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Användningsområde 
Stimulite® barnmadrass är tillverkade för att 
förebygga och behandla trycksår. Den håller barnet 
svalt genom sin luftighet. 90 % av madrassen är 
”open space” och 10% är material i bärande 
sexkantceller. Ger en bra andningsmiljö då man 
kan andas genom madrassen vid magläge. 
Madrassen är inte allergiframkallande och 
antibakteriell genom sitt material 100% TPU. 

Bruksanvisning 
Din Stimulite barnmadrass kommer i ett stycke. 
Tag av emballaget välj önskat överdrag och lägg 
därefter madrassen ovanpå underlaget. Cellerna i 
madrassen skall ha den öppna sidan upp.  

Användningsinstruktion 
Stimulite barnmadrass kan användas som enda 
madrass, men det går också bra att lägga den på 
annan madrass om så önskas. 

För bästa behandlingseffekt. Använd enbart ett 
löst spänt lakan över madrasskärnan. För att 
skydda undermadrassen mot kroppsvätskor etc. 
kan man använda vår fuktuppsamlare 
(INMATT3227) som då placeras under madrassen.  
Har man inkontinens finns ett inkontinensöverdrag 
som andas men ändå står emot väta 
(COVIN15,5x32, 2448, 2752 och 2856) Olika 
storlekar för olika madrasskärnor. 

Har man behov av ytterligare komfort, exempelvis 
öm hud, finns ett överdrag i bomull (COVBASSINET, 
COVCRIB2448, COVCRIB2752 och COVCRIB2856). 
Det släpper igenom luft och ger extra komfort till 
ömma kroppsdelar. 

Tvättinstruktioner/Rekonditionering 
Tag madrasskärna ut ur överdraget. Är 
madrasskärnan dammig går det bra att dammsuga 
eller blåsa rent med trycklyft. När man sedan 

tvättar i tvättmaskin, vände eller rulla madrassen 
så att de öppna cellerna kommer ut mot trumman. 
Har Du tvättpåse skyddar det madrasskärnan, men 
det går bra att tvätta även utan tvättpåse. Använd 
tvättmedel utan blekmedel, och tvätta madrassen 
ensam i tvättmaskin. Är madrassen lätt smutsad 
tvätta i 40°. Vid hård smutsning tål madrassen 70 
grader i 30 minuter. Madrassen kan även tvättas i 
badkaret duschas eller tvättas med slang. Låt 
madrasskärnan lufttorka. Behöver Du torka 
madrasskärnan snabbt använd handdukar, hårtork, 
element eller torktumlare, ca 30 minuter (max 
värme 70°). 
Madrasskärnan tål desinfektion typ virkon.. Spruta 
det då på madrasskärnan alternativt lägg hela 
madrasskärnan i ett kar 10 minuter med utspädd 
lösning. Spola efter med vatten. 
Inkontinensöverdragen (COVIN) kan tvättas i vanlig 
maskin 95 grader och torktumlas. Använd milt 
tvättmedel utan blekmedel. Tål autoklav.  
Inkontinensöverdraget kan även torkas av med 
ytdesinfektion utan sprit. 
Fuktuppsamlaren (INMATT3227) kan tvättas i 
vanlig maskin 95 grader och torktumlas. Använd 
milt tvättmedel utan blekmedel.  

Brand 
Överdragen uppfyller EN 533:1997index 1/5 x75. 
Kärnan i madrasserna är behandlade för att inte 
brinna med öppen låga. Samtliga StimuLITE 
produkter är brandtestade och godkända enligt ISO 
7176-16. 
 
Garanti 
Alla StimuLITE madrasskärnor är CE-märkta och har 
3 (tre) års garanti. Garantin inkluderar skador som 
beror på tillverkning eller materialfel. Garantin 
täcker inte onormalt handhavande och 
förslitningsskador, eller skador som uppstått i 
samband med tvätt eller torkning då tvättråd inte 
följts. 
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Teknisk data 

Barnmadrass:100% Termoplastisk polyuretanTPU 

Artikel Artikelnummer Vikt/densitet Storlek Material 
Barnmadrass BASSINET 1,4 kg/ca 85 

kg/m³ 
39x81x5 cm 100 % Termoplastisk 

polyuretan TPU 
 CRIB2448 2,6 kg/ca 85 

kg/m³ 
61x122x5 cm 100 % Termoplastisk 

polyuretan TPU 
 CRIB2752 3,05 kg/ca 85 

kg/m³ 
69x132x5 cm 100 % Termoplastisk 

polyuretan TPU 
 CRIB2856 3,4 kg/ca 85 

kg/m³ 
71x142x5 cm 100 % Termoplastisk 

polyuretan TPU 
Inkontinensöverdrag COVINBASSINET  Passar BASSINET 

madrass 
58% Polyuretan, 42% 
Polyester 
 

 COVIN2448  Passar madrass 
CRIB2448 

58% Polyuretan, 42% 
Polyester 
 

 COVIN2752  Passar madrass 
CRIB2752 

58% Polyuretan, 42% 
Polyester 
 

 COVIN2856  Passar madrass 
CRIB2856 

58% Polyuretan, 42% 
Polyester 

Fuktuppsamlare 
(sängskydd) 

INMATT3227)  passar alla 
Rehabshops 
madrasskärnor. 

68% Polyester, 30% 
bomull, 2% Polyoletin 

Mjukt 
bomullsöverdrag 

COVBASSINET  Passar madrass 
BASSINET 

100% Ekologisk Bomull 

 COVCRIB2448  Passar madrass 
CRIB2448 

Polyester och Bomull sk. 
pollycotton 

 COVCRIB2752  Passar madrass 
CRIB2752 

Polyester och Bomull sk. 
pollycotton 

 COVCRIB2856  Polyesteroch 
Bomull sk 
pollycotton 

Polyester och Bomull sk. 
pollycotton 

Väska att bära 
madrass 

BAG  passar alla 
Rehabshops 
madrasskärnor 

52 % Akryl, 42% Bomull 
och 6 % Polyester 

Tvättpåse för 
madrasskärna 

LDBAGBED  passar alla 
Rehabshops 
madrasskärnor) 

 

 

 

Om Du upplever olägenheter med Din madrass, 
avbryt användningen och kontakta Din läkare eller 
terapeut. 

Lycka till med Din StimuLITE produkt! 
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