Användnings- och bruksanvisning Stimulite® madrass

Användningsområde

Stimulite® madrasser och bäddmadrasser är
tillverkade för att förebygga och behandla trycksår

Bruksanvisning
Din Stimulite madrass kommer i två delar. Lägg
samman basdel (grå) och överdel (flerfärgad).
Cellerna i den flerfärgade delen skall vara öppna
uppåt. Övermadrassen är märkt med huvud och
fotända samt upp och ner. För undermadrassen
spelar det ingen roll hur den ligger. Sätt på
inkontinensöverdraget. Placera enheten i sängen.
Din Stimulite bäddmadrass kommer i ett stycke.
Tag av emballaget välj önskat överdrag och rulla
därefter bäddmadrassen ovanpå undermadrassen.
Cellerna i madrassen skall ha den öppna sidan upp.
Bäddmadrassen och överdragen har
fästanordningar för att fästa bäddmadrass i
sängen. Dessa finns för att madrassen skall ligga
still samt att de ger en möjlighet att evakuera en
person liggande vid nödläge. Fäst banden på
madrasskärnan i sänggavel alternativt
inkontinensöverdragets elastiska band i
undermadrassen. Justera vid behov.

Användningsinstruktion
Stimulite madrass är tänkt att använda direkt på
sängbotten. Stimulite bäddmadrass är tänkt att
använda i kombination med en annan madrass.
För bästa behandlingseffekt. Använd enbart ett
löst spänt lakan över madrasskärnan. Eller vår
mjuka bomullshätta COVST4080 (passar alla
madrasskärnor). För att skydda undermadrassen
eller sängbotten mot kroppsvätskor etc. kan man
använda vår fuktuppsamlare (INMATT3227) som
består av 68% polyester, 30% bomull, 2%
polyoletin, som då placeras under madrassen. Vid
köp av komplett madrass lägg detta skydd mellan
de båda madrassdelarna.
Har man behov av inkontinensskydd som standard
levereras madrasserna med ett överdrag
(inkontinensöverdrag) som andas men ändå står
emot väta (COVIN3380, 3480 4380B och 3680
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3680B) alla består av 58% Polyuretan, 42%
Polyester. Olika storlekar för olika
madrasskärnorna.)

Har man behov av ytterligare komfort, exempelvis
öm hud, finns ett resåröverdrag i bomull, mjukt
bomullsöverdrag (COVST4080) som består av 91%
bomull, 9 % elastan en storlek passar alla
madrasskärnor. Det släpper igenom luft och ger
extra komfort till ömma kroppsdelar.

Tvättinstruktioner/Rekonditionering
Bäddmadrass: lossa kardborrebanden och tag ut
madrassen ur överdraget. Är madrasskärnan
dammig går det bra att dammsuga eller blåsa ren
den med tryckluft. När man sedan tvättar i
tvättmaskin, Vänder eller rulla madrassen så att de
öppna cellerna kommer ut mot trumman. Använd
tvättmedel utan blekmedel och tvätta madrassen
ensam i tvättmaskin. Är bäddmadrassen lätt
smutsad tvätta i 40°. Vid hård smutsning tål
bäddmadrassen 60° i max 30 minuter.
Bäddmadrassen kan även tvättas i badkaret
duschas eller tvättas med slang. Detta gäller även
madrassbasen till den kompletta madrassen som
inte låter sig böjas för att tvätta i maskin. Låt
madrasskärnan lufttorka. Behöver Du torka
madrasskärnan snabbt använd handdukar, hårtork,
element eller torktumlare, ca 30 minuter (kallt).
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. Inkontinensöverdraget
kan även torkas av med ytdesinfektion.
Fuktuppsamlaren (INMATT3227) kan tvättas i
vanlig maskin 95 grader och torktumlas. Använd
milt tvättmedel utan blekmedel.
När produkten är förbrukad lämnas den till
plaståtervinningen.

Flamsäkerhet

Överdragen uppfyller EN 533:1997index 1/5 x75.
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Kärnan i bäddmadrass och madrass 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.

Teknisk data
Madrass 100% Termoplastiskpolyuretan TPU
Vikt:
Höjd:
Bredd:
Längd:

12 kg
12 cm
82,5, 85 eller 90 cm
200 cm

Bäddmadrass:100% Termoplastisk polyuretanTPU
Vikt:
Höjd:
Bredd:
Längd:

Artikelnr
3ZON85B

Namn
Komplett madrass 85x200x12 cm i
två delar båda i 100% TPU

3ZON90B

Komplett madrass 90x200x12 cm i
två delar båda i 100% TPU

3ZON825

Bäddmadrass 82,5x200x7 cm

3ZON85

Bäddmadrass 85x200x7 cm

3ZON90

Bäddmadrass 90x200x7 cm

Om Du upplever olägenheter med Din
Bäddmadrass eller madrass, avbryt användningen
och kontakta Din läkare eller terapeut.
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6 kg
7 cm
82,5, 85 eller 90 cm
200 cm
Består av
Basdel (FOUNDATION34) och
bäddmadrass (GSR00067) i ett
inkontinsöverdag.
(COVIN3480B) Komplett med
evakueringsband. Levereras i
bärväska (BAG).
Basdel (FOUNDATION35) och
bäddmadrass (GSR00024) i ett
inkontinsöverdag.
(COVIN3580B) Komplett med
evakueringsband. Levereras i
bärväska (BAG).
Bäddmadrass (GSR00056) med
inkontinensöverdrag
(COVIN3380). Komplett med
evakueringsband. Levereras
med bärväska (BAG).
Bäddmadrass (GSR00067) med
inkontinensöverdrag
(COVIN3480). Komplett med
evakueringsband. Levereras
med bärväska (BAG).
Bäddmadrass (GSR00024) med
inkontinensöverdrag
(COVIN3580). Komplett med
evakueringsband. Levereras
med bärväska (BAG).

Lycka till med Din StimuLITE produkt!
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