
Aktivní antidekubitní matrace Rossmax AM30 
Návod k obsluze 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úvod 
Děkujeme vám za zakoupení bublinové nafukovací antidekubitní matrace Rossmax. Při správném používání a péči 
o produkt vám nafukovací matrace poskytne mnoho let spolehlivé služby. Doporučujeme vám, abyste důkladně 
prostudovali tuto příručku, abyste se dozvěděli vše o používání a funkci vaší nafukovací matrace. Matrace 
zmírňuje tlak na tělo postupným napouštěním a vypouštěním vzduchových buněk přibližně v 6-ti minutových 
intervalech. Je určena na prevenci dekubitů a na dlouhodobou péči o pacienty, kteří trpí proleženinami. 
Pozor: Prostudujte průvodní doklady. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tuto příručku. 
Prosím, uchovejte tento návod k pozdějšímu nahlédnutí. 
 
Bezpečnostní upozornění 
1. Nekuřte v blízkosti čerpadla. 
2. Udržujte čerpadlo mimo dosah horkých povrchů a sálavého tepla. 
3. Nikdy nepoužívejte tento výrobek, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku. Pokud nepracuje správně, obraťte 
se prosím na autorizované servisní středisko nebo na svého prodejce. 
4. Při výměně pojistky použijte jen doporučený typ (T 1A /250V). 
5. Nepoužívejte u pacientů, kteří mají poranění míchy. 
6. Přísný dohled je vyžadován, pokud je tento výrobek používán v blízkosti dětí. 
7. Používejte tento výrobek pouze pro jeho zamýšlené použití, jak je popsáno v tomto návodu. Nepoužívejte jiné 
matrace, které nejsou doporučené výrobcem. 
8. Neopravujte sami ani nijak neupravujte tento výrobek. 
9. Máte-li podezření, že máte alergickou reakci, poraďte se s lékařem. 
 
Použití 
1. Umístěte matraci na postel, hadicemi k nohám pacienta.   
2. Pomocí integrovaného závěsu zavěste čerpadlo na čelo lůžka na straně u nohou pacienta, nebo v nejbližším 
okolí na rovný povrch. 
3. Připojte vzduchové hadice z matrace do čerpací jednotky. Poznámka: Zkontrolujte a ujistěte se, že vzduchové 
hadice nejsou zalomené nebo zastrčené pod matrací. 
4. Připojte čerpadlo do zdi elektrické zásuvky. Ujistěte se, že napájecí kabel je v bezpečné vzdálenosti od možných 
rizik. Poznámka: Po instalaci přívodní kabel zajistěte tak, aby se předešlo riziku vytržení kabelu ze zásuvky nebo 
jiným nehodám. 
 5. Zapněte hlavní vypínač na ovládacím panelu čerpadla. Čerpadlo začne nafukovat matraci. Poznámka: Čerpadlo 
by měl být používáno pouze s matrací doporučenou výrobcem. Nepoužívejte ho k žádnému jinému účelu. 
6. Při nafukování upravte nastavení tlaku v matraci dle hmotnosti a potřeb pacienta. Otočením knoflíku nastavení 
tlaku ve směru hodinových ručiček se zvyšuje tlak v matraci. 
Poznámka: Pokaždé, když je matrace připravena k použití, doporučuje se, aby se tlak nejprve nastavil na 
maximum, a teprve po prvním natlakování byla nastavena potřebná pevnost matrace. 
 



Kontraindikace 
Stav pacienta, pro které je použití kompresivní terapie s využitím systému s proměnlivým tlakem 
kontraindikováno: 
• Léčba poranění páteře 
• Při porušené míše 
 

 
  
Základní vlastnosti 
• Výkon 2-6 litrů za minutu 
• Přepouštění tlaku do dvou okruhů 
• Doba cyklu - 6 minut 
• Vestavěná montážní konzola pro zavěšení na postel 
• Napájecí kabel 3 metry 
• 24 měsíců záruka 
Bublinová matrace: 
• Rozměry: 200 × 90 cm, výška 7 cm. 
• 130 bublinových komor po celém povrchu podložky 
 
