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Molly Hälskydd
Avlastning av häl
Artikelnummer bruksanvisning: 95-001004
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VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs alla instruktioner före användning
VARNING!
1 Molly är ett hjälpmedel och kräver daglig kontroll och inspektion.
2 Molly finns i olika storlekar och det är väldigt viktigt att noga prova ut rätt storlek.
3 Vi rekommenderar att strumpa eller tubgas alltid används mellan Molly och
huden.
4 Molly ska fästas löst runt benet och skall alltid kunna roteras.
5 I kontakt med brand‐ eller värmekällor, såsom eld, brinnande cigarett eller varm
lampa, kan produkten skadas och därmed få försämrad funktion.
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1 Introduktion
Läs alltid bruksanvisningen före användning.

1.1 Allmän information
Denna produkt uppfyller tillämpliga delar i kraven för följande standarder:
SS 876 00 01 (Vårdbäddar ‐ Brandkrav) (*)
SS 876 00 04 (Produkter vårdbäddar)
SS 876 00 02 (Tyger sjukvårdsbruk)
Förtydligande
(*) SS 876 00 01, produkten uppfyller krav B
Denna produkt är en medicinteknisk produkt och är CE‐märkt enligt MDD 93/42/EEC.

1.2 Avsedd användning
Denna produkt är ett hälskydd, avsedd att användas för avlastning av hälar.
Den är lätt att applicera och ger god komfort vid behandling och förebyggande av sår på häl.
Den ger möjlighet att fritt röra benet och göra lägesändringar, vilket bidrar till ökad cirkulation
och snabbare läkning. Produkten kan även användas för att förhindra överkorsning vid
höftplastik.

1.3 Produktbeskrivning
Produkten består av hygienöverdrag och kärna i så kallat trögskum. Överdraget är vätsketätt
men ångandas och är avtagbart och tvättbart.
Kärna: 100% trögskum
Överdrag: Polyuretanbelagd polyesterväv
Uppfyller tillämpliga delar i följande standarder: SS 876 00 01, SS 876 00 02, SS 876 00 04,
SS‐EN ISO 12182, SS‐EN ISO 14971, SS‐EN ISO 10993‐1, SS‐EN ISO 12952 , EN 14126
Garanti: Ett år

1.4 Uppackning
Kontrollera vid uppackning att inga delar är skadade. Om skador upptäcks, kontakta Care of
Sweden innan produkten tas i bruk.
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2 Utprovning och användning
OBS!
Molly finns i olika storlekar. Att välja rätt storlek till rätt person är mycket viktigt för
funktionen.

‐ Ta en Molly i storlek M och installera den på benet. Använd strumpa/tubgas mellan Molly
och huden.
‐ Molly är tillverkad av trögskum, vilket gör att det tar cirka 15‐20 minuter innan skummet har
anpassat sig till tyngden och det går att avgöra om det är rätt storlek.
‐ Kontrollera avståndet mellan hälen och underlaget, detta ska vara cirka 2 cm.
‐ Om avståndet är mer än 2 cm, byt till storlek S. Om det är mindre än 2 cm, byt till storlek L.
Det går också att mäta brukarens benlängd för att avgöra vilken storlek som passar bäst.
Benlängd mellan
Benlängd mellan
Benlängd mellan

78,0 ‐ 85,0 cm
86,0 ‐ 94,5 cm
102,0 – 103,0 cm

motsvarar Molly SMALL
motsvarar Molly MEDIUM
motsvarar Molly LARGE

Med benlängd menas här avståndet mellan SIAS (spina iliaca anterior superior) och inre
malleolen.
Användning
‐ När brukaren ligger på sida ska Molly roteras så att öppningen ligger mot madrassen. Detta
för att höjden ska bli den rätta.
‐ Vid förhindring av överkorsning ska Molly sitta på det friska benet.

