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Invacare Dacapo®

1

Generelt

1.1 Generell informasjon

Grunnleggende sykepleie står sentralt ved forebygging av liggesår.
Dacapo®-madrassen vil bidra til at pleieplanen for forebygging av
liggesår vil gi et positivt resultat*.
Opplæring, klinisk vurdering og tiltaksplanlegging basert på sårbarhet er
viktige faktorer ved forebygging av liggesår.
Det finnes en rekke vurderingsskalaer som kan brukes som en formell
metode for vurdering av risiko for utvikling av liggesår, og disse bør
brukes sammen med en uformell vurdering (pleiepersonalets vurdering). Uformelle vurderinger anses for å være viktigere og ha større
klinisk verdi.
Ta hensyn til alle merknadene, og da særskilt sikkerhetsinformasjonen,
og handle deretter.
Dersom du ønsker ytterligere informasjon om Invacare Dacapo®
-madrassen, kan du se i Invacare®Dacapo®-brosjyren eller kontakte
oss ved hjelp av kontaktopplysningene på baksiden av denne bruksanvisningen.
*European Pressure Ulcer Advisory Panel, Quick Reference Guide,
2009. (Kontakt din lokale Invacare-representant dersom du ønsker
mer informasjon).

Generelt

i

Gir nyttige tips, anbefalinger og opplysninger når det gjelder
effektiv og problemfri bruk.
Dette produktet er i overensstemmelse med direktivet
93/42/EEC for medisinsk utstyr. Lanseringsdatoen for dette
produktet er oppgitt i CE-samsvarserklæringen.
Tørrensing,
kun PCE
Ikke bruk
blekemidler

Symboler i denne bruksanvisningen



ADVARSEL
Angir en risikofylt situasjon som kan føre til alvorlig skade eller
død dersom den ikke unngås.



FORSIKTIG
Angir en risikofylt situasjon som kan føre til lettere skade
dersom den ikke unngås.

!
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VIKTIG
Angir en risikofylt situasjon som kan føre til skade på materiell
dersom den ikke unngås.

95°
40°

1.2 Symboler
Advarslene i denne brukerveiledningen er angitt med symboler. Advarselsymbolene ledsages av en overskrift som angir alvorlighetsgraden.

Tørk i tørketrommel (lav temperatur)
Ikke over 40 C°
Temperatur ved
maskinvask
95 °C (trekk)
Bomullstrekk
maks. 40 °C

Ikke bruk
strykejern

CE-merket

Min. og Maks.
brukervekt*

Henges til tørk

Produsent

Holdes borte fra
åpen ild

Ikke stikk
eller skjær
hull

Se i brukerveiledningen

kg

* Minimum/maksimum brukervekt i samsvar med punkt 8.1 Tekniske
data

Generelt

1.3 Garanti
Vi gir en produsentgaranti for produktet i samsvar med de generelle
forretningsvilkårene i de enkelte land. Garantikrav kan bare rettes
gjennom den aktuelle leverandøren av madrassen.

Invacares standardvilkår

Dette bekrefter at Invacare gir garantidekning for Invacare Dacapo®produktet i en periode på to år.
Garantien for Invacare-produktet gjelder fra leveringsdatoen.
Dersom det avdekkes en feil eller mangel, må Invacare-forhandleren
eller den lokale salgsrepresentanten som solgte produktet, varsles
umiddelbart.
Produsenten erkjenner ikke ansvar for skade som er forårsaket av
misbruk eller manglende overholdelse av anvisningene som er angitt i
denne bruksanvisningen.
I garantiperioden vil alle produkter som svikter på grunn av feil i utførelse eller materiale, bli erstattet kostnadsfritt.
Dersom det blir gjort endringer på produktet uten tillatelse, slutter
garantien å gjelde.
Både garantien og sertifiseringen knyttet til brannhemmende egenskaper vil slutte å gjelde dersom det brukes reservedeler fra andre enn
Invacare på et Invacare Dacapo®-produkt.
Eventuelle rettigheter som kjøperen måtte ha gjennom forbrukervernlovgivning, berøres ikke.

Kvalitet og flammehemmende materialer

Kvalitet er en grunnleggende parameter i selskapets drift, knyttet til
disiplinene i ISO 9001 og ISO 13485.
Dacapo®-madrassen er CE-merket i samsvar med EU-direktivet om
medisinsk utstyr 93/42/EØF klasse 1.
Invacare arbeider kontinuerlig for å sikre at selskapets miljøpåvirkning,
lokalt og globalt, reduseres til et minimum. Det er Invacares mål å:
• overholde gjeldende miljølovgivning
(f.eks. WEEE- og REACH-direktivene)
• sikre at vi i største mulig utstrekning brukes RoHS-kompatible
materialer og komponenter.

