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 מבוא 

. כדי להבטיח שימוש נכון ובטיחותי,  ®TEMPUR-MEDמדריך זה כולל מידע חשוב לגבי השימוש והתחזוקה של מוצרי  
 יש לקרוא את המדריך לפני השימוש במוצרים ולשמור אותו. 

 
 . MDR (EU) 2017/745לפי דרישות תקן   CEובעלי סימון  Iמסווגים כמכשור רפואי מקטגוריה  ®TEMPUR-MEDמוצרי 
 . נועדו לשמש כציוד תומך למניעת פצעי לחץ  ®TEMPUR-MEDמוצרי 

 
 במקרה של אירוע חמור שקשור במוצר, יש ליידע את היצרן ואת הגוף המתאים במדינה בה נעשה שימוש במוצר.  

לדווח ליצרן על אירוע, פעלו לפי ההוראות שבפרק "אחריות" במדריך זה ודווחו על האירוע כתביעה במסגרת   כדי
 האחריות.

 
 

 סימונים
 הסימונים הבאים מופיעים על המוצרים, על האריזות או בהוראות אלו. 

 
 יצרן 

 
 תאריך ייצור 

 

 
 

 מספר אצווה 
 
 

 
: מכשור רפואי  CEסימון 

לפי דרישות תקן   Iמקטגוריה 
MDR (EU) 2017/745 

 

 
 

 מכשור רפואי 

 
כיוּון המוצר מודפס על ליבות  

 הפולימר של המזרנים 
 

 
 
 

 צד זה כלפי מעלה 
 

 
 יש לעיין בהוראות השימוש 

 
הפריט מכיל לטקס גומי  
טבעי כחומר בנייה בתוך  

 המוצר 

 
 
 משקל מומלץ של המשתמש  
 

 
  להרחיק מאש 

 מגבלת לחות 

 
 להרחיק ממים

   

 
 

 אזהרות ואמצעי זהירות -מידע בנושא בטיחות 
 האזהרות ואמצעי הזהירות מסומנים בהוראות השימוש בסמל ובכיתוב הבאים:

 שימו לב: אי הקפדה על ההוראות עלולה לגרום לפציעה חמורה או לנזק למוצר.  
 
 

 

 

 שימו לב לפעולות או למצבים שעלולים לגרום למוות או לפציעה חמורה אזהרה 

 

 

 שימו לב לפעולות או למצבים שעלולים לגרום לפציעה בינונית או קלה  זהירות 
  

 
  שעלולים לגרום נזק למוצר או לרכוש אחרשימו לב לפעולות או למצבים  חשוב 

 
 

צד זה כלפי 

 מעלה 
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 השימוש המיועד 

 הוא להפחית את הסיכון לפיתוח פצעי לחץ אצל מבוגרים או למנוע אותם.    ®TEMPUR-MEDהמטרה הייעודית של מוצרי  
 

ק"ג, אלא אם כן צוין אחרת )לדוגמה, בכריות מושב מסוימות    150מתאימים למשקל מרבי של    ®TEMPUR-MEDמוצרי  
 לכיסאות גלגלים(. 

 
 במקרה של משתמשים מרותקים למיטה, חשוב לשנות את תנוחתם באופן שוטף. 

 
 מיועד לבתי חולים, לסביבות טיפוליות )כגון בתי אבות ומתקני שיקום( ולטיפול ביתי.   ®TEMPUR-MEDקו מוצרי 

 
 

 תיאור המוצר
כולל מזרנים, טופרים למזרנים, כריות שינה, כריות נוי ומוצרי תמיכה, וכן מוצרים לכיסאות   ®TEMPUR-MEDקו מוצרי  

 במרפאות שיניים, לחדרי ניתוח ולסורקים.
 

 מורכבים מהחלקים הבאים:  ®TEMPUR-MEDמוצרי 
 אלסטי שמפזר לחצים -הוויסקו ®TEMPUR-ליבות קצף שמכילות את חומר ה -
 כיסוי פוליאוריתן נגד הפרשות  -

 
 כיסויים 

מיוצרים מחומר פוליאוריתן מאוורר, נמתח וחסין מים שמאפשר לחומר    ®TEMPUR-MEDהכיסויים נגד הפרשות של  
 לנשום.   ®TEMPUR-ה

 למידע על החומרים המרכיבים את המוצרים, בדקו את תווית המוצר שנמצאת בתוך הכיסוי.
 