Údržba a čištění 
K čištění a dekontaminaci bublinové matrace postupujte podle následujících pokynů: 
Čerpadlo: 
• NEPONOŘUJTE čerpadlo do vody ani jiných kapalin. 
• Nestříkejte jakýkoli čisticí prostředek přímo na povrch čerpadla. 
• Nepoužívejte agresivní čisticí roztoky nebo rozpouštědla.  
• Je-li čerpadlo vyčištěné a suché, připojte čerpadlo k elektrické síti. 
Bublinová matrace: 
• Důkladně očistěte matraci od znečištění krví nebo močí čistým, vlhkým hadříkem. 
• Nechte důkladně vyschnout. Poté otřete matraci dezinfekčním prostředkem. 
• Po vyčištění dosušte matraci mimo dosah přímého slunce 
Manipulace a skladování 
• Rozložte matraci na rovném povrchu. Manipulujte s ní opatrně. 
• Odpojte čerpadlo a uložte ho na suché místo. 
• Po skončení životnosti a pro likvidaci dodržujte předpisy a požadavky na likvidaci. 
 
Řešení problémů 

Závada Řešení 

Kompresorová jednotka nepracuje 1. Zkontrolujte, zda je správně zasunut konektor. 
2. Zapněte tlačítko napájení. 
 • Svítí-li indikátor napájení a čerpadlo stále 
nefunguje, měli byste okamžitě kontaktovat 
svého místního prodejce. 
  • Nesvítí-li indikátor napájení, může to 
znamenat, že je zásuvka poškozena. Prosím, 
zkontrolujte zapojení napájecího kabelu do 
zásuvky. Pokud indikátor napájení je stále 

Popis produktu 
Kompresorová jednotka: 
1. Ovládací panel  
2. ON/OFF (hlavní vypínač) 
3. Otočný ovladač tlaku  
4. Závěsná konzola 
5. výstup vzduchu 
 



nesvítí, obraťte se na elektrikáře, aby 
zkontroloval elektrickou síť. 

Nízký tlak v matraci 1. Otočte knoflík nastavení tlaku na maximum. 
2. Zkontrolujte, zda nejsou vzduchové hadice k 
čerpadlu překroucené nebo odpojené nebo jestli 
není netěsnost v propojení. Zkontrolujte těsnost 
matrace. 
• Hadice by měly vždy být uspořádány 
rovně, nemají být překrouceny nebo přeloženy. 
• Vyměňte hadice, pokud netěsní. 

 
Technická data: 

 Popis 

Třída ZP Třída I 

Použité díly Bublinová matrace 

Napájení 230 V / 50 Hz 

Požadavky na provoz 
 

• Teplota:  
       Provozní:  10 ~ 40 ° C  
       Skladovací: -18 ~ 43 ° C  
       Přepravní: -18 ~ 43 ° C 
• Vlhkost:  
       Provozní: 10 % ~ 75 % bez kondenzace  
      Skladovací: 10 % ~ 95% bez kondenzace  

 
Kompresorová jednotka: 

 Popis 

Rozměry 26,5 × 13,5 × 10 cm 

Hmotnost 1,4 kg 

Délka jednoho přepouštěcího cyklu  6 min 

 
Bublinová matrace: 

Hmotnost Rozměry Materiál Maximální zatížení 

2,3 kg 200 × 90 × 7 cm PVC 100 kg 

 
 