Invacare Dacapo®

Dacapo®-madrasser er godkjent i samsvar med EN 12182 (Tekniske
hjelpemidler for funksjonshemmede – generelle krav og prøvingsmetoder).
Dacapo®-madrasser har gjennomgått en risikoanalyse i samsvar med
EN ISO 14971 (Medisinsk utstyr – bruk av risikostyring for medisinsk
utstyr).
Skummet og trekkene som brukes i produksjonen av Invacare
Dacapo®-madrassen testes individuelt og er sertifisert i henhold til
EN 597-1 and EN 597-2 (Vurdering av antennelighet av madrasser og
stoppede sengebunner – tennkilde: ulmende sigarett (1) og tilsvarende
fyrstikkflamme (2).
For yderligere information kontakt venligst Invacare Norge.
(Vennligst se baksiden av denne manual for kontaktinformasjon).

1.4 Beregnet bruk

Denne trykkavlastende madrassen er beregnet for bruk sammen med
en Invacare-sengeramme i som en del av en overordnet pleieplan for
forebygging av liggesår.



ADVARSEL
Dette produktet er laget for å gi trykkavlasting for brukere
med liten risiko for å utvikle trykksår og for brukere som har
behov for en komfortabel madrass. Dacapo® Combi, Comfort Plus og Square forebygger trykksår, og disse brukes ved
liten til middels risiko for å utvikle trykksår og til behandling
av trykksår i stadium 1 og 2.
Produktet er ikke egnet for andre formål.

Dette produktet er konstruert for å gi effektiv trykkavlastning for brukere når produktet er i vanlig bruk*. Dette defineres av Invacare®AS
som når støtteunderlaget er dekket med et laken i bomull, bomullsblanding eller lin, og dette er det eneste som ligger mellom støtteunderlaget og brukeren.
*European Pressure Ulcer Advisory Panel, Quick Reference Guide,
2009. (Kontakt din lokale Invacare-representant dersom du ønsker
mer informasjon).
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Sikkerhet

1.5 Produktets levetid

Vi anslår en forventet levetid på 5 - 7 år for disse produktene, når de
brukes i nøye samsvar med tiltenkt bruk slik det blir beskrevet i dette
dokumentet, og når alle krav til vedlikehold og service er oppfylt. Produktet kan vare lenger enn den forventede levetiden hvis det brukes
med forsiktighet og blir vedlikeholdt, og gitt at tekniske og naturvitenskapelig fremskritt ikke fører til tekniske begrensninger. Forventet
levetid kan også bli betydelig redusert av ekstrem eller feil bruk.
Det at vi anslår en forventet levetid for disse produktene, gjelder ikke
som en ekstra garanti.

2



ADVARSEL
Produktene fra Invacare er spesifikt utviklet og produsert for
bruk sammen med andre Invacare-produkter. Produkter fra
andre produsenter er ikke testet av Invacare og er ikke anbefalt for bruk sammen med produkter fra Invacare.
Enkelte produkter fra tredjepart som legges inn mellom madrassens overflate og brukeren kan redusere eller hemme den
kliniske virksomhetsgraden til dette produktet.
Tredjepartsprodukter kan omfatte, men er ikke begrenset
til, komponenter som inkluderer underlaken, plastlaken og
saueskinn osv.
Oppvarmede overlaken skal kun brukes etter rådføring med
kvalifisert helsepersonell, da en temperaturøkning kan øke
risikoen for å utvikle liggesår.

!

ADVARSEL
En sigarett kan brenne hull i sengetøyet og skade madrassen.
I tillegg kan pasientklær, sengetøy osv. være brennbart og
forårsake brann. Dersom ikke denne advarselen tas til følge,
kan det medføre alvorlig brann, skade på gjenstander og
personskade eller død.
▸▸Ikke røyk i eller rundt sengen.

!

VIKTIG
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.
▸▸Kontroller at ingen av delene er skadet under frakt, og test
utstyret før bruk.
▸▸Bruk ikke utstyret dersom det er skadet.
▸▸Ta kontakt med Invacare/speditøren for å få informasjon om
hva du skal foreta deg.

