
DORMILET Flexi 
DORMILET Flexi er beregnet til den aktive / moderat aktive sengeliggende borger, som har op til middel risiko for 
udvikling af tryksår eller som allerede har udviklet sår op til og med kategori 2. Korrekt valg af madras kræver altid en 
sundhedsfaglig vurdering af patient og risiko. 

DORMILET Flexi tillader en maksimal brugervægt på 160 kg.

ANVENDELSE 

Udpakning og installering
DORMILET Flexi leveres flad og pakket i gennemsigtigt plast. Denne leveringsform betyder, at madrassen kan anvendes 
umiddelbart efter udpakningen. Start med at kontrollere, at pakken er uskadt. Fjern plastikken. Anvendelse af kniv bør 
undgås på grund af risiko for at beskadige betrækket. 

Madrassen placeres direkte på sengebunden. Den ende af madrassen hvor fødderne er angivet, placeres i sengens 
fodende. Overfladen med printet skal vende opad.  
Kontroller altid, at madrassen har en passende størrelse i forhold til seng og sengeheste. Sørg desuden for,  
at sengens madrasstyr er tilpasset madrassens bredde.

For at sikre størst mulig effekt af madrassens glidefunktion, skal lagnet lægges løst omkring madrassens hovedende.

Under brug
DORMILET Flexi har to håndtag i begge sider. Håndtagene må KUN benyttes ved transport af selve  
madrassen - ikke til forflytning af den sengeliggende.

VEDLIGEHOLDELSE

Service og reparation
DORMILET Flexi kræver ingen anden service eller reparation end rengøring i følge nedenstående rengøringsvejledning.

 
Rengøringsvejledning 
Det er vigtig at følge nedenstående anvisninger inden produktet anvendes igen til en ny bruger. Kontroller betrækket ved 
hver rengøring. Er betrækket skadet bør det repareres eller udskiftes. 

1. Lad betrækket blive på madrassen. Husk at lynlåsen skal være lukket hele vejen rundt.

2. Vask madrassens flader med varmt vand (60°C) og rengøringsmiddel. Tør efter med en klud.

3. Afførings- og blodpletter fjernes hurtigst muligt med kold vand.

4. Ved kraftig tilsmudsning brug en 1% hypoklorid opløsning (10.000 ppm).

5. Hvis nødvendigt kan betrækket tages af og maskinvaskes ved 90°C i ikke mindre end 10 minutter. 

Kontakt venligst Vendlet ApS hvis du har spørgsmål angående rengøringen.
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