozlišeny podle druhu nebezpečí pomocí následujících klíčových slov: 

◼ Pozor – nebezpečí materiálních škod. 

◼ Varování – nebezpečí zranění osob. 

◼ Nebezpečí – nebezpečí smrtelného zranění. 

1.1.2 Struktura výstražných poznámek 

 

1.2 Ostatní symboly 

1.2.1 Pokyny 

Struktura pokynů: 

❖ Proveďte tento krok. 

 V případě potřeby výsledek. 

1.2.2 Seznamy 

Struktura seznamů s odrážkami: 

◼ Úroveň seznamu 1 

◼ Úroveň seznamu 2 

Struktura číslovaných seznamů: 

a. Úroveň seznamu 1 

b. Úroveň seznamu 1 

1. Úroveň seznamu 2 

2. Úroveň seznamu 2 

 

  

 
SIGNÁLNÍ SLOVA 

Druh a zdroj nebezpečí! 

 Opatření pro zabránění nebezpečí. 
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1.3 Symboly na balení 

 

 

 

 

KŘEHKÉ, ZACHÁZEJTE OPATRNĚ 

 

 

 

 

NEKLOPIT 

 

 

 

 

UCHOVÁVEJTE V SUCHU (CHRAŇTE PŘED VLHKOSTÍ) 

 

 

 

 

SYMBOL RECYKLACE PAPÍRU 

 

 

 

 

ZDE NEPOUŽÍVEJTE RUDL 

 

 

 

 

NESKLADUJTE ULOŽENÉ NA SOBĚ 
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1.4 Symboly a štítky na výrobku 

 

 

 

 

ČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ. 

 

 

 

 

MATERIÁLY POTAHU JSOU ODOLNÉ PROTI OHNI PODLE 

NORMY BS7175, ZDROJE 0, 1 A 5. 

 

 

 

 

NEŽEHLETE. 

 

 

 

 

NEPOUŽÍVEJTE ČISTICÍ PROSTŘEDEK OBSAHUJÍCÍ FENOL. 

 

 

 

 

NEŽDÍMEJTE. 

 

 

 

 

PRAVIDELNĚ KONTROLUJTE VNITŘEK POTAHU Z HLEDISKA 

ZNEČIŠTĚNÍ. 

 

 

 

PERTE V PRAČCE PŘI 71 °C PO DOBU 3 MINUT. 

 

 

 

 

SUŠTE V BUBNU PŘI NÍZKÉM NASTAVENÍ OHŘEVU. 

 

 

 

 

RUČNÍ PRANÍ PROVÁDĚJTE S PRACÍMI PROSTŘEDKY. 

POČÁTEČNÍ TEPLOTA HORKÉ VODY NESMÍ PŘEKROČIT 50 

°C. 

 

 

 

 

DEZINFEKCI PROVÁDĚJTE POMOCÍ ROZTOKU 

OBSAHUJÍCÍHO <1000 PPM CHLORU (VIZ 

ČIŠTĚNÍ/DEZINFEKCE). 

 

 

 

 

OPLÁCHNĚTE VODOU. 

 

 

 

 

VYSUŠTE. 

 

 

 

VÝSTRAHA (PROSTUDUJTE SI PRŮVODNÍ DOKUMENTY). 
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VHODNÉ POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ 

 

 

 

 

ZNAČKA CE SOULADU SE SMĚRNICEMI EU 

 

 

 

 

 

2 X 1 A (T) POJISTKA PROTI NÁRAZOVÝM PROUDŮM 

 

 

 

 

 

OCHRANA PROTI ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM – 

PŘÍSTROJE TYPU B 

 

 

 

 

DVOJITÁ IZOLACE 

 

 

 

 

HLAVNÍ VYPÍNAČ 

I: ZAPNUTO 

O: VYPNUTO 

 

 

 

STŘÍDAVÝ PROUD 

 

 

 

 

SYMBOL OEEZ (RECYKLUJTE JAKO ELEKTRONICKÝ 

ODPAD, NEDÁVEJTE DO KOMUNÁLNÍHO ODPADU) 

 

 

 

 

SYMBOL RECYKLACE 

 

 

 

 

 

NEZNEČIŠŤUJTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

 

 

 

VÝROBCE 

 

 

 

 

DATUM VÝROBY 

 

 

 

 

REFERENČNÍ ČÍSLO (TYP PRODUKTU ZÁVISEJÍCÍ NA 

KONFIGURACI) 
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SÉRIOVÉ ČÍSLO 

 

 

 

 

 

TEPELNÁ OCHRANA PRO TRANSFORMÁTOR 

 

 

 

 

 

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ IZOLACE TRANSFORMÁTORU 

 

 

 

 

NOŽNÍ ČÁST MATRACE 

 

 

 

 

SYMBOL BEZPEČNÉHO PROVOZNÍHO ZATÍŽENÍ 

 

 

 

 

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK (vyhovující směrnici 

o zdravotnických prostředcích) 

 

 

 

 

JEDNOZNAČNÁ IDENTIFIKACE ZDRAVOTNICKÉHO 

PROSTŘEDKU 
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1.5 Výrobní štítek 

 

Výrobní štítek je umístěn na zadní straně SCU (System Control Unit – řídící jednotka systému). Obrázky 

výrobních štítků níže slouží pouze k vysvětlení symbolů a polí na výrobních štítcích. 

 

 

 

 

 

 

1 Adresa výrobce 

2 1D Bar code GS1-128 (Sériové číslo) 

3 PI (Identifikátor produktu) 

4 DI (identifikátor zařízení) / GTIN (Global Trade Item Number) 

5 Datum výroby (Rok-Měsíc-Den) 

6 2D Bar Code (GS1 DataMatrix) DI+PI=UDI 

7 Sériové číslo 

8 Symboly 

 

 

 

  

Obr. Výrobní štítek pro CliniCare 100 HF (SCU) 
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1 Jméno produktu s referenčním číslem a rozměry 

2 Datum výroby (Rok-Měsíc-Den) 

3 1D Bar code (země původu, identifikace výrobce, unikátní číslo položky) 

4 Číslo objednávky 

 

 

1.6 Zvuková signalizace  

CliniCare 100 HF nemá žádné zvukové signály.  

 

 

 

 

  

Obr. Výrobní štítek pro CliniCare 100 HF (matrace) 
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1.7 Zkratky 

 

 

 

  

AC ( ~ ) Střídavý proud  

CE Evropská shoda  

CPR Kardiopulmonální resuscitace  

dBA Jednotka intenzity zvuku  

DC Stejnosměrný proud  

CUC Konfigurační číslo 

EMC Elektromagnetická kompatibilita  

HF Vysoká frekvence  

HPL Vysokotlaký laminát 

HW Hardware 

ICU Jednotka intenzivní péče  

IP Stupeň krytí 

IV Intravenózní  

LED LED diody  

ME Zdravotnické elektrické (vybavení)  

ON Vypnuto 

OFF Zapnuto 

ppm Miliontina (1000 ppm = 0,1%) 

REF Referenční číslo (typ produktu závislý na konfiguraci) 

SCU SŘJ (systémová řídicí jednotka)  

SN Sériové číslo 

SW Software 

SWL Bezpečné provozní zatížení  

UDI Jednoznačná identifikace zdravotnického prostředku 

WEEE Odpadní elektrická a elektronická zařízení 
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2 Bezpečnostní instrukce 

 

VAROVÁNÍ! 

Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným 

zdravotnickým prostředkem, by měla být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského 

státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen. 

 

 

VAROVÁNÍ! 

Výměnu pojistek a zdrojů napájení smí provádět pouze autorizovaný a zaškolený pracovník 

za pomoci nástroje! 

 

 

VAROVÁNÍ! 

Tento zdravotnický prostředek není určen do prostředí s atmosférou obohacenou kyslíkem! 

 

 

 

VAROVÁNÍ! 

Tento zdravotnický prostředek není určen k použití za přítomnosti hořlavých látek! 

 

 

 

VAROVÁNÍ! 

Tento zdravotnický prostředek není přenosný elektrický přístroj! 

 

 

 

VAROVÁNÍ! 

Pacient smí používat vybrané ovládací prvky pouze v případě, že personál zdravotnického 

zařízení usoudí, že tomu odpovídá pacientův tělesný a duševní stav, a pouze pokud 

personál zdravotnického zařízení pacienta zaškolí v souladu s návodem k použití!  

 

VAROVÁNÍ! 

Nebezpečí zranění v důsledku nesprávného použití! 

 ►  Před umístěním pacienta na matraci CliniCare 100 HF vždy nechejte kvalifikovaného  

  pracovníka provést posouzení rizik pro zajištění toho, že poskytovaná podpora je  

  vhodná a splňuje platná místní ustanovení. 

    ►  Nepoužívejte režim APT pro pacienty prodělávající krční natahování. Režim STATIC  

     lze používat pouze pod dohledem kvalifikovaného pracovníka. 

    ►  Pokud se používají systémy antidekubitních matrací nebo systémy matracových  

     podložek, zajistěte jejich bezpečné používání a vhodné polohy postranic a nastavení  

     výšky lůžka. To, které polohy a nastavení jsou bezpečné a vhodné, se může měnit  

     podle typu rámu lůžka a postranic. 