VIKTIGT!
Molly skall fästas löst runt benet, den skall kunna roteras. Vi rekommenderar att
strumpa/tubgas alltid används mellan Molly och huden.
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3 Rengöring
Det är viktigt att följa nedanstående anvisningar innan produkten används igen till en ny
brukare. Konsultera hygienansvarig eller leverantören för hjälp och instruktioner vid
osäkerhet.

3.1 Normal rengöring
HYGIENSKYDD

Överdraget kan maskintvättas i max 95°C, torktumlas, alternativt dropptorkas.
Överdraget kan även torkas av med milt rengöringsmedel (till exempel
handdiskmedel) och vatten eller med ett desinfektions‐ och/eller rengöringsmedel,
såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också
användas. Avförings‐ och blodfläckar avlägsnas snarast med kallt vatten. Följ lokala anvisningar
och rengöringsmedlens bruksanvisningar noggrant.
Rengöringsmedel innehållande klor och fenoler kan påverka PU‐ytan negativt och bör
undvikas. Om klor ändå används rekommenderar vi en blandning på max 1%.
SKUMDYNA
Punktrengöring med milt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel) och vatten
eller vid behov med ett desinfektions‐ och/eller rengöringsmedel avsett för detta
ändamål, såsom DAX ytdesinfektion eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan
också användas.
Pressa ur eventuellt vatten varsamt. OBS! Vrid eller rulla ej dynan för att få ut vattnet. Låt
dynan torka i ett varmt, ventilerat utrymme (ej i solljus). Den skall vara helt torr innan den tas i
bruk igen.

VIKTIGT!
Kontrollera hygienskyddet vid varje rengöring. Är skyddet skadat skall det lagas eller
bytas ut.
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4 Övrig information
4.1 Förvaring
Förvaring bör ske i torrt, rumstempererat utrymme. Förvara produkten så att den inte kan
utsättas för stötar, slag eller liknande. Undvik att utsätta produkten för direkt solljus.

4.2 Märkning
Produkten är märkt med tillverkningsdatum, artikelnummer, storlek, skötsel‐ och tvättråd,
EAN‐nummer, samt en ruta för egen märkning (för till exempel avdelningsnummer).

4.3 Garanti
Denna produkt omfattas av ett års garanti. Garantin gäller ej normal förslitning eller
försämring av produkten eller skador som uppstår på grund av ovarsam eller felaktig
hantering/skötsel.

4.4 Service och underhåll
Produkten kräver normalt ingen annan service eller underhåll än rengöring enligt denna
bruksanvisning.

4.5 Demontering och källsortering
Produkten är helt återvinningsbar och skall sorteras som ”brännbart avfall”. Ingen
demontering är nödvändig.

4.6 Retur och reklamationer
Reklamationer skall anmälas till Care of Sweden. Returnering av produkt skall ske enligt våra
instruktioner och får göras först efter att reklamationen är anmäld till Care of Sweden.
Transportskada skall vara anmäld till transportbolaget.
OBS! Skriv ner ärendet, kontaktperson, adress och telefonnummer i ett brev och bifoga med
varan.
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4.7 Symbolförklaring

Läs bruksanvisningen

Brandklassning

CE‐märkt enligt
MDD 93/42/EEC

Garantitid

Kastas ej i hushållsavfall,
följ instruktioner för återvinning

Kan återvinnas

Avtorkning

Ej strykning

Maskintvätt 95° C

Torktumling

Dropptorkning
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Ej kemtvätt

Klor

Tillverkare/Manufactured by

Kontakt:

Telefon:
Fax:
E‐post:
Internet:

0771‐106 600
0325‐128 40
info@careofsweden.se
www.careofsweden.se

Akuta ärenden, efter kontorstid:

Telefon:

0325‐101 11

Postadress:

Care of Sweden AB
Box 158
512 24 Svenljunga
Besöks‐/godsadress:

Boråsvägen 14
512 53 Svenljunga

© Care of Sweden AB, 2010
Care of Sweden är varumärke som tillhör Care of Sweden AB.
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