
SALTEA ANTIESCARA TIP FAGURE BME 001-1 

Persoanele care sunt imobilizate o perioada lunga la pat pot sa sa confrunte cu aparitia escarelor. Folosirea 
unei saltele speciale precum salteaua antiescara tip fagure reduce riscul de aparitie a escarelor prin 
imbunatatirea circulatiei sangelui. 

Prin designul sau performant, salteaua antiescara tip fagure realizeaza un masaj bland care permite o mai buna 
circulatie a sangelui si o buna oxigenare a tesuturilor, prevenind formarea escarelor. 

CARACTERISTICI ale saltelei antiescara tip fagure BME 001-1
         Saltea antiescara tip fagure; 

        Dimensiune: 1900 x 900 x 60 mm 

        Capacitatea utilizatorului final: 100kg 
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FISA TEHNICA 



 

Adesea escarele se formeaza in jurul osului sacru, coccisului, feselor, calcaielor si soldurilor. Este vorba 
despre locurile unde distanta os – piele este mai mica, (punctul de contact dintre piele si suprafata dura) 
deoarece acolo presiunea este mai mare. 

MODALITATEA DE UTILIZARE A SALTELEI 

 Seria de saltele antiescare TTA03SB se adreseaza pacientilor imobilizati in pat, temporar sau  
permanent – in unitati spitalicesti sau la domiciliu, pentru prevenirea aparitiei escarelor (ulceratiilor

depresiune) sau tratarea acestora si pentru cresterea gradului de confort. 

               Pompa creeaza o presiune alternanta in cele doua seturi de celule tip fagure ale saltelei, “A” si 
“B”, crescand si scazand presiunea in aceste celule, astfel se schimba punctele in care corpul atinge 

 

PERSOANE PREDISPUSE LA APARITIA ESCARELOR 

Imobilizarea este unul dintre factorii importanti asociati cu aparitia escarelor. Persoanele fara capacitate de 
miscare sau cu o capacitate limitata, care isi petrec majoritatea timpului stand in pat sau in fotoliul rulant, 
prezinta un grad ridicat de a dezolva ulcere de decubit. 

La asta se mai adauga alti factori precum: 
        Greutatea                                                                                                               Ateroscleroza  
        Varsta                                                                                                                      Functionarea anusului

        Starea de constienta                                                                                           Functionarea uretrei 

        Diabetul                                                                                                                  Terapia cu steroizi. 
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salteaua, imbunatatind circulatia sangelui si prevenind punctele dureroase la atingere si aparitia 
escarelor.  

DESCRIERE 

 
1, 2 = Celule pline cu aer 
3 = Cele doua racorduri pentru alimentarea cu aer 
4 = Partea saltelei de la picioarele pacientului care se introduce sub salteaua normala aflata pe pat 
5 = Partea saltelei de la capul pacientului care se introduce sub salteaua normala aflata pe pat 
6 = Conectarea furtunuri cu pompa 
7 = Butonul de reglaj presiune (“grad de confort”) 

POMPA 
 Pe panoul frontal se gaseste butonul ON/OFF, nr.1 (pornit/oprit) 

                                                                                  si butonul de ajustare a presiunii nr.2 

1 = Cordonul de alimentare cu energie electrica
2 = Stecherul 
3 = Cele doua iesiri pentru conectarea cu 
furtunele de alimentare cu aer 
4 = Carligul pentru prinderea pe patul medical; 
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INSTALAREA SALTELEI 

Salteaua antiescare se pune peste salteaua obisnuita de pe pat. 
Asigurati-va ca aceasta din urma sa fie curata si in bune conditii. 

Salteaua antiescare se asaza cu conectorii pentru cuplarea furtunurilor pe fata superioara si catre 
picioarele pacientului. 

Cele doua flapsuri de la capetele saltelei antiescare ( notate cu nr. “4” si nr. “5”) este recomandat 
sa se introduca sub salteaua cu care este dotat patul. 