    ► CliniCare 100 HF matrace bez řídící jednotky systému není určena pro imobilní  

     pacienty. 
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2.1 Bezpečnostní pokyny 

2.1.1 Před zahájením provozu 

❖ Před zahájením provozu matracového systému je nezbytné prostudovat si návod na obsluhu. 

❖ Striktně dodržujte pokyny. 

❖ Používejte matracový systém pouze tak, jak je uvedeno v tomto návodu. 

❖ Firma LINET není odpovědná za jakékoli škody nebo zranění vzniklé nesprávným použitím. 

❖ Umístěte napájecí kabel tak, aby se nevytvořily smyčky a uzly na kabelu; chraňte kabel před 

mechanickým opotřebením. Nesprávná manipulace s napájecím kabelem může způsobit 

nebezpečí zasažení elektrickým proudem, jiná vážná zranění a poškození matracového systému. 

❖ Umístěte napájecí kabel tak, aby nehrozilo žádné nebezpečí zranění pacienta (např. nebezpečí 

udušení). 

❖ Vnitřní prostor matrace se musí pravidelně kontrolovat. 

❖ V případě jakéhokoli problému se spojte s výrobcem pro získání pomoci při instalaci, z důvodu 

servisu nebo při vzniku nečekané události. 

2.1.2 Instalace 

❖ Zajistěte, aby byla instalace provedena v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. 

❖ Hlavní údržbu musí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří byli vyškoleni výrobcem. 

2.1.3 Použití 

❖ Zajistěte, aby matracový systém obsluhovali pouze kvalifikovaní pracovníci nebo osoby 

instruované kvalifikovanými pracovníky. 

❖ Používejte matracový systém pouze tehdy, když je v dokonalém provozním stavu. 

❖ Používejte systém pouze v čistém prostředí. 

❖ Řídící jednotku SCU držte při pohybu vždy za lopatkovité madlo. 

❖ Používejte matracový systém pouze se správným napájecím zdrojem (Viz Elektromagnetická 

kompatibilita). 

❖ Všechny poškozené díly okamžitě vyměňte pouze za originální náhradní díly. 

❖ Nepřekračujte maximální váhu pacienta (viz Mechanické údaje). 

❖ Nepoužívejte řídící jednotku SCU v blízkosti hořlavých plynů. To neplatí pro kyslíkové láhve. 

❖ Nezakrývejte řídící jednotku SCU, pokud je v provozu. 

❖ Neumísťujte řídící jednotku SCU do blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou například radiátory. 

❖ Nikdy nemanipulujte s napájecí zástrčkou mokrýma rukama. 

❖ Odpojte zařízení ze zásuvky pouze vytažením napájecí zástrčky. Při vytahování napájecí zástrčky 

vždy držte zástrčku, nikoli kabel. 

❖ Matraci a řídící jednotku SCU je třeba minimálně jednou denně kontrolovat. Zkontrolujte, zda: 

◼ je matrace nafouknutá na požadovaný tlak. 

◼ indikátor Nízký tlak trvale nesvítí. 

V případě závady si prostudujte kapitolu „Závady systému“. 

❖ Madla umístěná na obou stranách potahu matrace jsou konstruována pro manipulaci s matrací 

bez zatížení (bez pacienta). 
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3 Určené použití 

Zamýšleným použitím je prevence a podpůrná léčba dekubitů.  

3.1 Uživatelská populace 

► Poskytovatelé péče (sestry, lékaři, technický personál, personál zajišťující přepravu, personál zajišťující očistu 

a úklid) 

► Dospělí pacienti (hmotnost >= 40 kg, výška >= 146 cm, BMI >= 17) s mírným stupněm rizika na jednotkách 

intenzivní péče (aplikační prostředí 1 a 2 podle normy IEC 60601-2-52); pacienti s dekubity kteréhokoli 

stadia/kategorie 

3.2 Kontraindikace 

Systém matrací je kontraindikován u: 

► pacientů s krční trakcí, 

► nebo s nestabilními frakturami páteře, poraněním míchy, frakturami s rizikem komplikací při pohybu ložné 

plochy, 

► nebo pacientů po úrazu, u nichž nebyla vyloučena nebo překonána poranění páteře,  

3.3 Obsluha 

► Poskytovatel péče 
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4 Popis výrobku 

4.1 Matrace 

Systém CliniCare 100 HF je určen pro všechna zdravotnická ošetřovatelská zařízení, nemocnice, ošetřovatelské 

domy a pečovatelská zařízení jako prevence a při ošetřování poranění kůže v souvislosti s poškozením tlakem. 

4.1.1 CliniCare 100 HF 

CliniCare 100 HF je článkový systém obsahující hybridní pěnu. Články jsou spojeny do dvou skupin pro rozložení 

tlaku. Vzduchové trubičky uvnitř matrace jsou rozděleny pro tyto dvě skupiny. Články obsahují také tlakový ventil 

pro případně potřebné získání tlaku z atmosféry. Systém může být připojen ke kompresoru pomocí vnějších 

ventilů. Systém pracuje jako samostatná matrace nebo ve spojení s kompresorem. Samostatná matrace 

rozděluje tlak podle polohy a pohybu pacienta. Při připojení kompresoru matrace poskytuje terapii střídavým 

tlakem. V případě provedení MCM dodává kompresor do matrace vzduch pro funkci MCM. Uvnitř matrace je 

pěna s různou hustotou. Na horní straně matrace je viskózní pěna. Uvnitř článků je polyuretanová pěna. Tlak 

dodávaný kompresorem lze nastavit ovladačem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Matrace CliniCare 100 HF (popis) 

1 Vrchní potah 

2 Komfortní vrstva 

3 Držák výrobního štítku matrace 

4 Laminace výrobního štítku matrace 

5 Systém hadic MCM (pouze pro verzi s MCM) 

6 Pěnová vrstva 

7 Pouzdra článků/buněk 

 

8 Reaktivní články/buňky 

9 Systém hadic A 

10 Kontrolní ventil 

11 Systém hadic B 

12 Spodní potah 

13 Připojení vzduchu 
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Horní pěna: 

◼ Výška: 5 cm 

◼ Materiál: Viskózní pěna 

Střední část: 

◼ 10 samočinně nastavitelných vzduchových článků absorbují a přemísťují váhu pacienta 

◼ Pokud se matrace používá s řídící jednotkou SCU, vzduchové články mění tlak a řízení mikroklimatu je 

volitelné. 

◼ Výška: 11 cm 

◼ Materiál: Polyuretanová pěna 

Potah: 

◼ Vrchní 

❖ Potah se zipem 360° napínatelný ve 4 směrech 

❖ vodotěsný / vysoká propustnost vlhkosti a páry 

◼ Spodní 

❖ Vysoká trvanlivost / nenapínatelný / vodotěsný 

❖ 2 odolná transportní madla matrace na každé straně spodního potahu 
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4.2 SCU (řídící jednotka systému) 

Řídící jednotka SCU nafukuje a vyfukuje vzduchovou matraci. Jednotka je připojena k vzduchové matraci pomocí 

vzduchové přípojky podle požadavků zákazníka. Analogová elektromechanicky řízená řídící jednotka SCU 

udržuje nastavený tlak bez ohledu na rozložení váhy pacienta a jeho polohu. Řídící jednotka SCU je vybavena 

optickými indikátory pro výpadek napájení nebo nízký tlak v matraci, který může být způsoben odpojením 

vzduchové hadice nebo jinými závadami (viz kapitola „Závady systému“). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 FIRMWARE 

 

SCU obsahuje firmware, který smí aktualizovat pouze autorizovaný servisní technik. 

Tento firmware je chráněn proti neoprávněnému přístupu mechanickým krytem (přístup vyžaduje nářadí) 

a výhradní kompatibilitou s autorizovaným softwarovým nástrojem a specifickým kabelem. 

 

 

 

  

Obr. SCU pro CliniCare 100 HF s režimem MCM Obr. SCU pro CliniCare 100 HF bez režimu MCM 
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5 Technická specifikace 

VAROVÁNÍ! 

Hodnota výšky nezatížené nafouknuté matrace na jejím okraji je 20 cm a hodnota výšky 

matrace v jejím středu je 24,5 cm. Tato skutečnost nezvyšuje riziko pádu pacienta dolu přes 

postranice. Rozhodující hodnotou pro volbu bezpečné matrace ve vztahu k postranicím je 

20 cm. 

