
PODUSZKA
UWAGA: PRZED UŻYTKOWANIEM PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE 
ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ ULOTKI ORAZ SPRAWDZIĆ CZY NA 
WYROBIE NIE POJAWIŁY SIĘ PRZETARCIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW I 
SZWÓW. TYLKO NIEUSZKODZONY WYRÓB ORAZ JEGO PRAWIDŁOWE 
UŻYWANIE GWARANTUJE JEGO WŁAŚCIWE FUNKCJONOWANIE.
PONIŻSZEPONIŻSZE INFORMACJE O PRODUKCIE NALEŻY ZACHOWAĆ, ABY W 
PÓŹNIEJSZYM CZASIE MÓC PONOWNIE KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI.

OPIS PRODUKTU:
PoduszkaPoduszka  została specjalnie zaprojektowana, aby zapewnić poczucie komfortu 
podczas jej użytkowania. Poduszka doskonale sprawdza się w terapii 
przeciwodleżynowej. Produkty Reh4Mat to wyroby nowoczesne i innowacyjne, 
wykonywane z ogromną starannością z najwyższej jakości materiałów. Naszym 
kluczowym celem jest uzyskanie satysfakcji klientów.
WW przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub bezpośrednio 
z pracownikiem Reh4Mat za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
biuro@reh4mat.com.

WAŻNE:
- W przypadku wystąpienia zmian skórnych lub uczulenia należy skontaktować się z 
lekarzem.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE:
-- Pokrowiec czyścić regularnie łagodnym detergentem z użyciem gąbki lub miękkiej 
szczotki, na koniec przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną szmatką po czym wytrzeć 
do sucha,
- Do dezynfekcji pokrowca stosować ogólnodostępne środki do dezynfekcji,
- Nie prać poduszki,
- Nie prasować,
- Nie chlorować,
- Nie prać chemicznie,- Nie prać chemicznie,
- Nie suszyć w suszarce bębenowej,
- Chronić przed wilgocią,
- Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, 
- Suszyć z daleka od źródła ciepła.

UWAGA:  Poduszkę należy stosować w pokrowcu.

CUSHION

ATTENTION: BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING 
INSTRUCTION COMPLETELY AND CAREFULLY AND  CHECK IF PRODUCT’S 
ELEMENTS AND SEAMS ARE SEEDY. ONLY UNDAMAGED DEVICE AND ITS 
CORRECT USING ARE VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF IT. 
SSAVE THE PRODUCT INFORMATION, TO BE ABLE TO REREAD THE INSTRUC-
TION LATER.

PRODUCT DESCRIPTION:
Cushion is specially designed to provide user comfort.  Cushion is an excellent solution 
for anti bedsores therapy. Reh4Mat products are innovative and are carefully made of 
the high quality materials.  Our key objective is customer’s satisfaction. 
In case of any questions feel free to contact with us by e-mail: biuro@reh4mat.com. 

IMPORTANT:
- In case of skin lesions occurring and alergic reaction is it necessary to contact with 
physician. 

CARE AND MAINTENANCE:
- Cushion cover should be cleaned regulary with mild detergent  with a sponge or soft 
brush, after that it should be wiped by damp cloth and then wiped dry,
- To disinfection the cover use widely available disinfectant,
- Do not wash cushion,- Do not wash cushion,
- Do not iron,
- Do not chlorinate,
- Do not dry clean,
- Do not tumble dry. 
- Protect from moisture,
- Protect from high temperatures,
- Dry away from sources of warmth.- Dry away from sources of warmth.

ATTENTION: Cushion should be used with a cover.

ATTENTION:  USING OF THE DEVICE NOT ACCORDING TO THE MANUAL 
MAY CAUSE SERIOUS COMPLICATIONS. 

UWAGA: STOSOWANIE WYROBU NIEZGODNIE Z ZASADAMI INSTRUKCJI 
UŻYTKOWANIA MOŻE GROZIĆ POWAŻNYMI POWIKŁANIAMI. 