נבחרים, הכיסויים נגד הפרשות מוצעים בגרסה תפורה ובגרסה מולחמת. הגרסה התפורה   ®TEMPUR-MEDבמוצרי 
מיועדת לסביבות שבהן הסיכון לחשיפה לנוזלים ולהפרשות נמוך יותר )רוב מחלקות האשפוז והמרפאות(. הגרסה  

 המולחמת מיועדת לסביבות שבהן הסיכון לחשיפה לנוזלים ולהפרשות גבוה יותר )חדרי ניתוח(. 
 

 ציפוי נגד החלקה 
בעת   ®TEMPUR-MEDלמוצרי   להחליק  מהמוצר  למנוע  לסייע  כדי  התחתון,  בחלקם  החלקה  נגד  ציפוי  יש  נבחרים 

 השימוש. 
 כיבוס הכיסוי אינו פוגע בתכונות מונעות ההחלקה של הכיסוי. 

 

 ® מאריזתם והכנתם לשימוש:TEMPUR-MEDהוצאת מוצרי 
 בעת הוצאת המוצר מהאריזה, הקפידו לא להזיק לכיסוי או לנקב אותו.  חשוב:

 
 המוצר עשוי להדיף ריח קל לאחר הוצאתו מהאריזה.  הריח אינו מזיק, ונעלם מעצמו לאחר תקופת שימוש קצרה. 

 
לו   לזוז ממקומם בעת שינוע. לאחר הוצאת המוצר מאריזתו, הניחו  גדולים עשויים  להסתגל  כיסויי הבד של פריטים 

 לטמפרטורת החדר. לאחר מכן, ניתן להחליק את הכיסוי למקומו בעזרת הידיים. 
 

הקצף שבהם עלול להיסדק או להיקרע. הניחו   -בסביבה קרה    MED-TEMPUR®אין לפרוס טופרים למזרנים של    חשוב:
 למוצר להסתגל לטמפרטורת החדר לפני פריסתו. 

 

 

 ®TEMPUR-MEDהשימוש במוצרי 

שימו לב לתנוחתם של משתמשים שתנועתם מוגבלת על המזרן, הטופר ו/או הכריות כדי למנוע סכנת    אזהרה: 
 חנק.

 
 מומלץ לא לעשן במיטה או בעת השימוש במוצרים. 

 סכנת שרפה: יש להרחיק את המוצרים מאש גלויה. אזהרה:
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מתאים למשתמש ולמשטח התמיכה שאליו הוא , ודאו שהמוצר  ®TEMPUR-MEDלפני השימוש במוצרי  זהירות:   
 מיועד )לדוגמה, בסיס המיטה, מושב הכיסא(.

 

 יש לשנות את תנוחתם של המשתמשים באופן שוטף.זהירות:  
 

 מומלץ להשתמש במוצרים כאשר סדין פרוס ישירות על המזרן/הטופר למזרן והכריות עטופות בציפיות.  זהירות: 
והמשתמש.  אסור    ®TEMPUR-MED-יכות, סדיני פלסטיק ופריטים דומים בין מוצר האל תשתמשו ברפידות מיטה, שמ

 ®TEMPUR-MEDלהשתמש בסדין חימום חשמלי בשילוב מוצרי 
 פריטים אלו עשויים לפגוע בתכונות פיזור הלחצים של המוצר וכתוצאה מכך ביתרונות הטיפוליים שלו. 

 

-TEMPUR-חשוב לוודא שאין חפצים, קפלים או תפרים בבגדים או בסדינים שבין המשתמש ובין מוצר ה  זהירות: 
MED® .פריטים אלו עלולים להגדיל את הסיכון להיווצרות פצעי לחץ . 

 

שימו לב לציוד ולפריטים חדים שעלולים לפגוע בכיסוי או לגרום לכניסת נוזלים לתוך ליבת הקצף. נוזלים    זהירות: 
, לפגוע בתכונות פיזור הלחצים של המוצר וכתוצאה מכך ביתרונות הטיפוליים  ®TEMPUR-לולים לגרום נזק לחומר הע

 שלו.
 