5.1 Mechanická specifikace 

Parametr Hodnota 

Vnější rozměry matrace CliniCare 100 HF (délka x šířka) 

◼ Verze 1 

◼ Verze 2 

◼ Verze 3 

 

200 cm x 86 cm 

208 cm x 86 cm 

213 cm x 86 cm 

 

 

Výška nafouknuté matrace 24,5 cm 

Výška vyfouknuté matrace 20 cm 

Vnější rozměry řídící jednotky (délka x šířka x výška) 30 x 12 x 22 cm 

Hmotnost 

◼ Matrace CliniCare 100 HF 

◼ Řídící jednotky systému CliniCare 100 HF 

 

16 kg 

2,5 kg 

Cyklus 

◼ Matrace (nafouknutá) 

 

2článková technologie, 12 minut 

Podmínky prostředí (Použití) 

◼ Okolní teplota 

◼ Relativní vlhkost 

◼ Atmosférický tlak 

 

10 °C – 40 °C 

30 % – 75 % 

795 – 1060 hPa 

Podmínky prostředí (Skladování a transport) 

◼ Okolní teplota 

◼ Relativní vlhkost 
◼ Atmosférický tlak 

 

-20 °C – 50 °C 

20 % – 90 % 

795 – 1060 hPa 

Maximální zatížení (SWL) 230 kg 

Hladina hluku 35 dBA 
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5.2 Elektrická specifikace 

Parametr Hodnota 

Jmenovité napájecí napětí 

◼ Verze 230 V 

 

220–240 VAC, 50/60 Hz 

Maximální výkon CliniCare 100 HF 

◼ Verze 230 V 

 

15 VA 

Stupeň krytí (SCU) IP3X 

Napájecí zástrčka NEMA typ 1–15P polarizovaná 

Pojistky (SCU) 

 

2 x (T 1A L) pojistka proti nárazovým 

proudům 

(250 V, typ 5 x 20 mm) 

 

Třída elektrické bezpečnosti Třída II s příložnými částmi typu B 

Elektrická bezpečnost V souladu s normou IEC 60601-1 

Elektromagnetická kompatibilita IEC 60601-1-2 

Ohnivzdornost (potah matrace) BS 7175 zdroje zapálení 0, 1 a 5  
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5.3 Elektromagnetická kompatibilita 

 

Systém vzduchové matrace je vhodný pro nemocnice s výjimkou pro blízké aktivní VF chirurgické 

přístroje a RF stíněné místnosti systémů pro magnetickou rezonanci, kde je intenzita EM rušení vysoká. 

 

Systém vzduchové matrace nemá definovanou žádnou nezbytnou funkčnost. 

 

 

Seznam použitých kabelů: 

1. Síťový kabel, maximální délka 6m 

 

 

 

Návod a prohlášení výrobce - elektromagnetická vyzařování 

 

Zkouška vyzařování Shoda 

Vysokofrekvenční vyzařování 

CISPR 11 
Skupina 1 

Vysokofrekvenční vyzařování  

CISPR 11 
Třída B 

Harmonická vyzařování  

IEC 61000-3-2 Třída A 

Kolísání napětí/blikavé vyzařování  

IEC 61000-3-3 

 

Vyhovuje 

 

  

 
VÝSTRAHA! 

Má se předejít použití tohoto přístroje vedle nebo v bloku s jinými přístroji, protože by to mohlo vyvolat 

nesprávný provoz. Pokud je takové použití nutné, mají být tento přístroj a ostatní přístroje sledovány, 

aby se ověřilo, že fungují normálně. (To se nevztahuje na kompatibilní zdravotnická lůžka LINET.) 

 
VÝSTRAHA! 

Použití příslušenství, převodníků a jiných kabelů, než které byly specifikovány nebo poskytnuty 

výrobcem tohoto přístroje by mohlo vyvolat zvýšená elektromagnetické emise nebo snížení 

elektromagnetické odolnosti tohoto přístroje a vyvolat nesprávný provoz. 

 
VÝSTRAHA! 

Přenosný RF komunikační přístroj (včetně koncových zařízení jako jsou anténní kabely a vnější antény) 

se nemá použít blíže než 30 cm (12 palců) od jakékoli části systému hybridní matrace CliniCare 100 HF, 

včetně kabelů specifikovaných výrobcem. Jinak by mohlo dojít ke zhoršení funkčnosti tohoto přístroje. 

 
VÝSTRAHA! 

Nepřetěžujte systém vzduchové matrace přes dovolené bezpečné provozní zatížení (SWL) a dodržujte 

zatěžovatel motorů (INT.) a pokyny v kapitole Údržba za účelem zachování základní bezpečnosti 

systému vzduchové matrace ve smyslu elektromagnetického rušení po celou očekávanou dobu života 

systému vzduchové matrace. 
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Návod a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost 

 

Zkouška odolnosti Vyhovující úroveň 

Elektrostatický výboj (ESD)  

IEC 61000-4-2 

± 8 kV pro kontaktní výboj 

± 15 kV pro vzduchový výboj 

RF EM pole šířená zářením 

IEC 61000-4-3 

 

Blízká pole od RF bezdrátových komunikačních 

přístrojů  

IEC 61000-4-3 

3 V/m 

80 MHz – 2,7 GHz 

80% AM na 1 kHz 

 

Viz Tabulka 1 

Rychlý elektrický přechodový jev/skupina impulzů 

IEC 61000-4-4 

±2 kV pro napájení 

opakovací kmitočet 100 kHz 

Rázový impulz 

IEC 61000-4-5 

± 1 kV sdruženě 

± 2 kV mezi fází a zemí 

Vedený vysoký kmitočet 

IEC 61000-4-6 

3 V (0,15 MHz – 80 MHz) 

6 V v pásmech ISM mezi 0,15 MHz a 80 MHz) 

80 % AM při 1 kHz) 

Magnetické pole síťového kmitočtu (50/60 Hz) 

 

IEC 61000-4-8 

30 A/m 

Krátkodobý pokles napětí a přerušení napětí 

(napájení) 

IEC 61000-4-11 

0 % UT; 0,5 cyklu 

Při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315° 

0 % UT; 1 cyklus a 70 % UT; 25/30 cyklů 

Jediná fáze: při 0° 

0 % UT; 250/300 cyklů 
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Tabulka 1 – elektromagnetická odolnost, telekomunikační služby dle IEC 61000-4-3 

 

Zkušební 

kmitočet 

(MHz) 

Pásmo  

(MHz) 
Služba Modulace 

Zkušební 

úroveň 

odolnosti 

V/m 

385 380 - 390 TETRA 400 
Pulzní modulace  

18 Hz 
27 

450 430 - 470 GMRS 460, FRS 460 

FM ± 5 kHz 

odchylka 1 kHz 

sinusový průběh 

28 

710 

745 

780 

704 - 787 LTE pásmo 13, 17 
Pulzní modulace 

217 Hz 
9 

810 

870 

930 

 

800 - 960 

GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 

820, CDMA 850, 

LTE pásmo 5 

Pulzní modulace 18 

Hz 
28 

1 720 

1 845 

1 970 

 

1 700 - 1 990 

GSM 1800; CDMA 1900; GSM 

1900; DECT; LTE pásmo 1, 3, 4, 

25; UMTS 

Pulzní modulace 

217 Hz 
28 

2 450 

 
2 400 - 2 570 

Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, 

RFID 2450, 

LTE pásmo 7 

Pulzní modulace 

217 Hz 
28 

5 240 

5 500 

5 785 

5 100 - 5 800 WLAN 802.11 a/n 
Pulzní modulace 

217 Hz 
9 

 

POZN.: Nejsou aplikovány žádné odchylky od požadavků normy IEC 60601-1-2 Ed. 4 

 

POZN.: Nejsou známá žádná další opatření pro udržení základní bezpečnosti z hlediska EMC. 
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6 Podmínky použití a skladování 

 

6.1 Skladování 

 

Pokud se nepoužívá řídící jednotka SCU: 

❖ Vypněte řídící jednotku SCU pomocí hlavního vypínače na ovládacím panelu jednotky SCU. 

❖ Odpojte napájecí kabel. 

❖ Omotejte napájecí kabel okolo řídící jednotky SCU. 

❖ Zabalte ji do vhodného obalu. 

❖ Uložte ji na místě vhodném pro elektronická lékařská zařízení. 

 

Pokud se matrace nepoužívá: 

❖ Uložte ji v plochém rozvinutém stavu a v prachotěsném pytli. 

❖ Uložte ji na místě vhodném pro lékařská zařízení. 

❖ Nejvhodnější skladování: svislé 

 

  

 
NEBEZPEČÍ! 

Nebezpečí zranění v důsledku umístění systému CliniCare 100 HF v nesprávném prostředí! 

 Nikdy nepoužívejte systém CliniCare 100 HF v prostředí, kde jsou přítomny hořlavé plyny (kromě 

kyslíkových lahví). 

   

 
POZOR! 

Nesprávné skladování může poškodit matraci! 

 Neskladujte matraci dlouhou dobu ve stlačeném stavu (např. pod jinou matrací) nebo ve svinutém stavu, 

neboť to může mít nepříznivý vliv na funkci vzduchových/pěnových článků. 
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7 Rozsah dodávky 

7.1 Dodávka 

◼ Při doručení zkontrolujte, zda je dodávka kompletní podle specifikace v dodacím listě. 

◼ Okamžitě informujte dopravce a dodavatele o jakýchkoli vadách nebo poškozeních, a to také písemně, 

nebo uveďte závadu do dodacího listu. 

