
Instruktion för Repose Hälavlastning

REPOSE KAN RENGÖRAS OCH ÅTERANVÄNDAS

VIKTIGT MEDDELANDE

Repose kan rengöras med tvål eller rengöringsmedel och vatten 
och kan desinficeras enligt reglerna om infektionskontroll för stan-
dardmadrasser. Alkohol & fenolbaserade desinficeringsmedel ska 

inte användas. Låt den torka före användning eller förvaring.

Kontrollera produkten dagligen för att säkerställa korrekt luftnivå   
Vid ev. osäkerhet tag av Repose och upprepa fyllningen av luft 

enligt punkt 1-6.

  Förvaras på avstånd från direkt värme och vassa föremål.

Repose tillhandahålls med en tillverkningsgaranti på  
12 månader från avsändningsdatum.

RENTORKAS SKA EJ
KEMTVÄTTAS

SKA EJ
TORKTUMLAS

SKA EJ
STRYKAS

Fyllning
1. Ta bort Repose från röret och sätt ihop de båda rören så att de 

formar en pump.
2. Anslut pumpens ventil till ventilen på Repose - Tryck fast den.
3. Blås upp Repose tills du hör luftutsläpp från pumpventilen.
4. Täck ventilen på Repose med hjälp av den solida änden av den 

8-formade ventilhatten.
5. Vänd på Repose med ventilen riktad från patienten.
6. Fäst Repose runt benet med magnetspännet. 

 

OBS! Kontrollera Repose dagligen för att säkerställa korrekt luftnivå. Vid 
osäkerhet tag av Repose och upprepa enligt punkt 1 – 6.
 
Tömning på luft
7. För in den öppna änden av den 8-formade ventilhatten i Repose 

ventil. 
Nu kan luften lämna ventilen så att Repose töms.

8. Rulla upp Repose med början från punkten längst bort från ventilen. 
Fortsätt tills all luft har tömts.

9. Rengör Repose och låt den torka. Förvara Repose i pumpröret.
10. Passa ihop de båda rören och rotera det yttre röret tills det klickar 

fast.

Begränsningar för användning
Repose lämpar sig inte i följande fall:
• Repose lämpar sig inte för personer som inte får fullständig 

hälavlastning eller när den inte passar foten/benet pga exempelvis 
deformitet. 

Försiktighetsåtgärder
• Vid försämrad hudstatus bör klinisk expertis rådfrågas. Avbryt an-

vändningen om detta rekommenderas.
• Undvik direktkontakt med vassa föremål.
• Förvaras oåtkomligt i luftfyllt skick från spädbarn och småbarn 
• Förvaras oåtkomligt från husdjur
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