
 

 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Datum poslední revize: 05/2017 
 

ANDEMA CLASSIC 
Antidekubitní matrace PURTEX Medical 
 

 

Základní popis: 

Preventivní jednostranná antidekubitní matrace vyrobená ze studené pěny 

COOLFLEX nebo z kvalitní PUR pěny. Profilované jádro je podélně i 

příčně prořezané pro dobré rozložení hmotnosti pacienta. Navržená pro 

pacienty s nízkým rizikem vzniku dekubitů. Podélné a příčné profilování 

jádra matrace zajišťuje provzdušnění matrace. Zároveň chrání lidské tělo 

před zvýšenou vlhkostí a případným přehřátím.   
 

Potah: 

K matraci je dodáván potah Snow (standardní) nebo Safr (nepromokavý, 

paropropustný).  

 

Návod k údržbě a ošetření matrace: 
Pro možnost využití dvouleté záruční doby (není-li uvedeno jinak), 

doporučujeme se řídit návodem k údržbě a ošetření matrací PURTEX.  

Matrace PURTEX mají pevný nebo snímatelný potah. Při manipulaci se 

snímatelným potahem dbejte na to, aby návlek ani jádro matrace nebyly 

poškozeny nevhodným postupem snímání a navlékání potahu. 

Matrace je nutno ošetřovat dle symbolů všitých do lemu každé matrace. Není 

vhodné, aby matrace byla vystavena světelnému záření, které urychluje blednutí 

potahu matrace. Matrace čistěte pouze výrobky k tomu určenými a dbejte 

návodu k obsluze výrobce čisticího prostředku. Matraci jedenkrát měsíčně 

vysajte od prachu a případně otočte. 

Dbejte na správnou volbu podložky nebo roštu matrace dle jejího typu. 

(nevhodné podložky: pevná podložka bez možnosti přístupu vzduchu či rošty  

s mezerami mezi jednotlivými lamelami většími než 9 cm). 

 

Matraci doporučujeme vybavit chráničem matrace, který zamezí znečištění 

jejího povrchu a přispěje k prodloužení její životnosti.  

 

U komprimovaných matrací je spotřebitel povinen nechat matrace po vyjmutí z 

obalu v klidovém stavu po dobu 48 hodin bez zátěže. 
  

Matraci při skladování neohýbejte ani jinak nedeformujte.  

Neodstraňujte štítky našité na potahu s názvem matrace a ostatními údaji. 

Tyto štítky slouží k identifikaci jádra matrace při případné reklamaci.  
 

U matrací s polyurethanovou pěnou jsou povoleny následující změny: 



Ztráta výšky po dynamickém namáhání dle ČSN EN ISO 3385 – max. 15% 

 

Tolerance rozměrů matrace dle ČSN EN 1334 v délce a šířce je - 20mm, 

tolerance výšky matrace je +/- 10mm nebo 10% (nižší z těchto hodnot). 

 

Přípustná tolerance tvrdosti polyurethanového jádra matrace (odporu proti 

stlačení v kPa) dle ČSN EN ISO 3386-1  je +/- 15%. 

 

Vzhledem k několika dodavatelům PUR pěn, mají jednotlivé typy pěn různé 

barvy. Jedná se o pěny parametrově shodné – společnost PURTEX s.r.o. 

garantuje typ materiálů a jejich technické vlastnosti u jednotlivých nabízených 

výrobků, bez garance barevnosti pěn. 

 

U textilií může dojít k zvlnění potahu. Vadou nejsou ani změny rozměrů potahu 

způsobené běžným používáním matrace.   

Součástí matrace může být technický spoj, který nemá vliv na funkčnost a užitné 

vlastnosti matrace.  
 

Technické údaje 

Šířka  90 cm 

Délka  200 cm 

Výška  12 cm 

Nosnost  130 kg 

 

Záruka 
Záruka na výrobky PURTEX s.r.o. se vztahuje na vady vzniklé v důsledku 

nekvalitní výroby a vady materiálu použitého k výrobě matrace. Výslovně se 

záruka nevztahuje na: opotřebení způsobené běžným užíváním matrace, na 

vyblednutí dezénu potahové látky, na barvu pěny, na škody způsobené 

nesprávnou manipulací, uložením na špatný typ podložky ev. roštu, 

mechanickým poškozením nebo nevhodným použitím matrace. 
   

Výrobce: 

Purtex s.r.o. 

Ústecká 103, 250 66 Zdiby 

www.purtex.cz 
 
Distribuce a servis: 

MEYRA ČR s.r.o. 

Hrusická 2538/5 

141 00 Praha 4 

Tel. (obchod): 272 761 102 

Tel. (servis): 272 661 430 

www.meyra.cz 

http://www.purtex.cz/