 אסור לנעוץ חפצים חדים במוצר או בכיסוי )סיכת ביטחון, מזרק, אזמל ופריטים דומים(.
 וכד'(.אסור להניח חפצים חדים על גבי המוצר )מוט להרמת המטופל, מוט עירוי 

 

אלו,    זהירות:  כלפי מעלה.  במוצרים  פונה  כך שהצד המודפס  והטופר למזרן מונחים  - חומר הודאו שהמזרן 
TEMPUR®  .שמפזר את הלחצים נמצא בצד העליון של הליבה 

 

וכריות מושב אחרות מונחות כשהצד העליון כלפי מעלה: אסור    זהירות:  גלגלים  ודאו שכריות מושב לכיסאות 
  יפנה כלפי מטה. ®TEMPUR-MEDשהצד שעליו מודפס הלוגו 

 

  ידיות המזרנים מיועדות אך ורק להרמת משקל המזרן בעת הזזתו, לדוגמה בעת הכנת המיטה. זהירות: 

 )מזרנים לסורקים( חסימת קרני רנטגן זהירות: 

  ALמ"מ  1.4-הוא חומר צפוף מאוד שעשוי לחסום קרני רנטגן. חסימת קרני הרנטגן שווה לכ ®TEMPUR-פולימר ה
 .  ®TEMPURלס"מ של חומר 

 
 על בסיס מאוורר. MED-TEMPUR®כדי למנוע הצטברות של לחות במזרן, יש להניח את מזרני  חשוב:

 
 .TEMPUR®-יש לבחון באופן שוטף את הכיסוי כדי לאתר חורים או קרעים ולמנוע נזק לחומר ה חשוב:

 
בניסיון לעצב   MED-TEMPUR®, אסור לקפל, לכופף או לדחוס את מוצרי  TEMPUR®-כדי לא להזיק לחומר ה  חשוב:

 את צורתם. 
 

 ניקוי ותחזוקה
   חשוב:

. במקרה של איתור חורים,  ®TEMPUR-חורים או קרעים ולמנוע נזק לחומר היש לבחון באופן שוטף את הכיסוי כדי לאתר  
 קרעים או בלאי ניכר לעין, יש להחליף את הכיסוי. 

 
   חשוב:

  .®TEMPUR-אסור לכבס את פולימר ה -
 בקיטור או בניקוי יבש.  ®TEMPUR-אסור לנקות את פולימר ה -
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 . ®TEMPUR-MEDאסור לעקר במכונה את מוצרי  -
 סגול או תהליך יוניזציה.-באמצעות אוזון, תאורת אולטרה ®TEMPUR-MEDאסור לטפל במוצרי  -

 
   חשוב:

 באופן שוטף כדי לסלק לחות.  ®TEMPUR-MEDיש לאוורר את מוצרי  -
 

 ניקוי הכיסויים
 ר שנמצאת בתוך הכיסוי.בדקו את הוראות הכביסה של הכיסוי על גבי תווית המוצ

 
ניתן לנקות את הכיסויים בתמיסת סבון עדינה או באמצעות חומרי חיטוי שנפוצים בשימוש בבתי חולים, כגון: אתנול  

 . 0.1%כלורי -או תמיסת נתרן תת 70%
 הכיסויים צריכים להיות יבשים לחלוטין לפני השימוש או האחסון. 

 
 אסור להשתמש בתמיסות ניקוי שמבוססות על פנול, חומרי הלבנה וחומרים שוחקים אחרים. חשוב:

 

לאחר הכביסה, החזירו את כיסוי המזרן למקומו לפי הכיוון שמודפס על צד ליבת המזרן.  זהירות: 
 שמספק פיזור לחצים נמצא בצד העליון של הליבה בלבד.  ®TEMPUR-פולימר ה

 

לאחר כיבוס הכיסויים של מוצרים לישיבה או של כריות נוי עם שכבות פולימר, שימו לב לכיוון  זהירות: 
שמספק פיזור לחצים נמצא בצד העליון של  ®TEMPUR-ליבת הפולימר בעת הרכבת המוצרים. פולימר ה

  הליבה בלבד.
 
