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RS madrasserbrukerveiledning

Vennligst se viktige tips og be-
merkninger i brukerveilednin-
gen før utstyret tas i bruk.

INTRODUKSJON
Alle våre madrasser leveres med vesketett 
hygienetrekk av førsteklasses kvalitet. 
Trekket puster, er flammehemmende, meget 
elastisk og føyer seg etter kroppens bevegel-
ser. Dette betyr maksimal liggekomfort og 
redusert fare for trykksår. 

Hygienemadrass:
Skumkjernen er av høykvalitets flammehe-
mmende kaldskum HR36 (barnemadrass 
HR30).
Hygienemadrassene leveres i bredder fra 70 
til 120cm og lengde fra 120 til 220cm. 
Kan leveres på spesialmål ved forespørsel.

Celsius madrass:
Celsius helskum er laget av et flammehem-
mende viskoselastisk materiale med åpne 
porer, som gjør at madrassen puster. Celsius 
madrass leveres som overmadrass eller kom-
bimadrass. Celsius kombi er en kombinas-
jonsmadrass med HR skum på den ene siden 
og Celsius skum på den andre siden.

Leveres i bredder fra 70 til 120cm og lengde 
fra 120 til 220cm. 
Kan leveres på spesialmål ved forespørsel.

VIRKEMÅTE 
Gjennom kombinasjonen av høy kvalitet 
kaldskum og med elastisk pustende trekk gir 
god liggekomfort og støtte.
Celsius Helseskum er laget av et flammehe-
mmende viskoelastisk materiale med åpne 
porer, som gjør at madrassen puster. 
Kroppens trykk og temperatur påvirker 
materialet slik at skummet former seg etter 
kroppen og dermed blir mottrykket jevnt 
fordelt over hele kroppen. 
Ryggsøylens korrekte stilling oppnås best 
ved hjelp av Celsius Helseskum. 
I sideleie vil ryggsøylen forbli i rett linje, i 
ryggleie vil den opprettholde sine naturlige 
kurvaturer. 
Celsius helseskum bør brukes forebyggende 
og anbefales til personer med:
Fare for trykksår. Rygg- og muskelsmerter. 
Dårlig blodsirkulasjon. Stive og ømme 
muskler. Søvnproblemer. Giktlidelser. Fibro-
myalgi.
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Madrassene er velegnet for bruk i stand-
ardsenger og pleie- og sykehussenger. 
Innstillinger på sengen kan gjøres uten at det 
påvirker funksjonaliteten i madrassen. 
Les brukerveiledningen før madrasen tas i 
bruk. På kombimadrassen er det tofarget 
trekk hvor den mørke siden er den siden hvor 
det er Celsiusskum. Ved bruk av sengegrinder 
på regulerbare pleiesenger, må man sikre 
en tilstrekkelig avstand mellom toppen av 
madrassen og toppen av sengegrinden. 
Om nødvendig må sengegrind forhøyer 
monteres for å sikre at pasienten ikke kan 
falle ut av sengen.

RISIKO VED BRUK 

Allergier
Madrassen bør ikke anvendes dersom man 
har allergi for stoffer som er i skumgummi.
Inkontinens
Fordi skum er et materiale som er svært 
absorberende og lagrer væsker, bør det alltid 
benyttes vanntett, men pustende inkontin-
enstrekk. 
Madrassen leveres som standard med inkon-
tinenstrekk. Trekket kan fjernes når som helst, 
og det kan vaskes. Se også instruksjoner for 
rengjøring og vask.

VIKTIGE HENVISNINGER 
FOR BRUK

DAGLIG VEDLIKEHOLD 
Det er ikke nødvendig med noen form for 
vedlikehold ut over vanlig renhold og tilsyn 
med at produktet er helt og uskadet.

TEKNISKE DATA
•Hygienemadrass av 13cm, 
    HR36 flammehemmende kaldskum
•Barnemadrass av 10cm, 
    HR30 flammehemmende kaldskum
•Madrass Celsius kombi 15cm, kombinerer 
   flammehemmende kald skum HR36 og 
   Celsius helskum
•Overmadrass Celsius 7cm,
   flammehemmende Celsius helskum
Klassifisering:  Medisinsk produkt Klasse I
Bruksområde: Omgivelsestemp 10° til 40° C 
Luftfuktighet 20% til 75%
Garanti: 24 Måneder
Mål  (B/L/H) 70-120 x 120-200 x 10-15 cm
 Spesialmål på forespørsel
Pasientvekt: 20 kg til 250 kg avhengig av  
madrasstype

Madrassen har som standard inkontinens 
beskyttende trekk med glidelås. Dette for å 
hindre forurensing av selve skummadrassen. 
Inkontinens trekket er vaskbart i 95°C. 
Trekket kan desinfiseres med vanlige desin-
feksjonsmidler.

RENHOLD
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