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Sofcare
Tryckavlastande bäddmadrass 

Bruksanvisning/Monteringsanvisning/Teknisk servicemanual

Artikelnr. 56-701-B1
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Installation

Allmänt
Statisk trelagsmadrass som förebygger och behandlar trycksår upp t o m sårkategori 3. 
OBS! Då madrassen packas upp, tag vara på lagningslappen som sitter fast på plastemballaget.

1.  Lägg madrassen i inkontinsensöverdraget (om sådant finns)  
 ovanpå sängens ordinarie madrass, med korken i fotändan.
2.  Lägg på ett lakan (stretchlakan är att föredra).
3.  Skruva av den blå korken och kontrollera att den grå ventilen är på plats.
4.  Koppla in supportpumpen, och ställ in ratten så att spetsen pekar rakt upp,
 klockan 12* (madrassen fylls på ca. 25 minuter). Gör en handkontroll första  
 gången madrassen används eller om inställningen ändras.  
5.  Fäst hörnstropparna runt bottenmadrassen. 

När supportpumpen är fast ansluten anpassar sig Sofcare till sin användare 
så fort denne lägger sig i sängen. Ingen manuell inställning behövs. Brukarvikt 
0-220 kg.

* Madrasstrycket kan vid behov ställas med lägre eller högre tryck. Vid ändrad inställning ska alltid 
handkontroll göras.
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CPR/HLR -
Töm madrassen på luft

Tvätt av madrass

Tvätt av överdrag (tillbehör)

Allmänt

Normaltvätt: (bör göras var 14e dag)
1.  Töm madrassen på luft
2.  Rengör med ljummet vatten och tvållösning
3.  Torka torrt med trasa

Vid inkontinens, blod, infektioner (eller andra kroppsvätskor)
1.  Töm madrassen på luft
2.  Rengör med något av de i vården vanligen förekommande desinfektionsmedel
 (DAX, Virkon, Perform eller liknande).  
 OBS! Vid infektioner, kontrollera att desinfektionen verkar mot aktuell infektion.
 Vid behov kan madrassen också ”steamas” (ångtvättas, utrustning finns oftast på
 de större sjukhusen) i 90-95 graders värme.
 För att minska risk för hudirritation på grund av desinfektionsmedel, rekommenderas
 efter tvätt med ljummet vatten och tvållösning, samt avtorkning (som ovan).

Överdraget kan torkas av med tvållösning och desinfektionsmedel. Kan vid behov tvättas i 95º

Garantitid 2år. (se information om 
tillverkningsdatum sist i denna 
bruksanvisning).  
Inget förebyggande underhåll behövs.
CE märkt EN 60601-1, EN 60601-1-2, 
SS8760001 (EN 597-1 och -2)

Exempel handkontroll

Koppla bort supportpumpen 
och drag ur ventilen.

Strömavbrott/Transport
Vid strömavbrott eller transport, koppla 
ur supportpumpen och sätt på den blå 
korken  på madrassen.

Artnr. Tillbehör
56-800 Överdrag
56-801 Väska till overlay
56-780 Ventil (10-pack)
56-781 Kork (10-pack)
56-782 Lagning (20-pack)
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Rekonditionering/Service

Vill du veta mer? 

Kontakta oss på: tel 0371-318 00  
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-333 75 Reftele    
info@gaterd.se | www.gaterd.se

Om madrass ej håller luft:
Kontrollera om det finns synliga hål i madrassen 
(finns hål kan detta lagas med medföljande lagningslapp i originalförpackningen). 
Kontrollera om ventilen är hel och sitter rätt på plats.
Kontrollera att supportpumpen är ansluten på ett korrekt sätt.

Håller madrassen fortfarande ej luft skall den rekonditioneras enligt nedan.
1. Töm madrassen på luft
2. Desinficering/tvätt
3. Visuell översyn
4. Madrassen pumpas upp och läggs under tryck i 6-10 timmar
5. Läckande madrasser kontrolleras och lagas eller skrotas ut, samtidigt
som bristen bedöms för ev. reklamation
6. Om madrassen har lagats kontrollera den igen enligt punkt 4.
7. Kasserade produkter skickas för återvinning alt. förbränning.

Tillverkningsdatum:
Märkning/LOT-nummer finns på madrasslinga i madrassens ovankant.
Den första bokstav/nummerkombinationen efter LOT visar på månad respektive år.
I detta fall G5, där G (som är alfabetets 7e bokstav) motsvarar Juli (årets 7e månad),
och 5 står för 2005. Övriga bokstäver och siffror är material och batch-koder.