 
 

 הובלה, שינוע ואחסון

 .ל המזרן בעת הזזתו,ידיות המזרנים מיועדות אך ורק להרמת משק זהירות: 
 

עשויים להידחס מעט  , הן מזרנים והן טופרים למזרנים ®TEMPUR-אלסטיות של פולימר ה-כתוצאה מתכונת הוויסקו
 בטמפרטורת החדר.המוצר יחזור לגודלו הרגיל לאחר שהייה קצרה במהלך השינוע או האחסון.  

 
 בניסיון לעצב את צורתם.   ®TEMPUR-MED, אסור לכופף או לדחוס את מוצרי ®TEMPUR-כדי לא להזיק לחומר ה

 
 לחות יחסית(.  65%יש לאחסן במקום יבש )עד  -
 לאחר הניקוי, יש לבדוק שהמוצר יבש לחלוטין לפני השימוש בו או אחסונו. -

 
 יש לאחסן את המזרנים כשהם פרוסים, בעדיפות באריזתם המקורית.  -
 למזרנים יש לאחסן כשהם פרוסים או מגולגלים. טופרים  -
 כריות שינה, כריות נוי ומוצרי תמיכה יש לאחסן בצורתם המקורית. -
 מחשש לגרימת נזק בלתי הפיך לפולימר. TEMPUR-MEDאין לאחסן פריטים אחרים מעל מוצרי  -

 
 MED-TEMPUR®שימוש חוזר במוצרי  

 מתאימים לשימוש חוזר. אורך חיי המוצר תלוי בתחזוקתו ובמידת השימוש. ®TEMPUR-MEDמוצרי 
 לפני שימוש חוזר במוצר, יש לבדוק אותו היטב ולנקות אותו. עיינו בפרק "ניקוי ותחזוקה" שבהוראות אלו.  

 

 השלכה
וצרים לפני  , פנו לרשות המקומית הרלוונטית באזורכם. יש לנקות מ®TEMPUR-MEDכדי להשליך לאשפה את מוצרי  

 השלכתם כדי למנוע סכנה לזיהום.

 
 
 
 



IL-HE  עב_הוראות שימוש וכתב אחריות למוצריTEMPUR-MED-  2020אוקטובר 

 

 
 מידע טכני על המוצרים

 
 תקני בטיחות אש

 

 סכנת שרפה: יש להרחיק את המוצרים מאש גלויה. אזהרה:

 
 בטיחות אש  ®TEMPUR-MEDמוצר 

 )בדיקת סיגריה(,   EN 597-1 מזרנים וטופרים למזרנים 
EN 597-2  )בדיקת גפרור( 

 
 

 וטופרים למזרנים )גרסאות מעכבות שרפה( מזרנים 
 

BS 7177   :סיכון בינוני 
EN 597-1   ,)בדיקת סיגריה( 
EN 597-2  )בדיקת גפרור( 
BS 6807   ( 5)עריסה 
BS 5852   על הפולימר(   5)עריסה 

 

 כריות שינה, כריות נוי ומוצרי תמיכה
 )מילוי פתיתים ומילוי מובנה( 

ISO 12952-1  )בדיקת סיגריה( 
ISO 12952-2  )בדיקת גפרור( 

 

 כריות שינה, כריות נוי ומוצרי תמיכה במילוי מובנה  
 )גרסאות מעכבות שרפה( 

ISO 12952-1  )בדיקת סיגריה( 
ISO 12952-2  )בדיקת גפרור( 

BS 5852   על הפולימר(   5)מקור 
 

 כריות שינה, כריות נוי ומוצרי תמיכה עם מילוי פתיתים 
 )גרסאות מעכבות שרפה( 

 

ISO 12952-1  )בדיקת סיגריה( 
ISO 12952-2  )בדיקת גפרור( 

BS 5852   על הפולימר(   2)מקור 

 מידע נוסף יימסר ע"פ דרישה. 
 

 לטקס
בחלק העליון, ומכילים דבק עם לטקס בין  ®TEMPURעשויים משכבות פולימרים, עם    ®TEMPUR-MEDחלק ממוצרי 

 השכבות. 
 כדי לדעת אם המוצר שלכם מכיל לטקס, בדקו את תווית המוצר שבתוך הכיסוי.

