Anvendelses- og bruksanvisning Stimulite 3-SONE Madrass Ekstra Myk
Bruksområde

Vaskeanvisninger

StimuLITE madrasser er produsert for å forebygge og
behandle trykksår

Overmadrass: løsne borrelåsene og ta madrassen ut av
trekket. Hvis madrasskjernen er støvete, går det fint å
støvsuge eller blåse den ren med trykkluft. Når man
senere vasker i maskin, vend eller rull overmadrassen,
slik at de åpne cellene kommer ut mot trommelen. Hvis
du har en vaskepose, beskytter det madrasskjernen, men
det går også bra å vaske uten vaskepose. Bruk
vaskemiddel uten blekemiddel og vask madrassen alene i
vaskemaskinen. Hvis madrassen er lett tilsmusset, vask
på 40°. Ved sterkere tilsmussing tåler madrassen 60° i 30
minutter alternativt 85° i 10 minutter. Madrassen kan
også vaskes i badekaret, dusjes eller vaskes med slange.
La madrassekjernen lufttørke. Hvis du behøver å tørke
madrassekjernen hurtig, bruk håndduker, hårtørker,
element eller torkskåp, ca. 30 minutter (maks varme
60°). Skumbasen kan vaskes i 95° og lufttørkes.

Bruksanvisning
Din StimuLITE madrass kommer i to stykker: En
overmadrass og en madrassbas. Madrassbasen består av
skumvåren i polyeter skum. Ta av emballasjen, velg ønsket
trekk, åpne glidelåsen og legg den oppå sengegrind.
Plasser deretter madrassbasen oppå trekket med vår
åpninger oppover og rull overmadrassen oppa madrass
basen. Cellene i overmadrassen skal ha den åpne siden
opp.
Overmadrassen har festeanordninger for å feste
madrassen i sengegaveln. Disse finnes for at madrassen
skal ligge stille, samt gi en mulighet til å evakuere en
person som ligger i en nødsituasjon. Dra
festeanordninger gjennom hullen i hygienetrekket. Fest
båndene på madrasskjernen i sengegavlen. Juster ved
behov.

Overmadrassekjernen tåler desinfeksjon av typen virkon.
Sprut da på overmadrassen, alternativt legg hele
overmadrassen i et kar i 10 minutter med fortynnet

Anvendelsesanvisning

løsning. Skyll etter med vann.

StimuLITE 3SONE Madrass Ekstra Myk er beregnet til
bruk direkt oppå sengeramen og trenger ikke en annen
madrass under. Vektklasse brukere 25-200 kg.

Hygienetrekkene (COVIN) kan vaskes i vanlig maskin 95°

For beste behandlingseffekt bruk kun et løst spent laken
over overmadrassen. For å beskytte undermadrassen
(mot kroppsvæsler osv.) kan man bruke vår
fuktoppsamler (INMATT3227) som da plasseres mellom
overmadrassen og madrassbasen og at du kler
skumbasen i hygienetrekket.
Har man inkontinens, anbefales att ha hele madrassen
inuti hygienetrekket som puster, men som likevel tåler
fuktighet (COVIN33801BH, 3480BH og 3680BH. Ulike
størrelser for ulike madrasskjerner.)
Hvis man har behov for ytterligere komfort, for eksempel
øm hud, finnes et komforttrekk i bomull, (COVST4080. En
størrelse passer til alle madrass konfigurasjoner.) Det
slipper gjennom luft og gir ekstra komfort til ømme
kroppsdeler.

og tørketromles. Brukes med mildt vaskemiddel uten
blekemiddel. Hygienetrekket kan også tørkes av med
overflatedesinfeksjon for eksempel alkohol alternativt
virkon. Fuktoppsamleren (INMATT3227) kan vaskes i
vanlig maskin 95 grader og tørketromles. Brukes med
mildt vaskemiddel uten blekemiddel.