7.2 Obsah 

Existují dvě provedení matrace CliniCare 100 HF. Pro identifikaci Vašeho provedení si prostudujte níže uvedenou 

tabulku. 

 

CliniCare 100 HF s režimem MCM: 

◼ Matrace s potahem s vrstvou MCM – CliniCare 

100 HF 

◼ 3 vzduchové přípojky 

◼ SCU (řídící jednotka systému) s hadicí – 

příložná část typu B 

◼ Režimy STATIC a APT + MCM 

◼ Návod k použití 

CliniCare 100 HF bez režimu MCM: 

◼ Matrace s potahem – CliniCare 100 HF 

◼ 2 vzduchové přípojky 

◼ SCU (řídící jednotka systému) s hadicí – 

příložná část typu B 

◼ Režimy STATIC a APT 

◼ Návod k použití 
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8 Uvedení do provozu 

8.1 Umístění matrace CliniCare 100 HF na lůžko 

 

 

8.1.1 Instalace – matrace CliniCare 100 HF 

Před umístěním matrace na lůžko: 

❖ Vybalte matraci v místě s čistým dostatečným prostorem pro rozložení a nafouknutí. 

❖ Zkontrolujte matraci z hlediska poškození při přepravě. V případě poškození matraci nepoužívejte 

a spojte se s prodejcem. 

 

Zajištění matrace na lůžku: 

❖ Umístěte matraci CliniCare 100 HF (v dobrém stavu a bez jakéhokoli poškození nebo opotřebení) 

na ložnou plochu tak, aby vzduchová hadice byla u levé strany nožní části pacienta (symbol nohy 

na potahu matrace určuje umístění), a ustavte matraci tak, aby byla uprostřed. 

❖ Zkontrolujte, zda matrace, vzduchová hadice nebo řídící jednotka SCU nekolidují s jakoukoli jinou 

částí lůžka nebo zda matrace nebrání pohybu postranic. 

❖ Jestliže je matrace stlačená (např. po skladování), počkejte, než se vrátí do původního stavu. 

❖ Pokud se matrace nevrátila do původního stavu, nepoužívejte ji a spojte se s Vaším prodejcem. 

Matraci CliniCare 100 HF lze nyní připojit k řídící jednotce SCU a lze ji nafouknout. 

 

  

 
VAROVÁNÍ! 

Poškození materiálu v důsledku nesprávného umístění matrace! 

 Pokud se používají systémy antidekubitních matrací nebo systémy matracových podložek, zajistěte jejich 

bezpečné používání a vhodné polohy postranic a nastavení výšky lůžka. To, které polohy a nastavení 

jsou bezpečné a vhodné, se může měnit podle typu rámu lůžka a postranic. Před umístěním pacienta na 

matraci CliniCare 100 HF vždy nechejte kvalifikovaného pracovníka provést posouzení rizik pro zajištění 

toho, že poskytovaná podpora je vhodná a splňuje platná místní ustanovení. 

   

 
VAROVÁNÍ! 

Nesprávná funkce systému v důsledku nesprávného umístění prostěradla! 

 Zajistěte, aby prostěradlo nezabraňovalo funkcím matrace a systému (např. v důsledku nadměrného 

napnutí prostěradla přes matraci). 

   

 
POZOR! 

Nebezpečí poškození matrace v důsledku nevhodného lůžka!  

 Zajistěte, aby rozměry a tvar matrace odpovídaly rámu lůžka a aby ložná plocha byla při umístění matrace 

plochá a rovná. 
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8.2 Instalace SCU (řídící jednotky systému) 

 

 

 

Pokud je nožní část rámu lůžka vhodná pro zavěšení řídící jednotky SCU: 

❖ Podržte řídící jednotku SCU v jedné ruce a vyklopte háky na zadní straně. 

❖ Zavěste řídící jednotku SCU na konec rámu lůžka. 

 

Pokud nožní část rámu lůžka není vhodná pro zavěšení řídící jednotky SCU: 

❖ Postavte řídící jednotku SCU svisle na podlahu. 

 

POZNÁMKA: Při manipulaci s lůžkem nebo při pohybu okolo lůžka buďte mimořádně opatrní, pokud řídící 

jednotka stojí na podlaze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
VAROVÁNÍ! 

Nebezpečí zranění při instalaci řídící jednotky SCU! 

 Zajistěte, aby nedošlo při použití pružinou předepjatých závěsných háků řídící jednotky SCU k zachycení 

Vašich rukou mezi hák a nožní desku. 

 Ujistěte se, že řídící jednotka je bezpečným způsobem nainstalována tak, aby nemohla sklouznout nebo 

neúmyslně se vymrštit. 

  

 
VAROVÁNÍ! 

Nebezpečí zranění pacienta nebo poškození příslušenství v důsledku nesprávné instalace! 

 Ujistěte se, že řídící jednotka nekoliduje s jakýmkoli příslušenstvím umístěným na lůžku. 

  

 
POZOR! 

Poškození materiálu v důsledku nesprávné instalace řídící jednotky SCU! 

 Neinstalujte řídící jednotku na polici pro lůžkoviny na rámu lůžka. 

 Ujistěte se, že řídící jednotka je bezpečným způsobem nainstalována tak, aby nemohla sklouznout nebo 

neúmyslně se vymrštit. 

  

Obr. Umístění řídící jednotky SCU na nožní čelo Obr. Umístění řídící jednotky SCU na podlahu 
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8.3 Připojení matrace k řídící jednotce SCU 

Instalace: 

❖ Zasuňte vzduchovou přípojku 1 do zásuvky 2 v úhlu asi 45°. 

❖ Zatlačte přípojku 1 dolů, až zapadne a západka vzduchové přípojky 3 zajistí vzduchovou přípojku 

proti vypadnutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vzduchová přípojka 

2. Zásuvka řídící jednotky SCU pro vzduchovou přípojku 

3. Západka vzduchové přípojky 

  

Obr. Instalace řídící jednotky SCU 
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8.4 Připojení vzduchových hadic k matraci 

Pro přepnutí matrace z reaktivního do aktivního režimu je nezbytné připojit vzduchové hadice z řídící jednotky 

SCU k matraci. 

8.4.1 Matrace s režimem MCM  

 

Připojte vzduchové hadice následujícím způsobem: 

❖ Připojte všechny 3 vzduchové hadice ke 3 vzduchovým přípojkám na matraci ve směru šipky tak, 

až spolehlivě zapadnou. 

❖ Zatažením zpět se ujistěte, že všechny 3 vzduchové hadice jsou správným způsobem připojeny. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. Připojení vzduchových hadic k matraci s režimem MCM 

Obr. Připojené vzduchové hadice k matraci s režimem MCM 
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8.4.2 Matrace bez režimu MCM 

 

Připojte vzduchové hadice následujícím způsobem: 

❖ Připojte obě vzduchové hadice ke 2 vzduchovým přípojkám na matraci ve směru šipky tak, až 

spolehlivě zapadnou. 

❖ Zatažením zpět se ujistěte, že obě vzduchové hadice jsou správným způsobem připojeny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. Připojení vzduchových hadic k matraci bez režimu MCM 

Obr. Připojené vzduchové hadice k matraci bez režimu MCM 
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8.5 Odpojení vzduchových hadic od matrace (viz Přepnutí do režimu reaktivní matrace) 

Vzduchové hadice je možné odpojit a přepnout matraci z aktivního do reaktivního režimu. To znamená, že 

matraci lze používat bez řídící jednotky SCU. Matrace pak poskytuje reaktivní rozložení tlaku prostřednictvím 

samočinně přizpůsobitelných vzduchových článků. 

8.5.1 Matrace s režimem MCM 

 

Odpojte vzduchové hadice následujícím způsobem: 

❖ Stiskněte a přidržte kovovou destičku na vzduchové přípojce. 

❖ Vytáhněte vzduchovou hadici ze vzduchové přípojky. 

❖ Opakujte tento postup pro zbývající vzduchové hadice. 

Vzduchové hadice jsou odpojeny od matrace. 

 

 

 

 

  

Obr. Odpojení vzduchových hadic z matrace s režimem MCM 

Obr. Odpojené vzduchové hadice z matrace s režimem MCM 
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8.5.2 Matrace bez režimu MCM 

Odpojte vzduchové hadice následujícím způsobem: 

❖ Stiskněte a přidržte kovovou destičku na vzduchové přípojce. 

❖ Vytáhněte vzduchovou hadici ze vzduchové přípojky. 

❖ Opakujte tento postup pro zbývající vzduchovou hadici. 

Vzduchové hadice jsou odpojeny od matrace. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

Obr. Odpojené vzduchové hadice z matrace bez režimu MCM 

Obr. Odpojení vzduchových hadic z matrace bez režimu MCM 
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9 Nafouknutí 

Řídící jednotka SCU se ovládá pomocí ovládacího panelu SCU (viz Ovládací panel). 

 

❖ Připojte matraci k řídící jednotce SCU pomocí vzduchových přípojek. 

❖ Ujistěte se, že řídící jednotka SCU není zakryta a průtok vzduchu okolo řídící jednotky SCU není 

ničím omezen, aby se zabránilo přehřátí. 