 והכיסוי הבד לא מכילים לטקס.  ®TEMPUR-ה
 

 חסימת קרני רנטגן )מזרנים לסורקים(

 .  ®TEMPURלס"מ של חומר   ALמ"מ  1.4-חסימת קרני הרנטגן שווה לכ

 
 גודל המוצר ומשקלו:  

מוצעים במספר גדלים שונים, וכן בגדלים בהתאמה אישית. משקל המוצר תלוי בגודלו. מידע    ®TEMPUR-MEDמוצרי  
 נוסף יימסר ע"פ דרישה. 

 
 יצרן
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 אחריות 
 

האחריות   ליבות פולימר  תקופת 
 למוצר

 מה מכוסה במסגרת האחריות? 

וטופרים   למזרנים  טופרים  מזרנים, 
 לסורקים

 

בחומרים  שנים  7 או  בעבודה  מליקויים  כתוצאה  פגמים 
לעין   נראים  קבועים  לחריצים  שגורמים  ושינויים 

 . ®TEMPUR-ס"מ בחומר ה 2שגודלם עולה על  

בחומרים  שנים  3 מזרנים בסיסיים  או  בעבודה  מליקויים  כתוצאה  פגמים 
לעין   נראים  קבועים  לחריצים  שגורמים  ושינויים 

 . ®TEMPUR-ס"מ בחומר ה 2שגודלם עולה על  

ומוצרי תמיכה   נוי  כריות  כריות שינה, 
 בעלי ליבה מובנית

 שנים  3
 

בחומרים  או  בעבודה  מליקויים  כתוצאה  פגמים 
לעין   נראים  קבועים  לחריצים  שגורמים  ושינויים 

 . ®TEMPUR-ס"מ בחומר ה 2שגודלם עולה על  

 שנים  3 כריות שינה עם מילוי פתיתים 
 

 פגמים כתוצאה מליקויים בעבודה או בחומרים

האחריות   כיסויים  תקופת 
 למוצר

 מה מכוסה במסגרת האחריות? 

 פגמים כתוצאה מליקויים בעבודה או בחומרים שנים  PU 3כיסויי 

 פגמים כתוצאה מליקויים בעבודה או בחומרים שנתיים למזרנים בסיסיים  PUכיסויי 

 
האחריות   בתקופת  מקומי  שינוי  שייתכן  כיוון  המוצר,  את  רכשתם  שבה  במדינה  האחריות  תנאי  את  לבדוק  מומלץ 

 הרלוונטית. 
 

מכסה שינויים רגילים בקשיות המוצר או במאפייניו שאינם משפיעים על תכונות פיזור הלחצים שלו.  האחריות אינה  
ה במוצר  השימוש  כאשר  רק  תקפה  להוראות  ®TEMPUR-MED-האחריות  בהתאם  מתבצעים  ותחזוקתו  ניקויו   ,

 שבמדריך זה. 
 

 האחריות אינה תקפה אם: 

 . ®TEMPUR-קבלת אישור מ בוצעו שינויים או תיקונים ללא ®TEMPUR-MEDבמוצר  •

 לא הייתה הקפדה על הוראות השימוש, הניקוי והתחזוקה. •

למוצר נגרם נזק מכוון או שהוא ניזוק כתוצאה מהזנחה, מחתכים, משרפה, מהצפה או משימוש בלתי הולם   •
 אחר מצידכם או ע"י צד שלישי כלשהו.

 
באותה מדינה שבה    TEMPUR-MEDתלונות יש להגיש למפיץ שממנו נרכש המוצר, או למפיץ מורשה אחר של מוצרי  

 נרכש המוצר. 
 

 במקרה של הגשת תלונה, יש לצרף את החשבונית המקורית כהוכחת קנייה.  
 או מהמפיץ.  TEMPUR-אין לשלוח את המוצר ללא קבלת הוראות ו/או הסכמה מראש מ

 
 האחריות המקורית אינה מוארכת במקרה של תיקון או החלפה של מוצר במסגרת האחריות.תקופת 

 

כתב האחריות אינו פוגע בזכויותיהם החוקיות של צרכנים על פי הוראות כל דין, אלא מטרתו לשפר את זכויות הצרכנים  
 ככל שמתאפשר. 

 


