
 

Produktbeskrivelse 

CARFLEX er en madras, der både fungerer profylaktisk og som et led i den lindrende og behandlende del 
af brugerens decubitus-problematik op til og med kategori 2.  

Madrassen består af en enkeltlags PU-skumkerne med en vaffelskåret skumstruktur på liggefladen. 
Undersiden har et tværsnit, hvilket understøtter en ubesværet indstilling af patientsengen. 

Skummadrassen er dækket af et shear-forebyggende trikotlag samt et brandhæmmende og 
beskyttende inkontinensbetræk. 

Ved brug af senge med en længde på 220 cm skal den tilhørende madrasforlænger anvendes. 

Indikation 

CARFLEX-madrassen er velegnet til både tryksårsprofylakse og tryksårsbehandling.  

Den bløde tryksårsaflastende madras bidrager til forbedring af patienttilfredshed gennem gode ligge/ 
sove komfortegenskaber og er velegnet til smertefølsomme patienter. 

Funktion / Anvendelsesformål  

Liggefladen med vaffelstruktur muliggør en god tilpasningsevne til patientens anatomiske kropskonturer, 
idet kontakttrykket fordeles over et meget større område. Dette forbedrer blodgennemstrømningen til 
vævsområderne og minimerer risikoen for tryksår.  

Madrassens inkontinensbetræk KOMFORT er kendetegnet ved stabilitet og lang holdbarhed. Det bi-
elastiske beskyttelsesbetræk tilpasser sig konturerne i kroppen og er modstandsdygtig for bl.a. virus og 
bakterier. 

En høj vanddamppermeabilitet og dermed åndbarhed sikrer et behageligt soveklima. 

Husk: 

• Kontrollér madrassen før og under brug for mulige skader og defekter. Sørg for, at der ikke er opstået 
nogen skade eller mangler under opbevaring eller transport af madrassen. En beskadiget eller defekt 
madras må ikke bruges. 

• Kontrollér om sengen er egnet til brug af CARFLEX-madrassen (er det den rigtige størrelse? etc.). 
• Placér madrassen så den vaffelskårede liggeflade vender opad i sengen. 
• Inkontinensbetrækket er påsat madrassen ved levering. 

Anvendelsesområde 

CARFLEX er velegnet til brug i hjemmet, plejecentret, sygehuse og klinikker.  

Madrassen kan anvendes i enhver type seng – både faste og indstillelige. Sengen skal være stabil og 
have en jævn liggeflade, der matcher de ydre kanter af madrassen. Sengen må ikke have nogen 
skarpe hjørner eller kanter, der kan beskadige madrassen. Det er vigtigt, at sengerammen forhindrer, at 
CARFLEX-madrassen kan glide ud af sengen. Den optimale trykaflastning opnås, når madrassen er plan. 
Madrassen må kun anvendes med det medfølgende betræk samt et lagen, der passer optimalt til 
madrassens mål, så der ikke opstår folder. 

Hvis den tilhørende madrasforlænger skal anvendes, skal denne placeres i fodenden af sengen, og 
med samme fokuspunkter som beskrevet ovenfor ved selve madrassen. 

CARFLEX velegnet til patienter, der vejer 40 kg til højst 130 kg.  

  

CARFLEX - Brugervejledning 



 

Lindevej 2 – DK-4200 Slagelse – Tel. +45 58 55 10 99 – CVR/VAT 34 57 88 85 - kontakt@carepartner.dk – carepartner.dk 2 
 

Anvendelsesrisici / kontraindikation 

VIGTIGT! CARFLEX og madrasforlænger må ikke anvendes til brugere, som har skumallergi. 

Bruger/personale skal have den rette ekspertise til at kontrollere produktets egnethed og for at vurdere 
eksisterende risici. Vær opmærksom på vægtbegrænsningerne for denne madras. 

Undgå at bruger ligger direkte på eksisterende sår. 

Ved brug i en seng med sengehest, skal det kontrolleres og sikres, at der ingen risiko er for, at patienten 
kan komme i klemme/til skade eller falde ud. Husk, at der skal være en frihøjde på mindst 22 cm målt 
fra liggeflade på madras og til toppen af sengehestene. 

Beskyt madras/madrasforlænger mod åben ild (f.eks. fra cigaretter, stearinlys o.lign.). Der er risiko for 
brand, selv om begge er brandhæmmende. 

Materiale / Pleje og rengøring 

CARFLEX og madrasforlænger består af en enkeltlags åbenporret Polyurethan skumkerne, der kan 
rengøres/tørres af med alm. husholdningsrengøringsmidler eller ved at tørre af med et 
desinfektionsmiddel, som er på en klud. CARFLEX kan ligeledes autoklaveres ved op til 105 °.  

Inkontinensbetrækket på både madras og madrasforlænger er aftageligt og kan åbnes ved hjælp af 
en skjult 3-vejs lynlås. Det kan vaskes i vaskemaskinen ved 60 ° - 95 ° C. Kan autoklaveres ved op til 105 °. 

Betrækket kan desinficeres. Aftørring med desinfektionsmiddel er muligt med kommercielt tilgængelige 
desinfektionsmidler, men der bør kun anvendes klorfri midler. Brugervejledningen til brug af 
rengøringsmidler og desinfektionsmidler skal følges, ligesom den angivne vaskeanvisning skal følges. 

Teknisk data 

Madras Materiale / Tæthed / Kompres.hårdhed Elastisk Polyurethanskum – 37 kg/m3, 3,5 kPa 
Madrasforlænger Polyurethanskum 
Inkontinensbetræk 
 
Brandhæmmende 

PES-stof med Polyurethan belægning 
 
BS 7175 (CRIB 5) 

Rengøring / vedligeholdelse 
 
Skumkerne 
 
 
 
 
 
Skumkerne 
 
 
 
 
PU-inkontinensbetræk 
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Bemærk 

Fremstillingen af CARFLEX og madrasforlænger er underlagt de højeste kvalitetsstandarder. For 
eventuelle spørgsmål, henvises til vores hjemmeside.  

Madrassen skal anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen, og denne skal følge 
madrassen. Dette for at sikre korrekt brug. 
 
Der tages forbehold for fejl og mangler i oversættelsen af brugervejledningen. 

 
Mål 

 

HMI-basen’s produktserie QR-kode 

 

 

Varenr. HMI-nr. Mål Vægt Tilladt brugervægt 

CARFLEX8320014 124607 83 x 200 x 14 cm 8,5 kg 40 – 130 kg 

CARFLEX8520014 124613 85 x 200 x 14 cm 9,0 kg 40 – 130 kg 

CARFLEX9020014 124619 90 x 200 x 14 cm 9,8 kg 40 – 130 kg 

CARFLEX10020014 124625 100 x 200 x 14 cm 10,1 kg 40 – 130 kg 
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