❖ Umístěte napájecí kabel tak, aby nehrozilo jakékoli nebezpečí zranění pacienta (např. nebezpečí 

udušení) nebo zablokování funkcí polohování lůžka. 

❖ Připojte napájecí kabel řídící jednotky SCU do vhodné napájecí zásuvky. 

9.1.1 Zapnutí/vypnutí řídící jednotky SCU 

 

Zapnutí řídicí jednotky SCU: 

❖ Zapněte řídící jednotku SCU pomocí zeleně podsvíceného hlavního vypínače na přední straně 

řídící jednotky SCU (viz obr. Zapnutí řídící jednotky SCU). 

Řídící jednotka SCU byla zapnuta. 

 

Vypnutí řídicí jednotky SCU: 

❖ Vypněte řídící jednotku SCU pomocí zeleně podsvíceného hlavního vypínače na přední straně 

řídící jednotky SCU (viz obr. Zapnutí řídící jednotky SCU). 

❖ Odpojte napájecí kabel od napájecího zdroje. 

Řídící jednotka SCU byla vypnuta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.2 Nafukování 
 
Nafukování: 

❖ Zvolte požadovaný režim (viz kapitola „Ovládací panel – CliniCare 100 HF“). 

❖ Po zapnutí matrace se zahájí nafukování, během nafukování indikátor       svítí. Nastavte otočný 

ovladač tlaku doprostřed – zelená poloha (viz Ovládací prvky a indikátory). 

❖ Nafukování může trvat až 10 minut. Po dokončení nafukování indikátor       zhasne. 

 

Po dokončení nafukování: 

❖ Zkontrolujte matraci, zda je stále bezpečně umístěna na rámu lůžka. 

 

Pokud indikátor       svítí déle než 20 minut: 

❖ Zkontrolujte, zda je vzduchová hadice správně připojena. 
❖ Zkontrolujte význam závady systému (viz Závady systému).  

Obr. Zapnutí řídicí jednotky SCU 
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10 Manipulace 

10.1 Příprava lůžka pro pacienta 

 

 

10.1.1 Příprava 

❖ Nafoukněte matraci (viz První uvedení do provozu). 

❖ Položte volně na matraci prostěradlo, pokud není předepsáno jinak kvalifikovanými pracovníky. 

 

POZNÁMKA: Vzduchová přípojka na řídící jednotce SCU se nesmí zakrývat z důvodů viditelnosti a přístupu. 

POZNÁMKA: Matraci lze nafouknout i tehdy, když pacient leží na matraci.  

 

10.1.2 Uložení pacienta na lůžko 

❖ Uložte pacienta na matraci. 

 

Pro ideální ležící polohu: 

❖ Používají-li se další přikrývky nebo prostěradla, ujistěte se, že je zaručen snadný pohyb. 

❖ Zajistěte, aby přikrývky, prostěradla, oblečení atd. nezpůsobovaly dekubity (např. v důsledku 

záhybů, švů atd.). 

❖ Neumísťujte žádná další prostěradla, přikrývky, podložky atd. mezi matraci a pacienta.  

 
NEBEZPEČÍ! 

Nebezpečí zranění při umísťování pacienta na lůžko! 

Před umístěním pacienta na lůžko: 

 Zajistěte, aby matrace byla zcela nafouknuta a správně umístěna. 

 Po vyrovnání rámu lůžka, postranic a matrace nesmí zůstat mezera s šířkou dostatečnou pro zachycení 

hlavy nebo těla pacienta nebo nesmí dojít k zapletení s napájecím kabelem nebo vzduchovým vedením, 

což by mohlo způsobit nebezpečí při opouštění lůžka. Zabraňte, aby nedošlo ke vzniku mezer při stlačení 

nebo přesunutí matrace. Hrozí smrtelné nebo vážné zranění. 

  

 
VAROVÁNÍ! 

Nebezpečí udušení v důsledku paropropustného potahu matrace! 

 Používejte potah matrace správným způsobem. 

 Ošetřující personál je odpovědný za bezpečné ošetřování pacienta na potahu matrace. 

  

 
POZOR! 

Nebezpečí infekce v důsledku nedostatečného čištění nebo poškození potahu! 

 Zajistěte, aby do matrace nevnikla žádná vlhkost. 

 Zajistěte, aby do potahu matrace nevnikly žádné tělní tekutiny. 

 Matraci je třeba před vystřídáním pacienta pečlivě vyčistit a po opuštění pacienta dekontaminovat pomocí 

prostředků proti známým nebo pravděpodobným infekcím.  

 Jestliže do systému vnikne vlhkost, informujte servisní oddělení firmy LINET. 
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10.2 Ovládací panel – CliniCare 100 HF s řízením mikroklimatu 

Ovládací panel řídící jednotky SCU slouží pro ovládání antidekubitního systému matrace a zobrazuje chyby. 

Alarmy jsou signalizovány rozsvícením indikátoru 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozice Ovládací prvek / 

indikátor 

Funkce 

1 Otočný ovladač tlaku Nastavení tlaku matrace pro větší komfort nebo oporu pacienta. 

HIGH (VYSOKÝ): Vysoký tlak 

LOW (NÍZKÝ): Nízký tlak 

2 Indikátor nízkého tlaku Indikuje nízký tlak v matraci (viz Závady systému). 

3 Hlavní vypínač I: Zapnuto 

O: Vypnuto 

4 Volicí přepínač režimů MCM: Zcela nafouknutá matrace. Statický režim s řízením 

mikroklimatu. 

APT + MCM: Střídavá tlaková terapie. Dynamický režim s řízením 

mikroklimatu. 

 

10.2.1 MCM – řízení mikroklimatu 

Režim MCM poskytuje pacientovi stabilní neměnící se plochu při uléhání a vstávání nebo v případě potřeby 

provedení ošetřovatelských úkonů při současném udržování cirkulujícího mikroklimatu pod pacientem. Tlak ve 

vzduchových článcích lze měnit pomocí ručního ovladače tlaku. 

 

Při zvolení režimu MCM: 

Řídící jednotka SCU nafoukne 8 vzduchových článků pod tělem pacienta na stejný tlak. 

10.2.2 APT + MCM – střídavá tlaková terapie + řízení mikroklimatu 

V režimu APT + MCM se matrace CliniCare 100 HF provozuje při střídavém tlaku v dvoučlánkovém systému 

v cyklu s intervalem 12 minut. To napodobuje přirozený pohyb pacienta. Během toho cyklu působí na pacienta 

snížený tlak, který zabraňuje dekubitům a ošetřuje je. Přitom se také udržuje pod pacientem cirkulující 

mikroklima. 

 

Při zvolení režimu APT: 

◼ 2článková matrace se nafoukne a vyfoukne v cyklech s intervalem 12 minut.  

Obr. Ovládací panel SCU – CliniCare 100 HF s režimem MCM 
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10.3 Ovládací panel – CliniCare 100 HF bez řízení mikroklimatu 

Ovládací panel řídící jednotky SCU slouží pro ovládání antidekubitního systému matrace a zobrazuje chyby. 

Alarmy jsou signalizovány rozsvícením indikátoru 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozice Ovládací prvek / 

indikátor 

Funkce 

1 Otočný ovladač tlaku Nastavení tlaku matrace pro větší komfort nebo oporu pacienta. 

HIGH (VYSOKÝ): Vysoký tlak 

LOW (NÍZKÝ): Nízký tlak 

2 Indikátor nízkého tlaku Indikuje nízký tlak v matraci (viz Závady systému). 

3 Hlavní vypínač I: Zapnuto 

O: Vypnuto 

4 Volicí přepínač režimů STATIC (STATICKÝ REŽIM): Zcela nafouknutá matrace. Statický 

režim. 

APT: Střídavá tlaková terapie. Dynamický režim. 

 

10.3.1 APT – střídavá tlaková terapie 

Matrace CliniCare 100 HF se provozuje při střídavém tlaku v dvoučlánkovém systému v cyklu s intervalem 

12 minut. To napodobuje přirozený pohyb pacienta. Během toho cyklu působí na pacienta snížený tlak, který 

zabraňuje dekubitům a ošetřuje je. 

 

Při zvolení režimu APT: 

◼ 2článková matrace se nafoukne a vyfoukne v cyklech s intervalem 12 minut. 

10.3.2 STATIC – statický režim nafouknutí 

Statický režim poskytuje pacientovi stabilní plochu při uléhání a vstávání nebo v případě potřeby provedení 

ošetřovatelských úkonů. Tlak ve vzduchových článcích lze měnit pomocí ručního ovladače tlaku. 

 

Při zvolení režimu STATIC: 

◼ Řídící jednotka SCU nafoukne všechny vzduchové články na stejný tlak. 

  

Obr. Ovládací panel SCU – CliniCare 100 HF bez režimu MCM 
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10.4 Ovládání tlaku 

10.4.1 Nastavení tlaku – matrace 

Otočný ovládač tlaku umožňuje ošetřovatelskému personálu nastavit tlak v přednastaveném rozsahu. Je důležité 

dodržet správný postup nastavování tlaku, aby se zajistilo dobré podepření, rozdělení tlaku a pohodlí pacienta. 
 