Sikkerhet

2.1 Sikkerhetsinformasjon
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ADVARSEL
▸▸Du må ikke bruke dette produktet eller tilgjengelig tilleggsutstyr uten først å ha lest og forstått denne veiledningen og
eventuelle andre instruksjoner, for eksempel bruksanvisninger, servicehåndbøker eller instruksjonsark som følger
med dette produktet eller tilleggutstyr. Bruksanvisninger for
Invacare-produkter er tilgjengelige på www.invacare.no eller
hos din lokale forhandler.
▸▸Hvis du har problemer med å forstå advarslene eller
instruksjonene, ta kontakt med en kvalifisert person i
helsevesenet, en forhandler eller teknisk personell før du
bruker dette utstyret, for å unngå personskade eller skade
på utstyret.
ADVARSEL
Alle gjenstander som befinner seg mellom brukeren og den
trykkavlastende overflaten, kan føre til at det utvikler seg
trykksår.
▸▸Sørg for å holde støtteoverflaten som er i kontakt med
brukeren, fri for smuler og andre matrester.
▸▸Dryppslanger, stenter og andre fremmedlegemer må ikke
komme i klem mellom brukeren og den trykkavlastende
overflaten på madrassen.
▸▸Lakenet må legges løst på. Pass på at alle skrukker er glattet
ut.

Beskrivelse

3

Beskrivelse

3.1 Produktbeskrivelse

Invacare Dacapo®-madrasser har svært gode trykkavlastingsegenskaper
tilpasset pasientens individuelle behov. De gir jevn vektfordeling og
reduserer vevsbelastningen på sårbare områder.
Dacapo® Standard
Standardmadrassen tilfredsstiller grunnleggende krav til god demping.
Skummet har høy tetthet og elastisitet, og gir et fast og støttende
underlag.
Dacapo® Basic / Basic Low
Madrassen tilfredsstiller grunnleggende krav for liggekomfort.
Skummet i madrassen har høy tetthet og elastisitet og gir et fast og
støttende underlag.
Dacapo® Child
Madrassen er fremstilt av miljøvennlig organisk skum. Skummet er
utformet for å redusere varme, fukt og friksjon.
Dacapo® Square
Madrassen har et topplag med miljøvennlig, organisk skum og et bunnlag med høyelastisk skum. Den unike firkantmønstrede kroppsprofilen
som er skåret inn i topplaget, reduserer overflatetrykket og gir dermed
trykkavlasting og utjevning av kroppstrykket.
Dacapo® Combi
Madrassen har et topplag med viskoelastisk skum og et bunnlag med
høyelastisk skum. Skummet i topplaget består av et varmefølsomt materiale som tilpasser seg kroppens temperatur og bevegelser, mens det
høyelastiske skummet i bunnlaget sørger for styrke og stabilitet.
Dacapo® Comfort og Comfort Plus
Skumkjernen er fremstilt av miljøvennlig, organisk skum. Skummets
høye tetthet sørger for god trykkfordeling. Den øvre overflaten er
skåret i firkanter som fungerer uavhengig av hverandre.
Dacapo® Heavy User / Heavy User Light
Madrassen har en unik konstruksjon med tre lag som gir brukeren fast
støtte, trykkavlastning og demping. Den nederste delen av madrassen
er laget av et hardt, høyelastisk skum med høy tetthet. Det midtre
laget består av en mykere utgave av det høyelastiske skummet, og
topplaget består av viskoelastisk skum.

Invacare Dacapo®

Dacapo® Top
Dette er en overmadrass som legges oppå en vanlig madrass. Overmadrassen er laget av viskoelastisk skum som tilpasser seg brukerens
kroppsbevegelser og temperatur.

3.2 Madrasstrekk

Dacapo®-serien omfatter tre ulik trekk:
Inkontinenstrekk
Inkontinenstrekket består av polyuretanbelagt polyester.
Trekket kan strekkes i to retninger og føles mykt mot huden. Stoffet
er dampgjennomtrengelig og væsketett. Trekket er allergitestet og
behandlet mot støvmidler.
Evakueringstrekk
Evakueringstrekket består av polyuretanbelagt polyester, kan strekkes
i to retninger og er dampgjennomtrengelig og vanntett. Disse trekkene
er utstyrt med håndtak på alle fire sider. Langsidene har stropper som
kan legges rundt pasienten ved nødevakuering. Trekket er allergitestet
og behandlet mot støvmidd.
Bomullstrekk
Bomullstrekket består av vanlig bomull og kan vaskes ved 40 °C.