Conectati setul de furtunuri intre pompa si saltea. 

Pompa se poate aseza pe podea sau agata de capatul patului tip spital (la picioarele pacientului). 

Alimentati pompa cu energie electrica, porniti-o si lasati aproximativ 15 - 20 minute sa se umfle 
salteaua antiescare. 

Acoperiti salteaua cu un cearceaf curat, din bumbac, fara sa faca cute. 

Asigurati-va ca salteaua este complet umflata inainte ca pacientul sa se aseze pe ea. 

 

UTILIZAREA SALTELEI 
  Pastrati pompa in functiune pe toata perioada cat pacientul ramane pe saltea, cuplata la reteaua 

de energie electrica si cu butonul de pornire in pozitia ON. 

           Efectul terapeutic al saltelei se manifesta cat timp aceasta schimba ciclic umflare/dezumflare, 

punctele pe care se sprijina corpul pacientului de saltea. 
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Nota: daca presiunea este mica, verificati orice posibila pierdere de aer (prin furtunuri sau orificiile de 
conectare). Daca doriti o dezumflare rapida a saltelei, deconectati furtunurile. 

CONTRAINDICATII 
Saltelele antiescare nu trebuie folosite de catre pacientii care sufera de leziuni ale coloanei vertebrale si 
tractiuni cervicale. Aceste saltele nu pot fi folosite ca targa pentru pacient. 

INTRETINEREA SI CURATAREA SALTELEI 

Atentie : Intretinerea si curatarea se vor face numai dupa ce pompa a fost oprita din functionare si 
stecherul scos din priza. Curatarea se va face cu o laveta umeda si un detergent neutru, moale, care sa nu 
afecteze suprafetele prin substantele chimice pe care le contin. 
Pompa, 

 Aplicati solutia de curatare pe carpa curata si umeda si curatati usor pompa, avand grija in mod 
special la panoul frontal. 

 Nu varsati lichide direct pe pompa. 

 Asigurati-va, din cand in cand, ca tevile de conectare la furtun nu sunt infundate cu praf sau alte 
impuritati. 

Pentru curatare folositi un betisor. 

Verificati pozitia furtunurilor sa nu fie indoite astfel incat circulatia aerului prin interiorul lor sa fie 

blocata. 

Salteaua, 

Se sterge cu o carpa moale, umeda si cu un dezinfectant usor, avandu-se grija sa nu se taie / zgarie. 

Nu folositi produse abrazive pentru curatare, sau solventi tip diluant, benzina, fenoli, alcool. 

Aceste produse imbatranesc rapid PVC-ul din care este realizata saltea. 

Pentru uscare se va evita expunerea la soare sau langa alte surse de caldura.  
Atat pompa, cat si salteaua se vor putea refolosi numai dupa uscarea completa.  

IMPORTANT 

Nu folositi setul saltea/pompa in locuri umede, in stropi sau jet de apa, in bai, piscine, in exterior. 
Nu asezati / nu depozitati produsul in locuri de unde poate cadea. 
Nu expuneti pompa socurilor / lovirilor. 
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 Nu lasati produsul nesupravegheat atunci cand se afla in priza. 

 Nu folositi produsul care prezinta defectiuni la cablul de alimentare sau stecher. 

 Nu expuneti produsul la surse de caldura ( lasati distanta suficienta intre sursele de caldura si 
saltea / pompa). 

Nu blocati orificiile de intrare/iesire a aerului; 

Aveti grija ca acestea sa fie pastrate curate In cazul in care salteaua trebuie stransa, aceasta se va 

impaturi cu grija. 

Nu va asezati alaturi de pacient pe salteaua antiescare, nu va asezati cu genunchii pe saltea pentru a 
intoarce pacientul, deoarece se va depasi greutatea maxima suportata de saltea si aceasta va ceda

la imbinari. 
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