Zelená část (horní část bez rysek) otočného ovladače by měla být vhodná pro ležící pacienty s rozsahem váhy od 

100 do 220 lbs (50–90 kg). To by mělo sloužit pouze jako přibližná pomůcka, neboť BMI a poloha pacienta 

ovlivňuje požadovanou hodnotu podpěrného tlaku. 

 

Seřízení tlaku: 

❖ Nastavte otočný ovladač doleva pro snížení tlaku. 

-NEBO- 

❖ Nastavte otočný ovladač doprava pro zvýšení tlaku. 

 

Hodnoty tlaku: 

◼ Pod zelenou částí 

◼ pro malé a lehké pacienty 

◼ Nad zelenou částí 

◼ pro velké a těžké pacienty 

◼ pro pacienty sedící na lůžku 

◼ pro polohy pacienta nebo tvary těla, které soustřeďují  

váhu pacienta na malé plochy matrace. 

 

 

Zvolte tlak následujícím způsobem: 

Při úplném nafouknutí matrace v případě použití režimu MCM nebo STATIC. 

❖ Zvolte požadovaný provozní režim. 

❖ Nastavte otočný ovladač tlaku do svislé polohy tak, aby směřoval do středu zelené části otočného 

ovládače (horní část bez rysek). 

❖ Uložte pacienta na matraci. 

❖ Vyčkejte minimálně 6 minut, než čerpadlo nastaví tlaky. 

❖ Klinický odborný pracovník potřebuje potvrzení, že je pacient správným způsobem podepřen.  

❖ Pokud je podepření v pořádku, ale pacient potřebuje více pohodlí, lze hodnotu tlaku snížit 

otočením otočného ovládače tlaku doleva a poté se provede kontrola pacienta v křížové krajině. 

10.4.2 Nastavení tlaku – změny polohy pacienta 

Pokud pacient leží, váha jeho těla je podepřena po celé délce matrace. Při sezení je váha soustředěna na menší 

plochu a pacient bude potřebovat větší podepření.  

 

Zvolte tlak následujícím způsobem: 

❖ Pokud je pacient v sedící poloze, doporučuje se pro maximální využití výhod matrace opakovat 

postup uvedený v pokynech pro volbu tlaku v kapitole „Nastavení tlaku – matrace“. 

 

 
VAROVÁNÍ! 

Nebezpečí zranění v důsledku nesprávného nastavení tlaku! 

 Před nastavením tlaku se poraďte s kvalifikovanými nemocničními pracovníky. 

 Doporučené hodnoty tlaku nemusí být optimální pro všechny situace, ale je třeba je používat ve spojení s 

klinickým posouzením jednotlivého pacienta, např. váha, rozložení váhy, poloha a potřeby pohodlí. 

 Vždy se ujistěte, že pacient neleží přímo na pěnovém podkladu nebo rámu lůžka. 

  

Obr. Ovladač tlaku 
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POZNÁMKA: Zaznamenejte si nastavení tlaku, které bylo použito, když pacient ležel, aby je bylo možné 

nastavit na stejnou hodnotu, když si pacient lehne. 

10.5 CPR – Kardiopulmonární resuscitace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před zahájením CPR s připojenou řídící jednotkou SCU: 

❖ Stiskněte červené tlačítko CPR. 

❖ Odpojte vzduchovou přípojku ze zásuvky v SCU. 

❖ Matrace se začne vyfukovat a lze zahájit resuscitaci. 

10.6 Výpadek napájení 

 

V případě výpadku napájení se matrace vrátí pouze do reaktivního režimu. Jestliže se ponechají vzduchové 

přípojky a řídící jednotka SCU připojené, matrace zůstane nafouknutá po dobu minimálně 12 hodin. Bez napájení 

nejsou k dispozici žádné aktivní režimy. 

10.7 Závady systému 

Závady systému jsou indikovány oranžovým světlem na řídící jednotce SCU. 

 

POZNÁMKA: Během prvního nafukování se rozsvítí indikace nízkého tlaku, dokud se nedosáhne minimálního 

tlaku v matraci. To neznamená, že se jedná o závadu, pokud indikátor nesvítí po dobu delší než 20 minut po 

připojení k napájení. 

 

Řídící jednotka SCU matrace CliniCare 100 HF 

Význam Indikátor 

Nízký tlak Indikátor Nízký tlak svítí. 

Výpadek napájení Hlavní vypínač nesvítí. 

  

Tabulka 1 Indikace závad na řídící jednotce CliniCare 100 HF 

 

 

 
VAROVÁNÍ! 

Nebezpečí zranění v důsledku výpadku napájení! 

 Pokud při výpadku napájení není možná terapie střídavého tlaku, okamžitě vyhledejte radu klinického 

pracovníka. 

  

Obr. Funkce CPR 
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Závada Symptom řídící jednotky SCU 

matrace CliniCare 100 HF 

Činnost 

Výpadek napájení (řídící 

jednotka SCU se nezapne) 

Hlavní vypínač nesvítí.  Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač na řídící 

jednotce SCU v zapnuté poloze (I). 

 

Zkontrolujte, zda je řídící jednotka SCU 

připojena do nástěnné elektrické zásuvky 

a vypínač zásuvky je ve správné poloze. 

(V případě potřeby zkontrolujte zásuvku 

připojením jiného přístroje.) Poté ①. 

 

POZNÁMKA: Pokud hlavní vypínač nesvítí, 

ale řídící jednotka SCU je funkční, pak došlo 

k poruše interního indikátoru a bude třeba 

jej vyměnit servisním technikem. 

Výpadek napájení během 

používání 

Hlavní vypínač nesvítí. Jako výše. Poté ①. 

Nenafukování nebo měkká 

matrace  

Indikátor nízkého tlaku svítí.  

 

POZNÁMKA: K tomuto stavu 

může dojít během normálního 

použití při nastavování matrace 

a není vyžadována žádná 

činnost, dokud indikátor 

nezůstane svítit po delší dobu.) 

Zkontrolujte, zda vzduchová přípojka k 

matraci je v pořádku. 

 

Zkontrolujte, zda byla matrace správně 

rozvinuta a vzduchové hadice nejsou 

zkroucené nebo zachycené do nějaké části 

rámu lůžka. 

 

Otevřete potah matrace a zkontrolujte, zda 

nedošlo k poškození nebo odpojení některé 

vzduchové hadice.  

 

POZNÁMKA: Mírně zvyšte nastavení tlaku 

a zjistěte, zda došlo k odstranění závady. 

 

Poté ①. 

Není střídavý tlak.  Vzduchové články v režimu 

APT + MCM nemají střídavý 

tlak.  

Zkontrolujte všechny vzduchové přípojky 

jako v případě „Neprobíhá nafukování“ a ①. 

Tvrdá matrace  Vzduchové články v režimech 

APT + MCM nebo MCM jsou 

velmi tvrdé.  

Zkontrolujte všechny vzduchové přípojky 

jako v případě „Neprobíhá nafukování“. 

 

Snižte nastavení tlaku na nejnižší úroveň, 

poté ①. 

Tabulka 2 Odstraňování závad 

 

① Restartujte jednotku vypnutím a opětovným zapnutím. Pokud se závada znovu objeví, vypněte řídící jednotku 

SCU a okamžitě zavolejte místnímu autorizovanému servisnímu středisku. 

 

POZNÁMKA: Pokud nejsou režimy ATP a/nebo MCM v důsledku závady systému dostupné, okamžitě se 

poraďte s kvalifikovaným klinickým pracovníkem pro potvrzení, zda pacient musí být přemístěn na fungující 

systém po dobu čekání na příjezd servisního technika. 
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11 Čištění a dezinfekce 

11.1 Všeobecné pokyny 

Pro bezpečné a šetrné čištění: 

❖ Odpojte systémovou řídící jednotku od elektrické sítě. 

❖ Nepoužívejte žádné silné kyseliny nebo zásady (optimální rozsah pH hodnoty 6-8. Nepřekračujte pH 

hodnotu 9).  

❖ Používejte pouze čisticí prostředky, které jsou vhodné pro čištění textilií a měkkých ploch lékařských 

přístrojů.  

❖ Nepoužívejte abrazivní prášky, ocelovou vlnu nebo jiné materiály a čisticí prostředky, které mohou 

matraci poškodit. Nedrhněte povrch matrace. 

❖ Nikdy nepoužívejte jakékoli korozivní a žíravé čisticí prostředky. 

❖ Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky, které vytváří úsady uhličitanu vápenatého. 

❖ Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s rozpouštědly, která mohou mít nepříznivý vliv na složení 

a neporušenost plastových materiálů (benzen, toluen, aceton, alkohol atd.). 

❖ Používejte pouze čisticí prostředky schválené pro použití v nemocnicích a dodržujte místně platné 

směrnice týkající se kontroly infekce.  

❖ Po čištění vždy proveďte opláchnutí vodou (kromě řídící jednotky SCU) a před použitím proveďte 

osušení. 