4

Bruk

4.1 Sikkerhetsinformasjon



ADVARSEL
Det er svært viktig for pasienten å endre stilling, eller få hjelp
til å endre stilling, regelmessig. Dette må gjøres i samsvar med
en klinisk vurdering utført av kvalifisert helsepersonell. Det
avlaster trykk, noe som bidrar til å forebygge både komprimering av vev og en mulig utvikling av liggesår.
▸▸Spør alltid kvalifisert helsepersonell før du tar i bruk Invacare
Dacapo®-madrasser.
▸▸Før hyppig tilsyn med pasienten.
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ADVARSEL
▸▸Invacare anbefaler at pasienten måles og vurderes av helsepersonell med relevant opplæring. Dette for å sikre at den
enkelte pasient får en madrass med korrekt størrelse og de
egenskaper som gir best pleie knyttet til trykkavlastning og
kroppsstilling.



ADVARSEL Klemfare!
Dersom pasienten kommer i klem med sidegrinden, kan dette
medføre skade eller død.
Tilstrekkelig vurdering og overvåking av pasienten er sammen
med korrekt vedlikehold og bruk av utstyret nødvendig for å
redusere klemfaren.
Variasjoner i størrelsen på sidegrindene og madrassens tykkelse, størrelse og tetthet kan øke klemfaren.
▸▸Madrassen må passe godt til sengerammen og sidegrindene
for å unngå klemfare for pasienten. Følg anvisningene fra
sengeprodusenten.
▸▸Kontroller at alle festedeler er forsvarlig tilstrammet etter
alle justeringer, reparasjoner eller vedlikehold, og før bruk.
Sidegrinder som har en annen størrelse enn originalutstyret
som er levert eller angitt av sengeprodusenten, kan være
inkompatible og kan føre til klemskade eller annen skade.



ADVARSEL
Madrassens bruksretning er angitt med et trykkmerke på
oversiden av madrassen.
▸▸Pass på at siden med trykk på madrassetrekket vender opp.
▸▸Pass på at avstanden mellom oversiden av madrassen og den
øverste delen av sengegrinden er minst 220 mm.

Bruk

!

VIKTIG
Det kan oppstå hull i madrasstrekk.
▸▸Medisinsk utstyr, deriblant infusjonspumper og monitorer,
skal kobles til egnet sengetilbehør.
▸▸Ved bruk i hjemmet vil vanlige årsaker til skade omfatte
brennemerker etter sigaretter og kjæledyr med klør som
lager hull i trekket, slik at væske trenger inn i madrassen og
lager flekker.

!

VIKTIG
▸▸For å hindre at trekket skades ved et uhell, må du ikke
plassere kanyler, venfloner, skalpeller eller andre skarpe
gjenstander på madrassen. Kontroller at alle venfloner er
ordentlig teipet inn, slik at ingen skarpe kanter er synlige.
▸▸Ved bruk av mellomleggsplater eller andre hjelpemidler ved
pasientforflytning, må det utvises forsiktighet slik at madrasstrekket ikke blir skadet. Alle hjelpemidler for pasientforflytning bør kontrolleres for skarpe eller ru kanter før bruk, da
disse kan skade madrasstrekket.
▸▸Det er viktig å kontrollere at madrassene ikke blir klemt
eller skadet av skarpe kanter når de brukes i senger med
justerbar sengeramme.
▸▸Når madrassen brukes sammen med en justerbar seng,
er det viktig at man justerer bendelen før man justerer
ryggdelen.

Transport

4.2 Bruk av madrassen
1. Fjern all emballasje.
2. Plasser Invacare Dacapo®-madrassen direkte på sengerammen.

Bruk av håndtakene



ADVARSEL
Håndtakene skal bare brukes til å bære madrassen under
transport.
▸▸Bruk ikke håndtakene til å flytte pasienter.

Bruke evakueringstrekk med håndtak
Disse trekkene er utstyrt med håndtak på alle fire sider. Langsidene har
stropper som kan legges rundt pasienten ved nødevakuering.



i
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ADVARSEL
▸▸Sørg for at armer og føtter befinner seg innenfor stroppene,
og at stroppene er så stramme at madrassen bøyer seg opp
rundt pasienten.
Når stroppene ikke er i bruk, kan de gjemmes under borrelåsputene. Håndtakene kan brukes til å løfte/dra madrassen.

Invacare Dacapo®

6

Vedlikehold

6.1 Inspeksjon

Kontroller om det finnes gjennomslag i madrassene (skum og trekk)
(dette kan omfatte væskeinntrenging, flekker, rifter eller andre skader)
etter at hver pasient er skrevet ut, etter avslutning av perioden for
bruk, eller minimum én gang i måneden (avhengig av hva som kommer
først). Kontrollen skal utføres av en kvalifisert og kompetent person.

