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Produktvejledning 
FORMÅL: 
Madrassen er beregnet til forebyggelse og behandling op til stadie 3, EPUAP, Middelrisiko i forhold til udvikling og 
behandling af tryksår. 
 
Madrassen er opbygget således, at brugeren/patienten bliver trykaflastet mest muligt. Er egnet til patienter i 
vægtklasse 20 – 140 kg. Kan placeres direkte på sengebunden. 
Følgende skal kontrolleres inden brug: 
- Passer madrassen til sengen? 
- Tjek instrukser på madrassen, så den vender korrekt. 
 
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER: 
I henhold til EN 60601-2-52 skal det sikres, at der minimum er 22 cm. fra toppen af madrassen til overkanten af 
sengehesten, når denne er slået op. 
 
Madrassens vægtbelastning må ikke overskrides. Skum og betræk i madrassen er opbygget af brandhæmmende 
materiale, men det frarådes, at der ryges eller er åben ild i umiddelbar nærhed. Inden anvendelse af madrassen, 
skal sengens egen brugervejledning tjekkes.  
 
 
  

Kerne af dobbeltlags hyper-elastisk skum 
(med gennemskæringer langs både 
længden og bredden) 

PU-Tex-dække: 
• Aftageligt 
• Vaskbart op til 95° C 
• Kan desinficeres ved aftørring 
• Desinfektionsmiddel-

bestandigt 
Ultralydssvejsede søm 

Vandtæt men åndbart inkontinensdække, 
der sikrer et fremragende mikroklima Exceptionelt ventilationssystem, 

der sikrer et ideelt mikroklima 

Dække med lynlås 

Åndbart,  
åben-cellet, 
modstands-
dygtigt skum 

Autoklaverbar Virus- 
og bakterie-
bestandigt  
dække 

Vandtæt, men 
vanddamp-
permeabel 

Tryk 
<18 mmHg 

Bielastisk 
dække til 
minimering af 
forskydnings-
kraft 

CE-mærkning Vedligeholdesfri Brand-
hæmmende 
DIN 597 (l+ll) 
CRIB 5 

Patientvægt 
20-140 kg 

Faste kanter giver stabilitet 

Højde: 14 cm. 
Bredde: se prisliste 
Længde: se prisliste 
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Brugsvejledning 
BETRÆK: 
Madrassen har et inkontinensbetræk, der sikrer, at væske som f.eks. blod og urin ikke kan trænge igennem 
betrækket og ned til skummet. Betrækket er fremstillet i polyuretan, er allergivenligt, virus- og bakteriesikkert, 
åndbart, PVC-frit og brandhæmmende efter DIN EN 597 l + ll // CRIB 5.  
 
Vigtigt 
- tjek betrækket en gang om måneden for skader. Er der beskadigelser, skal betrækket repareres eller udskiftes, før 

madrassen igen må anvendes. 
 
RENGØRING: 
Betrækket er aftageligt, kan vaskes ved op til 95°C og kan tørretumbles ved svageste varme. 
Betrækket rengøres dagligt med en opvredet fugtig klud tilsat almindelige rengøringsmidler eller med 
desinficeringsmiddel. Autoklaverbart betræk op til 105°C i henhold til RKI*.  
 
Vigtigt 
- betrækket skal være helt tørt, før det trækkes på skummet 
- skal madrassen benyttes af anden bruger/patient, bør betrækket vaskes/desinficeres. 
 
OPBEVARING: 
Madrassen skal opbevares ved normal indendørs temperatur (+2°C op til +40°C) og ved normal luftfugtighed. 
Madrassen opbevares optimalt i udrullet tilstand. 
 
Madrassen har en forventet levetid på 5 år, såfremt almindelige vedligeholdelses- og plejeanvisninger er overholdt. 
 
GARANTI: 3 år** (udvidet garanti gælder for skumkernen). 
 
BORTSKAFFELSE: 
Både madras og betræk kan bortskaffes ved stort brændbart affald på genbrugspladser. Biokompabilitet DIN EN ISO 
10993-5 ; DIN EN ISO 10993-1 
 
PRODUKTIONSLAND: Tyskland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* l Robert-Koch-Instituttet (RKI) er en del af det føderale sundhedsministerium i Tyskland. Det er ansvarlig for sygdomsforebyggelse og- kontrol 

** Garantien omfatter madraskernens funktionelle egenskaber. 
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