❖ Pečlivě vyčistěte elektrické součásti a nechejte je zcela vyschnout. Je doporučeno použít čistící 

ubrousky. 

❖ Nikdy neponořujte řídící jednotku SCU do vody ani ji nezahřívejte nebo nečistěte parou. 

❖ Dodržujte místně platné směrnice týkající se kontroly infekce. 
 

Část matrace k čištění Doporučený čístící prostředek (pravidelné čištění) 

Horní potah, sedák Standartní nemocniční čistící prostředky. Dezinfekce 

na bázi alkoholu nebo kvartérního amonia, které 

obsahují maximálně 1000 ppm chloru. Poté omyjte 

vodou a nechte řádně uschnout. 

Dekontaminace krevních skvrn atp. 

Dezinfekce na bázi chloru s obsahem chloru 

maximálním obsahem 10 000 ppm. Nalijte dezinfekci 

na místo dekontaminace a nechte působit 2 minuty. 

Poté omyjte vodou a nechte řádně uschnout. 

Spodní potah, Vzduchové komory, Pěnová základna Stejný postup jako výše. 
 
V důsledku různého vybavení prádelen, různých používaných chemikálií a podmínek použití musí zákazníci sami 

provést předběžný test. Je důležité, aby součásti byly důkladně opláchnuty a po vyčištění a před uložením nebo 

opětovným použitím vysušeny. Mokré nebo vlhké polyuretanové povrchy jsou více náchylné k mechanickému 

poškození než suché povrchy.  

 

 
 

 
POZOR! 

Nesprávné čištění/desinfekce může poškodit matraci a kompresor (systémovou řídící jednotku)! 

 Nepoužívejte tlakové nebo parní čisticí zařízení. 

 Postupujte podle pokynů a dodržte dávkování doporučená výrobcem. 

 Ujistěte se, dezinfekční prostředky byly zvoleny a aplikovány pouze kvalifikovaným odborníkem z oboru 

hygieny. 

 Stálé používání vysoké koncentrace dezinfekčních prostředku na bázi chlóru může značně snížit 

výkonnost a trvanlivost povrchových materiálů. 

 Systémová řídící jednotka není utěsněna proti vniknutí kapaliny, a proto je třeba se pečlivě ujistit, že 

žádná kapalina nevniká do systémové řídící jednotky během čištění. 
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Tak, jak bylo uvedeno výše, po aplikaci vhodného čisticího prostředku se musí povrch opláchnout vodou a před 

použitím osušit. (To platí i v případě, kdy pokyny pro čisticí prostředek toto opláchnutí nevyžadují.) Tím se zabrání 

vytvoření úsad chemikálií na povrchu matrace, které se mohou během použití reaktivovat a mít nepříznivý vliv na 

biologickou kompatibilitu.  

 

Druh čištění Čištěné části 

Pravidelné čištění a dezinfekce ◼ Nechráněné části matrace 

◼ Nechráněné části řídící jednotky SCU 

Úplné čištění a dezinfekce ◼ Nechráněné části matrace 

◼ Nechráněné části řídící jednotky SCU 

11.2 Pravidelné čištění a dezinfekce 

Prostudujte si část „Všeobecné pokyny“ pro získání více podrobných informací týkajících se doporučených 

postupů čištění a dezinfekce. 

 

Čištění matrace: 

❖ Zkontrolujte horní část potahu matrace z hlediska jakýchkoli známek poškození nebo vniknutí kapalin. 

Jakékoli znečištění kapalinou uvnitř matrace znamená, že musí být vyměněna celá matrace. 

V případě poškození vyměňte nebo opravte a kompletně vydezinfikujte horní část potahu matrace. 

❖ Ponechejte potah matrace na matraci. 

❖ Vyčistěte jej teplou vodou o teplotě 50 °C a čisticím prostředkem. 

❖ Opláchněte matraci studenou vodou. 

❖ Ponechejte matraci na vzduchu oschnout anebo ji vytřete do sucha. 

❖ Otřete matraci dezinfekčním prostředkem. 

❖ Opláchněte matraci studenou vodou. 

❖ Ponechejte matraci na vzduchu oschnout anebo ji vytřete do sucha. 

 

Čištění řídící jednotky SCU: 

❖ Před čištěním kompresoru zakryjte vzduchový konektor, aby do něj během čištění nic nevniklo! 

❖ Otřete řídící jednotku SCU dezinfekčním prostředkem. Otřete systémovou řídící jednotku studenou 

vodou. Je doporučeno použít čistící ubrousky. 

❖ Ponechejte řídící jednotku SCU na vzduchu oschnout anebo ji vytřete do sucha. 

11.3 Úplné čištění a dezinfekce 

11.3.1 Čištění horního potahu / spodního potahu 

 

Prostudujte si část „Všeobecné pokyny“ pro získání více podrobných informací týkajících se doporučených 

postupů čištění a dezinfekce. 

Použijte standardní nemocniční čisticí prostředky, dezinfekční prostředky na bázi alkoholu nebo dezinfekční 

prostředky na bázi kvartérního dusíku. Vhodné čisticí prostředky na bázi chloru lze použít při koncentraci 1000 

ppm. V případě potřeby lze použít silnější koncentrace chlóru, a to až 10 000 ppm (1 %) chlóru, (roztok 1:5 

chlorového bělicího prostředku pro domácnosti) s maximální dobou působení dvě minuty při 10 000 ppm 

s následným opláchnutím vodou a důkladným vysušením před použitím. 

 

Po aplikaci vhodného čisticího prostředku se musí povrch opláchnout vodou a před použitím osušit. (To platí 

i v případě, kdy pokyny pro čisticí prostředek toto opláchnutí nevyžadují.) Tím se zabrání vytvoření úsad 

 
POZOR! 

Nesprávné čištění/dezinfekce může poškodit systém! 

 Stálé používání vysoké koncentrace dezinfekčních prostředků na bázi chlóru může značně snížit 

výkonnost a trvanlivost povrchových materiálů. 

  



42 

 

D9U003VC0-0102_02 

chemikálií na povrchu matrace, které se mohou během použití reaktivovat a mít nepříznivý vliv na biologickou 

kompatibilitu. 

 

Čištění vnějšku matrace: 

❖ Odpojte matraci od řídící jednotky SCU. 

❖ Zkontrolujte horní část potahu a podklad matrace z hlediska známek poškození. 

V případě poškození vyměňte nebo opravte a kompletně vydezinfikujte horní část potahu a podklad 

matrace. Pokud zjistíte jakékoli známky vniknutí tekutiny přes poškozený potah, musí se zlikvidovat 

všechny pěnové části matrace jako nemocniční odpad a nahradit novými originálními náhradními částmi. 

❖ Opláchněte matraci studenou vodou. 

❖ Ponechejte matraci na vzduchu oschnout anebo ji vytřete do sucha. 

❖ Otřete matraci dezinfekčním prostředkem. 

❖ Opláchněte matraci studenou vodou. 

❖ Ponechejte matraci na vzduchu oschnout anebo ji vytřete do sucha. 

❖ NEPOKOUŠEJTE SE DEMONTOVAT NEBO ČISTIT VNITŘNÍ ČÁSTI MATRACE! 

 

POZNÁMKA: Matrace se nesmí po dobu 30 minut po vysušení používat, aby se před použitím zregeneroval 

látkový povlak. 

11.3.2 Praní snímatelného horního potahu matrace CliniCare 100 HF v pračce 

 

❖ Sejměte potah (viz Snímání potahu matrace). 

❖ NEPOKOUŠEJTE SE DEMONTOVAT NEBO ČISTIT VNITŘNÍ ČÁSTI MATRACE! 

❖ Pouze pro potah s MCM vrstvou: zcela rozepněte zip v bílé látce, abyste otevřeli obálku vzduchového 

prostoru. 

❖ Při praní horních potahů / spodních potahů matrace v pračce se musí teplota během praní zvýšit na 

65 °C po dobu 10–15 minut nebo na 71 °C po dobu 3–10 minut a je třeba používat prací a oplachovací 

prostředky schválené pro nemocniční použití. 

❖ Vysušte potah v bubnové sušičce při nízké teplotě. Nepřetěžujte sušičku, jinak nebudou potahy 

vysušené. 

❖ DŮLEŽITÉ: Pouze pro potah s MCM vrstvou: zcela zapněte zip v bílé látce.   

11.3.3 Čištění vzduchové hadice 

 

❖ Vytřete potah vzduchových hadic a odhalené vzduchové hadice čisticím nebo dezinfekčním 

prostředkem. 

❖ Nechejte vzduchovou hadici vyschnout. 

-nebo- 

❖ Odejměte potah vzduchové hadice a vyčistěte jej tak, jak je uvedeno v postupu pro úplnou dezinfekci. 

V případě vrchního potahu matrace se řiďte podkapitolou 11.3.2. 

❖ Celkově očistěte hadice v souladu s podkapitolou 11.3.1. 

❖ Nechejte vzduchovou hadici vyschnout. 

11.3.4 Čištění řídící jednotky SCU 

 

❖ Vymontujte filtr. 

❖ Před čištěním kompresoru zakryjte vzduchový konektor, aby do něj během čištění nic nevniklo! 

