
 
Bruksanvisning for 
Carebed - Carebed OP 
Madrassen til forebygging 
og behandling av liggesår.  

  
Grensesvingen 9, Helsfyr, 0603 OSLO 
Telefon : 22579500 
Telefax : 62355291  

Produsent: Care Product A/S, Bergkrystallen 25, 2818 Gjøvik,  Tlf 61173941  Fax 61132777 

              

Etablering:

 

1. Carebed legges uten luft på sengens ordinære madrassen. 
2.  Legg på et laken, strech-laken er best. 
3.  Pasienten legges på Carebed. 
4.  Skru av den grønne korken og kontroller at den røde ventilen 
     er på plass. 
5. Carebed fylles med spesialpumpen i  1 minutt. 
6.  Skru den grønne korken godt på. 
7. Kontroller med flat hånd under Carebed at det er ca 1 til 2 cm 

 

     luft mellom pasientens sete og fingertuppen.  

Carebed er nå tilpasset brukeren.  

Kontroll:

 

1. Etterfyll alltid Carebed i 30 sekunder dagen etter 
innstallering

 

2. Kontroller daglig at det er 1 til 2 cm  luft mellom pasientens 
sete og fingertuppen. 

3. Etterfyll alltid i 30 sekunder 1 gang pr uke

   

Spesial-prosedyre for pasienter som er tyngre enn ca 125 kg

 

og lettere enn ca 40 kg:

 

1. Fyll Carebed med luft FØR pasienten legges på madrassen. 
2. Legg pasienten på Carebed. 
3.  Hold en flat hånd under Carebed og slipp ut luft til avstanden

 

     mellom fingertuppen og sete til pasienten er ca 1 til 2 cm.  

Carebed er nå tilpasset brukeren.  

RIKTIG RENHOLD ER VIKTIG:

 

Normalt renhold: Vask med såpe og vann. 
Desinfeksjon av forurenset overflate, blodflekker (hepatitB) 
- Hypoklorit                                   25%        30 min 
- Kloramin                                       5%        30 min 
- Virkon (produktnavn)                  1 %        30 min  

Det anbefales ikke å autoklavere Carebed madrasser da 
materialet begynner å smelte ved 120 grader celsius.        
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Den beste trykkavlastnings-effekten oppnås med kun et 
laken mellom pasienten og Carebed.  

FUKTIGHET:

 
Pasienter som svetter kan utstyres med et fuktabsorberende 
mellomlegg som for eksempel et tynt ullteppe.  

Prosedyre for å finne lekkasje: 

 
Fyll Carebed maksimalt med pumpen og skru korken godt 
til 
Test 1. Hell vann rundt fordypningen rundt korken og se 
            Se etter luftbobler. 
Test 2. Hold Carebed under vann i et badekar og se etter  
            Luftbobler.  

REPARASJON:

 

Skru av den grønne korken og trekk ut den røde ventilen. 
1. Stikkhull: Legg en dråpe lim  over hullet og la det tørke i 
    1 time. 
2. Kuttskader: Klipp en foliebit litt større enn hullet og 
påfør  
    lappen godt med lim. Legg lappen straks over hullet og   
    hold. 
    fast til limet fester langs kantene. Påfør ekstra lim langs  
    kantene. La limet tørke i ca 5 timer.  

TØMMING:

 

Skru av den grønne korken og trekk ut den røde ventilen.  

FØR FYLLING:

 

Den røde ventilen trykkes på plass  ned til stoppringen.  

TRYKKAVLASTNING AV HÆLER:

 

Plasser en pute UNDER Carebed slik at trykket fra hælen 
fordeles på hele leggen.   

NB ! Hælene skal ha lett kontakt med madrassen.  

VIKTIG MELDING :

 

Bruk forflytningshjelpemidler til pasienter som trenger 
hjelp til å komme ut/inn av sengen. 
Carebed skal ikke bruke til å flytte/løfte pasienten.  
Carebed skal kun fylles med den originale pumpen. 
Carebed lagres best sammenrullet.  

Garantitid : 2 år 
Hver Carebed har et serienummer på den ene 
hjørnestroppen. De 4 siste siffer angir produksjonsuke og år 
og gjelder som starttidspunkt på garantitiden.  
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