
Brugsanvisning

Hyper Foam PLUS clinic GREENLINE

Madras med tryksårsterapi
Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du tager systemet i brug, og overhold advarslerne!

Produktnavn Hyper Foam PLUS clinic GREENLINE

Leveringsomfang

Decubitus terapimadras med skumkerne
PU-cover (aftageligt med lynlås)

 Brugsanvisning (V02), andre sprog til brugsanvisningen kan findes her:
manuals.funke-medical.eu

Angivelser / anvendelsesområder

Forebyggelse af tryksår
Decubitus-behandling op til grad 3 (Seiler / EPUAP)
Smertebehandling
Til patienter med moderat risiko for liggesår

Kontraindikationer Ikke kendt

Tilladt patientvægt min. - Maks. 0 - 140 kg

materiale Kerne: PU-skum (ECOLAST ® )
Cover: PU-belagt PES-bærermateriale

Dimensioner Bredde: 80 - 100 cm; Længde: 190 - 220 cm

Produktvægt 8 kg (90/200 cm)

Hjælpnummer (som defineret i §139 SGB V)

Medicinsk udstyr Klasse 1, MDR 2017/745  
Teknisk sikkerhed / flammehæmning Flammehæmmende test i henhold til DIN EN 597 I + II, BS 7175 sek 3 krybbe 5, BS 7177

Testning for toksikologisk ufarlighed /
biokompatibilitet

DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10

Advarsler
Før systemet bruges første gang, skal systemet være klar til første brug (se "Klargøring af systemet til brug").
Velegnet til justerbare liggende overflader
Sideskinnens øverste kant mindst 22 cm over den ubelastede øverste kant af madrassen

garanti 5 år på de funktionelle egenskaber (pro rata garanti)

vedligeholdelse Ingen

Rengøringsinstruktioner (madrasafdækning)

Betrækket kan rengøres enten ved at tørre med et kommercielt tilgængeligt desinfektionsmiddel fremstillet af isopropanol
(f.eks. Bacillol) eller med andre egnede DGHM-listede produkter (f.eks. ECOLAB rengøringsklud Incidin OxyWipe S XL).
Tørdesinfektion med klor (maks. 5000 ppm) er mulig. Efter desinficering aftørres med en fugtig klud (klart vand). Kemo-
termisk rengøring er mulig. Coveret kan autoklaveres. I hvert enkelt tilfælde er betrækket klar til genbrug. OBS: Hvis
synlig snavs ikke kan fjernes og/eller der er synlige skader, skal dækslet bortskaffes i overensstemmelse med
nationale regler.

     

Rengøringsinstruktioner (kerne)

Skumkernen uden dæksel kan rengøres med almindeligt tilgængelige rengøringsmidler. Dette kan opnås ved at
gennemvæde det forurenede område eller sprøjte hele skumkernen med et desinfektionsmiddel (f.eks. Bacillol eller
ECOLAB skumspray Incidin OxyFoam S bestående af hydrogenperoxid). Derefter skal skumkernen lufttørres.
Skumkernen kan genbehandles ved autoklavering i henhold til RKIs retningslinjer. I hvert enkelt tilfælde er skumkernen så
klar til genbrug. OBS: hvis synligt snavs ikke kan fjernes og/eller hvis der er synlige skader, skal skumkernen
bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Forbered systemet til brug

1. Produktet er beregnet til og egnet til brug i hjemmet og institutionelle områder.
2. Fjern madrassen fra kassen straks efter modtagelsen.
3. Læg madrassen på sengen.
4. Bemærk "DENNE SIDE OP", der er trykt på toppen af madrassen.

RKI = Robert Koch Instituttet; DHGM = German Society for Hygiene and Microbiology; Autoklavering = fraktioneret vakuumproces ved 105 grader C og 55 minutter
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