Záruka: 
- Boneco CR, s.r.o. (dále jen ručitel) se sídlem v Polné poskytuje záruku na kvalitu zařízení, které distribuuje (dále jen zařízení), 
ke kterému jsou připojeny provozní pokyny k těmto záručním podmínkám. 
- Výrobce ručí v rámci záruky, že je zařízení bez fyzických a právních vad. 
- Záruční doba je 24 měsíců pro konečného spotřebitele, 6 měsíců pro komerční použití. 
- Odpovědnost v rámci záruky se vztahuje pouze na vady způsobené příčinami, které jsou vlastní tomuto zařízení. 
- Záruka se nevztahuje na: 
a) části vystavené přirozenému opotřebení 
b) mechanické, tepelné a chemické poškození zařízení způsobené uživatelem 
c) poškození a závady způsobené: 
- nesprávným nebo neslučitelným s pokyny k použití, údržbě nebo skladování 
- nesprávným nebo neslučitelným s instalačními pokyny 
- používáním spotřebního materiálu a příslušenství, které nejsou doporučeny Ručitelem 
- svévolné opravy, změny a konstrukční změny provedené uživatelem nebo jinými osobami – vyšší moc (povodeň, oheň nebo 
blesky atd.) 
d) závady způsobené nevhodným čištěním Zařízení nebo jeho neprovedením 
- Záruka poskytnutá na Zařízení zaniká, pokud jakékoliv neoprávněné osoby (zejména neoprávněným servisním střediskem 
nebo Kupujícím zařízení) provedou opravy, úpravy nebo změny ve struktuře Zařízení. Identifikace poškození pečetí, štítků 
nebo jiných bezpečnostních prvků nebo jejich rozmazání, které znemožňuje čtení informací, které jsou na nich obsaženy, lze 
považovat za pokus o neoprávněné zásahy do zařízení neoprávněné osoby a jako výsledek vyprší platnost záruky. 
- Osoba oprávněná v rámci záruky (dále jen „Oprávněná osoba“) je povinna bez zbytečného odkladu nahlásit odhalení vady 
Zařízení. 



- Reklamace na Zařízení v rámci záruky lze podat prostřednictvím obchodu, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele 
(kontaktní údaje jsou níže). 
- Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele (kontaktní 
údaje jsou níže). 
- Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele. Zařízení by 
mělo být v obalu, který jej chrání před mechanickým poškozením během přepravy. 
- Ručitel poskytuje bezplatné odstranění vady do 30 pracovních dnů ode dne doručení vadného Zařízení do servisu Ručitele.  
- O tom, jak bude stížnost posuzována, rozhoduje pouze Ručitel. 
- V případě výměny vybavení nebo částí za nové se stávají majetkem oprávněné osoby, zatímco vadné vybavení nebo části 
vyměněné během opravy jsou ve vlastnictví Ručitele. 
- Záruční oprava se nevztahuje na činnosti uvedené v provozní příručce, které je uživatel povinen provádět na vlastní náklady 
(např. výměna spotřebního materiálu, čištění, odstranění vodního kamene, praní, kalibrace atd.) 
- V případě neoprávněné stížnosti budou odpovědné osobě účtovány náklady spojené s její přepravou a kontrolou. 

 
- Zařízení předložené k opravě musí být úplné (tj. musí obsahovat všechny prvky původně obsažené v soupravě). K opravě se 
smí přijímat pouze čistá a suchá zařízení zbavená tekutin. Servis si vyhrazuje právo účtovat příjemci náklady na uvedení 
zařízení do stavu, který splňuje požadavky na přijetí na servis. Cena je ekvivalentní jedné pracovní hodině servisního 
zaměstnance. 
- Se Zařízením je třeba podat následující náležitosti: doklad o nákupu formou účtenky nebo faktury (včetně razítka obchodu a 
data nákupu); jasný a přesný popis závady včetně jejího původu a pozorování; Autorizované údaje; jméno a příjmení, adresa, 
telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Stížnosti, které neobsahují žádný z prvků uvedených v této části, se považují za 
nepodané, dokud nebudou odstraněny nedostatky. 
- Ve věcech, na které se nevztahují tyto záruční podmínky, se použijí ustanovení občanského zákoníku. 
- Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za vady prodaného 
zboží. 
 
Prohlašuji, že jsem si přečetl a přijímám záruční podmínky 
 
 
……………………………………………………………………………………. 
Podpis kupujícího 

 
 
 

Distributor pro ČR a SR: 

 
Na Podhoře 185 

588 13 Polná 
 

Tel: 774 162 396 
 

e-mail: 
info@boneco-cr.cz 

objednavky@boneco-cr.cz 
 

www.boneco-cr-cz 
www.muj-tlakomer.cz 

www.stopmrtvici.cz 
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