
Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

FlowForm Bade/dusjpute, Bade Madrass og Toalett/
Dusjpute er designet for å gi komfort og trykkavlastning 
under bading, dusj eller bruk av toalettstol. De er egnet 
for bruk når hudbeskyttelse eller ekstra komfort er nød-
vendig.

Putene inneholder en kraftig FlowForm væske som mu-
liggjør omfordeling av trykk og komfort og vil forbli på 
plass selv når den er nedsenket i vann. Sugekoppene kan 
anvendes for ekstra sikkerhet.

Puten er produsert for å maksimere effektiviteten av 
trykkfordeling og forhindre ”hengekøyeeffekt”.

Håndteringsinstruksjoner
Flytende badepute og badmadrass. Puten eller madras-
sen skal plasseres på bunnen av badeflaten før det fylles 
med vann. Sugekoppene skal fuktes litt og brukes til å 
feste puten eller madrass til bunnen av badeflaten.

Brukeren skal ALDRI stå på puten/madrassen, og ytterli-
gere forsiktighet bør utvises når den brukes av en person 
som har utfordringer ved forflyttning. For å fjerne puten 
/ madrassen, løsne sugekoppene fra bunnen. Hvis de 
faller av, kan de lett festes igjen ved å skyve dem tilbake i 
hjørnehullene. 

FlowForm Toalett/dusjpute
Toalett/dusjpute leveres med 4 festestropper med krok 
og sløyfe som kan brukes til å feste puten på en rekke 
overflater. Stroppene skal plasseres på begge sider, og 
på baksiden og foran på puten. Stroppene skal plasseres 
rundt puten og eksisterende sete, og festes forsvarlig.

Spennene skal plasseres vekk fra brukerens kropp.

Tiltenkt bruk
Dusjputen og badmadrassen er egnet for 
forebyggende og terapeutisk bruk, opp til trykkskade grad 
1-2  og for personer som tidligere har opplevd trykkska-
der. Ikke for brukere med trykkskade grad 3 og oppover.

Dusj/toalettpute er egnet for forebyggende og 
terapeutisk bruk, opp til trykkskade grad 1-2  og for 
personer som tidligere har opplevd trykkskader. Ikke for 
brukere med trykkskade grad 3 og oppover.
Maksimal brukervekt 102 kg.

Rengjøring
Produktets overflate bør rengjøres regelmessig 
manuelt med såpe og vann og deretter tørkes.

Produktet kan rengjøres ved hjelp av en rekke kjemiske 
desinfeksjonsmidler, inkludert klorbaserte løsninger.

Bruk av fenoler anbefales IKKE.

Etter rengjøring eller overflatedesinfisering bør produktet 
skylles for å fjerne overflødige rester og la det tørke godt 
før bruk.

FlowForm
Dusj-/toalett-/badepute og bademadrass

Resirkulering
Sørg for at du kaster produktet i henhold til lokale for-
skrifter

Brennbarhet
Faren for antenning av badeputene og bademadrassen 
anses å være lav.
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