Kontroller madrassene
1. Åpne glidelåsen langs hele trekket.
2. Undersøk om det har kommet flekker på den hvite undersiden av
trekket.
3. Undersøk om det har kommet flekker på skummet i madrassen.
4. Bytt ut komponenter som eventuelt er tilsmusset og kast dem i
henhold til retningslinjer fra lokale myndigheter.

6.2 Rengjøring og vedlikehold

!

Transport

5.1 Sikkerhetsinformasjon

!

VIKTIG
▸▸Vær forsiktig ved håndtering av madrassene slik at trekket
ikke blir skadet. Det anbefales at to personer løfter/bærer
madrassene.
▸▸Unngå kontakt med smykker, negler, grove overflater osv.
▸▸Ikke dra madrassene.
▸▸Unngå kontakt med vegger, dørkarmer, kroker eller låser på
dører osv.
▸▸Ikke transporter madrassene i kurver med hjul, med mindre
de er fullstendig beskyttet mot de skarpe kantene på kurven.

VIKTIG
Alle rengjørings- og desinfeksjonsmidler som brukes, må være
effektive og kunne brukes sammen, og de må beskytte materialene de brukes som rengjørings- og desinfeksjonsmidler for.
Når det gjelder kontakttid og konsentrasjon kan du se listen
over desinfeksjonsmidler som er utgitt av Statens legemiddelverk (www.legemiddelverket.no; www.legemiddelverket.no/
upload/31786/Desinfeksjonsmiddelliste.pdf).

Rengjøre bomullstrekk
1. Ta av alle trekkene for å vaske dem.
2. Vask trekkene på anbefalt temperaturnivå på 40 °C med en svak
vaskemiddelløsning (instruksjoner på merkelapp).

!

VIKTIG
Vask på høyere temperaturer kan forårsake krymping.
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Rengjør inkontinenstrekk
(For å fjerne kontaminerende stoffer som for eksempel støv og organiske stoffer)
1. Ta av alle trekkene for å vaske dem.
2. Vask trekkene på anbefalt temperaturnivå på 95 °C med en svak
vaskemiddelløsning (instruksjoner på merkelapp).

!

VIKTIG
Vask på høyere temperaturer kan forårsake krymping.

Tørke trekk
1. Heng madrasstrekkene på en snor eller stang, og la dem drypptørke
innendørs, i rene omgivelser.
eller
2. Tørk i tørketrommel på lav varme (gjelder ikke bomullstrekk).

!

VIKTIG
▸▸Tørketrommelinnstillingen må ikke overstige 40 °C.
▸▸Trekkene skal ikke tørkes i tørketrommel i mer enn
10 minutter.
▸▸Pass på at trekkene er helt tørre før de legges på madrassen
igjen.

Vedlikehold

Svært tilsmusset
Hvis madrassen er svært tilsmusset, anbefaler vi at den rengjøres med
en svak rengjøringsløsning ved 95 °C i vaskemaskinen.
1. Vask bort alt spill av kroppsvæsker, dvs. blod, urin, ekskrementer,
spytt, sårvæske og all annen kroppslig avsondring så raskt som mulig
med en 1 % klorløsing (10 000 ppm).

i

2. Skyll trekket med rent vann ved hjelp av en engangsklut uten slipeeffekt, og la det tørke til det er helt tørt.

!

!

VIKTIG
Kontroller at alt gjenværende vaskemiddel er fjernet før
desinfisering.

Lett tilsmusset
1. Tørk av trekket med en 0,1 % klorløsning (1000 ppm).
2. Skyll trekket med rent vann ved hjelp av en engangsklut uten slipeeffekt.
3. La trekket tørke til det er helt tørt.
30

VIKTIG
Polyuretanbelagte stoffer kan absorbere væsker i kortere
perioder, noe som forårsaker en midlertidig endring i polyuretanets egenskaper. Madrassetrekket sveller opp midlertidig, og
er mindre motstandsdyktig mot fysiske skader en stund etter
at overflaten er helt tørr. Trekket blir deretter som før.

3. La trekket tørke til det er helt tørt.

!

Desinfisere trekk
(for å redusere antall mikroorganismer)
Kontakt hygienespesialisten ved kontaminering.

Bruk papirhåndklær til å absorbere og fjerne større blodspill.
Vask deretter som angitt nedenfor.

