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EASY LEG 
Pernă pentru membre 
Ref. TCA 08 
          

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE           
    
Dragă utilizatorule! 
Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed! Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din cele mai performante materiale, toate 
având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.   
Aceste produse sunt conforme cu Specificația tehnică și cu cerinţele Regulamentului (UE) MDR 2017/745 al Parlamentului European privind 
dispozitivele medicale şi respectă cerințele prevăzute în Anexa I –Cerințe generale privind siguranţa şi performanța- şi Anexa VIII – Reguli de 
clasificare. Conformitatea este declarată în baza Articolului 52(7), Anexa II şi Anexa III din MDR 2017/745. 
Aceste produse îndeplinesc Directiva Europeană privind Dispozitivele Medicale 93/42/CEE (RD.1591/2009) și au certificate de înregistrare de la 
Ministerul Sănătății. 
 
 
Indicaţii 

Se utilizează pentru prevenirea escarelor de decubit de la nivelul 

membrelor, la persoanele imobilizate la pat și pentru optimizarea 

confortului pacienţilor. 

Descriere 

Pernă cu husă textilă, umplută cu perle de polistiren și fulgi de spumă 

poliuretanică, care permit circulaţia aerului. Se reconfigurează rapid, 

schimbând zonele de presiune. 

Dimensiuni: 75 cm x 27 cm x 30 cm. 

Compoziţie 

Exterior - poliester 65%, bumbac 35%. 

Interior - perle polistiren și fulgi de spumă poliuretanică. 

Materialul textil este moale și nu produce iritaţii. 

Permite o bună aerisire și păstrează corpul uscat. 

Absoarbe și elimină umezeala corpului cu ușurinţă. 

Perlele de polistiren expandat și fulgii de spumă poliuretanică permit 

circulaţia liberă a aerului, nu absorb vaporii de apă sau umezeala, au 

rezistenţă crescută la presiune și se reconfigurează extrem de ușor, 

modificându-se punctele de presiune, prin aceasta ajutând la 

prevenirea escarelor de decubit. 

Poziţionare 

Perna se așează sub membrul expus escarelor de decubit (braț, 

antebraț, coapsă, gambă). 

Curăţare     

Se spală manual cu apă caldă (40°C), nu se albeşte, nu se stoarce 
mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!   
Depozitare 
La temperatura camerei, la loc uscat şi bine ventilat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Garanția legală de conformitate conform Legii nr. 449/2003: 2 ani. 
Garanția comercială a produsului: 30 zile.  
Data producției: vezi eticheta ambalaj. 
Data valabilității: fără termen de expirare.   
Pentru validarea garanţiei, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze şi să prezinte Talonul de garanţie. 

Pentru soluționarea problemelor apărute în garanție se trec pe sesizare în mod obligatoriu, următoarele date: Referință articol, lotul și data fabricației, 
indicate pe ambalajul produsului. 
Termen de comunicare a soluționării: 15 zile. 
Sesizările și reclamațiile se trimit pe adresa de mail: suportclienti@triamed.ro 
 

TALON DE GARANŢIE 

30 zile de la data cumpărării produsului 

Lotul și data fabricației: 

Referința produsului: Data cumpărării: 

Motivul sesizării/reclamației: 

 

 

 

 

 

Semnătura şi ştampila vânzătorului 
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