Bruksanvisning
Carebed – Carebed OP
Installering
1. Carebed läggs utan luft på sängens ordinarie madrass.
2. Lägg på ett lakan, stretchlakan är bäst.
3. Patienten läggs på Carebed.
4. Skruva av den gröna korken och kontrollera att den röda
ventilen är på plats.
5. Carebed fylls med luft från specialpumpen i 1 minut.
6. Skruva på den gröna korken till den bottnar plus ca ¼ varv till.
7. Fäst hörnstropparna runt sängmadrassen.

Om Carebed madrassen är fabriksny!
1. Efterfyll alltid Carebed under ca 30 sekunder dagen efter
installering.
2. Kontrollera med jämna mellanrum att det finns luft i madrassen.
Fyll på ny luft vid behov.

För brukare tyngre än 125 kg och
lättare än ca 40 kg - (Max brukarvikt är 150 kg)
1. Fyll Carebed med luft innan patienten läggs på madrassen.
2. Lägg patienten på Carebed.
3. Håll en flat hand under Carebed och släpp ut luft tills avståndet
mellan sängens ordinarie madrass och patientens bäcken är
1-2 cm. Carebed är nu anpassad till brukaren.

Tillbehör
•

Patienter som svettas mycket kan utrustas med en fuktabsorberande övermadrass. Art nr: 1423594.

Korrekt rengöring
Normal rengöring: Tvätta av med såpvatten.
Desinfektion av förorenad madrass, blodstänk (hepatit B)
- DAX Ytdesinfektion Plus
Man kan inte autoklavera Carebed madrasser då materialet
smälter vid 120º Celsius.

För att finna läckage
Fyll Carebed maximalt med pumpen och skruva på korken.
Test 1. Häll vatten i fördjupningen runt korken och titta efter luftbubblor.
Test 2. Håll Carebed under vatten i t ex ett kar och titta efter luftbubblor.

Reparation - en reparationssats medföljer varje madrass
Skruva av den gröna korken och drag ur den röda ventilen.
1. Stickhål: Placera en droppe av klistret över hålet och låt
torka under en timme.
2. Revor: Klipp en bit av plasten, aningen större än hålet och
sätt klister på den. Placera laglappen över hålet och tryck
tills kanterna fäster i madrassen. Sätt extra klister på
kanterna och låt torka i ca 1 timma.
3. Om det händelsesvis skulle ske att en rondell släpper i svetsfogen och en
större bubbla uppstår så utgör detta ingen hälsorisk för brukaren. Var god
kontakta Invacare för eventuell garantiåtgärd.

Släppa ut luften
Skruva av korken och drag ur ventilen.

Innan pumpning
Sätt i ventilen och tryck ned den till stoppringen. Se till att den
sitter ordentlig på plats.

Tryckavlastning för hälarna
Placera en tunn kudde under Carebed så att vikten av hälarna
förflyttas till vadernas hela längd. Hälarna skall bara nudda
madrassen.

Observera!
•
•
•
•

Carebed skall inte användas för att flytta eller lyfta brukaren i.
Carebed skall endast fyllas med hjälp av pumpen.
Carebed förvaras ihoprullad, ej vikt!
Den bästa tryckavlastningseffekten uppnås med bara ett lakan
mellan patienten och Carebed madrassen.

OBS!

Garantitid: 2 år på madrasser tillverkade före 1 september 2005, därefter
är garantitiden 3 år
Carebedmadrassen har ett serienummer på den ena hörnstroppen. De 4 sista
siffrorna anger produktionsvecka och år och gäller som utgångspunkt för
garantitiden. Om serienumret slutar på 1801 är madrassen tillverkad under vecka 18
år 2001.
Tillverkare:
Care Product AS
Bergkrystallen 25
N-2818 Gjövik Norge
Tel:+47 61193941

Återförsäljare
Invacare AB
Box 66, 163 91 Spånga
Tel:08-761 7090 Fax:08-761 8108
E-post: sweden@invacare.com, www.invacare.se