VIKTIG
Hvis 1 % klorløsning brukes regelmessig, kan dette
redusere trekkets levetid hvis det ikke skylles og tørkes
ordentlig.
▸▸Ikke bruk slipemidler.



ADVARSEL
▸▸Påse at tilsmusset skum blir fjernet.



FORSIKTIG
▸▸Holdes borte fra åpen ild.

!

VIKTIG
▸▸Ikke bruk vaskemidler som inneholder fenol, alkohol, blekemidler eller andre midler med slipeeffekt.

Etter bruk

Sterilisere trekk

!

VIKTIG
▸▸Sørg for at trekket er strukket ut (ikke brettet).
▸▸Plasser ikke flere trekk oppå hverandre.

1. Steriliser trekk ved 110 °C.

Bytte trekk
1. Åpne glidelåsen i trekket og ta det forsiktig av skumfyllet.
2. Sett et nytt trekk på skumkjernen.
3. Lukk deretter glidelåsen.

!

VIKTIG
▸▸Påse at hjørnene på skumkjernen er riktig plassert i hjørnene
på trekket.
▸▸Sørg for at den viskoelastiske eller skårne siden vender
oppover når madrassen legges inn i trekket.

Invacare Dacapo®
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Etter bruk

7.1 Oppbevaring

!

VIKTIG
▸▸Oppbevar madrassene på et tørt sted.
▸▸Oppbevar madrassene i beskyttelsestrekk.
▸▸Oppbevar gjenstander flatt på rene og tørre steder over
gulvet, hvor det er fritt for skarpe kanter som kan forårsake skade.
▸▸Aldri lagre andre gjenstander oppå en madrass.
▸▸Ikke oppbevar madrasser ved siden radiatorer eller andre
varmeapparater.
▸▸Beskytt madrassen mot direkte sollys.

7.2 Gjenbruk
Det må oppbevares en rengjøringsjournal som en del av rengjøringssystemet.
Produktet kan brukes flere ganger. Hvor mange ganger det kan brukes,
avhenger av hvor ofte og på hvilken måte produktet blir brukt.
1. Produktet må rengjøres nøye før gjenbruk (7.2 på side 134).

7.3 Avfallshåndtering
Kassering og resirkulering av brukte enheter og emballasje må utføres i
samsvar med gjeldende forskrifter.
1. Sørg for at madrassen rengjøres før kassering, for å redusere faren
for forurensning.

31

Invacare Dacapo®

8

Tekniske data

Tekniske data

8.1 Generelle data
Produkt

Materialer1)

Verdiområde nominell tetthet [kg/m3]

Verdiområde nominell hardhet [N]

Min. / Maks.
Brukervekt [kg]

Produktets
vekt [kg]2)

38

140

40 / 100

7 - 10.5

38

140

40 / 130

8.5 - 12

38

140

40 / 130

3.5 - 5

50 (øverst)
38 (midt)
50 (nederst)

100 (øverst)
140 (midt)
200 (nederst)

40 / 350

12 - 17.5

50 (øverst)
38 (midt)
50 (nederst)

100 (øverst)
140 (midt)
145 (nederst)

40 / 250

11 - 16.5

Dacapo® Basic Low
Dacapo® Heavy User
Dacapo® Heavy User Light
Dacapo® Child
Dacapo® Square
Dacapo® Combi
Dacapo® Comfort

Skum:
Høyelastisk polyuretanskum
Inkontinenstrekk og evakueringstrekk:
Polyuretanbelagt vevd tekstil av polyester
Bomullstrekk:
100 % bomull

Dacapo® Standard
Dacapo® Basic

50

145

0 / 100

3

50 (øverst)
38 (nederst)

145 (øverst)
140 (nederst)

40 / 140

10 - 15

50 (øverst)
38 (nederst)

100 (øverst)
140 (nederst)

40 / 140

8.5 - 13

53

145

40 / 130

11.5 - 17

Dacapo® Comfort Plus

53

145

40 / 140

13.5 - 19

Dacapo® Top

50

100

40 / 130

5 - 7.5

Trekk- og skummaterialer er lateksfri.
Vekten kan variere avhengig av størrelsen på madrassen som bestilles, gjennomsnittlig vekt er angitt som en indikasjon.
Madrassen kan fås i ulike størrelser, avhengig hvilket område du befinner deg i. Kontakt din lokale Invacare-representant dersom du ønsker mer
informasjon.
1)
2)

Lokale krav/spesifikasjoner kan fås fra Invacare på forespørsel.
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