Rekondisjonering / Klargøring for lager
Overtrekk og madrass delene er utstyrt med
artikkelnummer. Vask i henhold til instruksjonene
ovenfor. Overflatedesinfeksjon (type virkon) kan brukes
for å ta bort uønskede bakterier. Legg madrassen i et kar
i 10 minutter. Når produktet er forbrukt, leveres det inn
til plastresirkulering.

Flammesikkerhet
Overtrekket og madrassekjernen (overmadrassen og
madrassbasen) er branntestet i henhold til EN 597-1 og
EN 597-2. Kjernen i madrassen og madrassen er
behandlet for å ikke brenne med åpen flamme. Samtlige
StimuLITE-produkter er dessuten branntestet og
godkjente i henhold til ISO 7176-16.
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Anvendelses- og bruksanvisning Stimulite 3-SONE Madrass Ekstra Myk
Garanti
Alle StimuLITE madrassekjerner er CE-merket og har 3
(tre) års garanti. Garantien inkluderer skader som er
avhengig av produksjon eller materialfeil. Garantien

dekker ikke unormal håndtering og slitasjeskader, eller
skader som har oppstått i forbindelse med vasking eller
tørking hvis vaskeråd ikke har blitt fulgt.

Tekniske data
Overadrass: 100 % termoplastisk polyuretan TPU

Vekt:
Høyde:
Bredde:
Lengde:

3-SONE Madrass
12 kg
12 cm
82,5, 85 eller 90 cm
200 cm

Artikkel
3-SONE Madrass Ekstra
Myk

Overmadrass

Madrassbas ekstra myk

Hygienetrekk till
3-SONE Madrass
Hygienetrekk til
3-SONE Madrass Ekstra
Myk
Fuktoppsamler
(sengebeskyttelse)
Komforttrekk
Veske til å bære
madrassen
Vaskepose

Madrassbas ekstra myk: Polyeter skumplast

3-SONE Madrass Ekstra Myk
17 kg
19 cm
82,5, 85 eller 90 cm
200 cm

Artikkelnummer
3ZON82B

Størrelse
82,5 x 200 x 19 cm

3ZON85B

85 x 200 x 19 cm

3ZON90B

90 x 200 x 19 cm

GSR00056

82,5 x 200 x 7 cm

GSR00067

85 x 200 x 7 cm

SRC00024

90 x 200 x 7 cm

FOUNDATION33
FOUNDATION34
FOUNDATION36
COVIN3380B
COVIN3480B
COVIN3680B
COVIN3380BH
COVIN3480BH
COVIN3680BH
INMATT3227)
COVST4080
BAG

82,5 x 200 x 12 cm
85 x 200 x 12 cm
90 x 200 x 12 cm
Passer til FOUNDATION33
Passer til FOUNDATION34
Passer til FOUNDATION36
Passer til 3ZON82B
Passer til 3ZON85B
Passer til 3ZON90B
(passer til alle madrasser 80
× 200 cm)
(passer til alle madrasser)
passer til alle madrasser)

LDBAGBED

passer til alle madrasser)

Materiale
Overmadrass 100% TPU
Madrassbas polyeter skum
Overmadrass 100% TPU
Madrassbas polyeter skum
Overmadrass 100% TPU
Madrassbas polyeter skum
100 % Termoplastisk polyuretan
TPU
100 % Termoplastisk polyuretan
TPU
100 % Termoplastisk polyuretan
TPU
Polyeter skum
Polyeter skum
Polyeter skum
58 % polyuretan, 42 % polyester
58 % polyuretan, 42 % polyester
58 % polyuretan, 42 % polyester
58 % polyuretan, 42 % polyester
58 % polyuretan, 42 % polyester
58 % polyuretan, 42 % polyester
68 % polyester, 30 % bomull, 2 %
polyoletin
91 % bomull, 9 % elastan
52 % akryl, 42 % bomull og 6 %
polyester

Hvis du opplever ubehag ved bruk av madrassen, avbryt bruken og ta kontakt med lege eller terapeut.
Lykke til med ditt StimuLITE-produkt!
Göran & Brigitte Sjödén
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