❖ Vyperte filtr nebo jej vyměňte za nový.  

❖ Otřete řídící jednotku SCU dezinfekčním prostředkem. Otřete systémovou řídící jednotku studenou 

vodou. Je doporučeno použít čistící ubrousky. 

❖ Nechejte řídící jednotku SCU a filtr vyschnout. 

❖ Namontujte filtr zpět. 

11.3.5 Odejmutí potahu matrace 

❖ Opatrně rozepněte zip pod bočním lemem potahu matrace v nožní části matrace. 

❖ Pouze pro potah s MCM vrstvou: Pečlivě odpojte 2 vzduchové hadice MCM u nožní části matrace. 

❖ Sejměte horní část potahu matrace. Zkontrolujte potah a v případě potřeby jej vyčistěte. 
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11.3.6 Odejmutí potahu vzduchových hadic 

 

❖ Opatrně vytáhněte potah z koncového konektorového bloku, který je vypojený z SCU, a přetáhněte 

potah přes hadice po celé jejich délce. 

❖ Opatrně protáhněte 3 kolena konektorů, které jsou vypojené z matrace, skrz díry v potahu, abyste hadice 

s konektory oddělili od potahu. 

❖ Perte potah v pračce v souladu s podkapitolou 11.3.2.    

 

Po vyčištění potahu matrace: 

❖ Nasaďte potah matrace zpět opačným postupem popsaným výše. 
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12 Údržba  

VAROVÁNÍ! 

Nebezpečí poranění při práci se systémem aktivní antidekubitní matrace! 

► Před instalací, servisním zásahem, prováděním údržby a demontáží se ujistěte, že je  

systém aktivní antidekubitní matrace odpojen od elektrické sítě. 

 

 

VAROVÁNÍ! 

Riziko poranění v důsledku závady systému aktivní antidekubitní matrace! 

► Vadný systém aktivní antidekubitní matrace nechte okamžitě opravit. 

► Pokud závadu nelze opravit, systém aktivní antidekubitní matrace nepoužívejte. 

 

 

POZOR! 

Riziko věcných škod způsobené nesprávnou údržbou! 

► Ujistěte se, že údržbu bude provádět výhradně zákaznický servis výrobce nebo  

autorizovaný servisní personál certifikovaný výrobcem. 

► Pokud závadu nelze opravit, systém aktivní antidekubitní matrace nepoužívejte. 

12.1 Pravidelná údržba 

► Pravidelně provádějte vizuální kontrolu výrobku (v případě potřeby s dodacím listem). 

► Pokud chybí některé části výrobku, požádejte o dodání originálních náhradních dílů servisní oddělení 

výrobce. 

► O originální náhradní díly jako náhradu za jakékoli poškozené díly výrobku požádejte servisní oddělení 

výrobce. 

► Zkontrolujte, zda vnitřní i vnější části matrace a vnější část SŘJ nejeví známky mechanického poškození 

a známky závažného opotřebení. 

► Zkontrolujte, zda matrace i SŘJ správně fungují. 

► Zkontrolujte, zda ve vnějším vzduchovém filtru na straně SŘJ není prach a nečistoty. Pokud jsou nečistoty 

a/nebo prach viditelné, filtr vyměňte. 

12.2 Náhradní díly 

Výrobní štítek se nachází na SŘJ a na matraci. Na výrobních štítcích jsou informace pro reklamace 

a objednávání náhradních dílů. 

Informace o náhradních dílech získáte zde: 

■ Zákaznický servis výrobce 

■ Obchodní oddělení 
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12.3 Bezpečnostní technické kontroly 

VAROVÁNÍ! 

Riziko poranění v důsledku nesprávných bezpečnostních technických kontrol! 

► Ujistěte se, že bezpečnostní technické kontroly bude provádět výhradně zákaznický  

servis výrobce nebo autorizovaný servisní personál certifikovaný výrobcem. 

► Ujistěte se, že bezpečnostní kontroly budou zaznamenávány do protokolu servisu  

           a údržby. 

 

Bezpečnostní technické kontroly systému aktivní antidekubitní matrace musí být prováděny nejméně jednou za 

12 měsíců. 

 

Postup provádění bezpečnostních technických kontrol stanoví norma EN 62353:2014. 

 

POZNÁMKA Na vyžádání poskytne výrobce servisnímu personálu za účelem oprav zdravotnických 

elektrických zařízení, která podle označení výrobcem může servisní personál opravovat, servisní dokumentaci 

(např. schémata elektrických obvodů, seznamy dílů a komponent, popisy, kalibrační instrukce atd.). 
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13 Likvidace 

13.1 Ochrana životního prostředí 

Společnost LINET® si je vědoma důležitosti ochrany životního prostředí pro budoucí generace. V rámci celé 

společnosti je aplikován systém environmentálního managementu, který je v souladu s mezinárodně dohodnutou 

normou ISO 14001. Splnění požadavků této normy je každoročně testováno externím auditem vykonávaným 

autorizovanou společností. Na základě směrnice č. 2002/96/ES (směrnice OEEZ – o odpadních elektrických 

a elektronických zařízeních) je společnost LINET, s. r. o. registrována v seznamu výrobců elektrozařízení na 

Ministerstvu životního prostředí České republiky. 

 

Materiály použité v tomto výrobku nejsou pro životní prostředí nebezpečné. Výrobky společnosti LINET® splňují 

platné požadavky vnitrostátní i evropské legislativy v oblastech RoHS a REACH, neobsahují tedy žádné 

zakázané látky v nadměrných množstvích.  

Žádný z dřevěných dílů není vyroben z tropického dřeva (jako je mahagon, palisandr, eben, týk atd.) nebo ze 

dřeva z amazonské oblasti nebo podobných deštných pralesů. Hluk výrobku (hladina akustického tlaku) splňuje 

požadavky nařízení na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních 

prostorách staveb (podle normy IEC 60601-2-52). Použité obalové materiály splňují požadavky zákona 

o obalech.   

Ohledně likvidace obalových materiálů po instalaci výrobků a možnosti bezplatného zpětného odběru obalů 

prostřednictvím autorizované společnosti (podrobnější informace najdete na stránkách www.linet.cz) se obraťte 

na svého obchodního zástupce nebo na zákaznický servis výrobce. 

13.2 Likvidace 

Hlavním účelem povinností vyplývajících z evropské směrnice č. 2012/19/EU o odpadních elektrických 

a elektronických zařízeních (vnitrostátní úprava v zákoně č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších 

předpisů a ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) je zvýšit 

opětovné využití, regeneraci materiálu a regeneraci elektrických a elektronických zařízení na požadovanou 

úroveň a tím zabránit produkci odpadu a tudíž zamezit možným škodlivým účinkům nebezpečných látek 

obsažených v elektrických a elektronických zařízeních na lidské zdraví a životní prostředí. Elektrická 

a elektronická zařízení společnosti LINET® s vestavěnou baterií nebo akumulátorem jsou konstruována tak, aby 

použité baterie nebo akumulátory mohli bezpečně odstranit kvalifikovaní servisní technici společnosti LINET®. Na 

vestavěné baterii nebo akumulátoru jsou údaje ohledně jejich typu. 

13.2.1 V rámci Evropy 

 

Likvidace elektrických a elektronických zařízení : 

 

► Elektrická a elektronická zařízení nesmí být likvidována jako komunální odpad. 

► Toto zařízení likvidujte na určených sběrných místech nebo místech zpětného odběru.  

 

Likvidace jiného zařízení : 

 

► Zařízení nesmí být likvidováno jako komunální odpad. 

► Toto zařízení likvidujte na určených sběrných místech nebo místech zpětného odběru. 

 

Společnost LINET® je zapojena do sběrného systému spolu se společností REMA Systém zajišťující zpětný 

odběr (viz www.remasystem.cz/sberna-mista/).  
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Dopravením elektrických a elektronických zařízení do místa zpětného odběru se zapojujete do recyklace a šetříte 

prvotní suroviny a zároveň chráníte životní prostředí před účinky neodborné likvidace.  

13.2.2 Mimo Evropu 

 

► Likvidaci výrobku nebo jeho součástí provádějte v souladu s místními zákony a předpisy! 

► Likvidací zařízení pověřte autorizovanou firmu pro nakládání s odpady! 

 

14 Záruka 

Firma LINET přebírá odpovědnost za bezpečnost a spolehlivost pouze těch výrobků, které jsou pravidelně 

udržovány a používány v souladu s bezpečnostními pokyny. Seznamte se s podmínkami záruky poskytované ve 

Vaší zemi. 

 

Jestliže dojde k vážné závadě, kterou nelze opravit během provádění údržby: 

❖ Nepoužívejte dále výrobek. 

 

 

 

15 Normy a předpisy 

Aplikované normy jsou uvedeny v Prohlášení o shodě. 

  

Výrobce je certifikován dle systému řízení jakosti a vyhovuje následujícím normám: 

◼ ISO 9001 

◼ ISO 14001 

◼ ISO 13485 

◼ MDSAP (Medical Device Single Audit Program) 

 


