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VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON 
Les hele bruksanvisningen før bruk 

  
 

ADVARSEL! 
 

1. Produktet skal kun brukes til det tiltenkte formål som beskrevet i denne 
bruksanvisningen. Produktet må ikke kombineres, monteres eller repareres med 
andre deler, tilbehør eller reservedeler enn de som er beskrevet i denne håndboken 
eller annen dokumentasjon fra Care of Sweden. 

 

2. MÅ IKKE BRUKES i nærheten av eller i kontakt med åpen ild eller varme overflater, for 
eksempel peis, tente sigaretter eller varme lamper. Selv om produktet er branntestet, 
kan det bli skadet hvis det kommer i kontakt med varme. 

 

3. Produktet må plasseres og brukes slik at det ikke kommer i klem eller blir skadet. 
NB! Vær spesielt oppmerksom ved bruk av sengehester. 

 

4. Kontroller alltid at madrassen har riktig størrelse. 
 

5. Madrassen beskyttes av et hygienetrekk. Hvis det brukes flere hygienetrekk samtidig, 
kan det påvirke madrassens dampgjennomtrengelige egenskaper. 

 

6. Hygienetrekket slipper ikke gjennom væske eller luft, men er dampgjennomtrengelig 
(damp ledes bort). For å unngå kvelningsrisiko må du påse at brukeren er plassert på 
riktig måte.  

 

7. Ikke skad hygienetrekket med skarpe gjenstander. 
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1 Innledning 
 

Les alltid bruksanvisningen før bruk. 
 
1.1 Generell informasjon 
 

Dette produktet er medisinsk utstyr, og er CE-merket i henhold Europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr. I henhold til lovbestemte forskrifter gitt av 
myndighetene når det gjelder medisinsk utstyr, skal produsenten rapportere alle ulykker eller 
hendelser som involverer deres produkter. Vi setter stor pris på om all informasjon om ulykker 
eller hendelser som angår våre produkter, umiddelbart rapporteres til oss i Care of Sweden. 
Det oppfyller også gjeldende standarder iht. følgende medisinske direktiver: SS 876 00 01, SS 
876 00 02, SS 876 00 04, SS 876 00 11, SS 876 00 20, SS-EN ISO 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN 
ISO 10993-1, EN 597-1, EN 597-2. 
 
1.2 Tiltenkt bruk 
Madrassen kan brukes til forebygging og som hjelpemiddel ved behandling av 
trykksår/trykkskader (PU/PI). 
 
1.3 Indikasjoner 
For brukere med trykksår/trykkskader (PU/PI) opp til og med kategori 2. 
 
1.4 Kontraindikasjoner 
Det er ingen kjente kontraindikasjoner. 
 
1.5 Bruksområder 
Madrassene kan brukes i alle typer omsorgsmiljøer. Det er en overmadrass. Anbefalt 
brukervekt er inntil 140 kg. 
 
1.6 Annen informasjon 
 

Handlingsplan for trykksår/trykkskader 
For best mulig resultat når disse produktene brukes, anbefaler vi en strukturert og planlagt 
tilnærming. Du finner eksempler på hvordan våre produkter kan brukes i retningslinjene 
«Handlingsplan for trykksår». 
 

Madrassveiledningen 
Denne veiledningen inneholder informasjon til personell og foreskrivere når det velges en 
madrass fra Care of Sweden. Apollo 6 er en madrass i funksjonsgruppe C. Du finner 
informasjon på www.careofsweden.com, og du kan også bestille informasjon fra kundeservice 
(se kontaktinformasjon på siste side). 
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2 Produktbeskrivelse og -ytelse 
 
Apollo 6 fås i følgende størrelser som standard – 80/85/90/105/120 x 200/210 cm. Hvis du har 
behov for andre størrelser, kan du kontakte Care of Sweden eller den lokale forhandleren. 
 

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Care of Sweden eller den lokale 
forhandleren.  
 
2.1 Introduksjon til trekk 
 

Trekket er et såkalt hygienetrekk. Det er enkelt å håndtere og vedlikeholde, og det overholder 
de strenge kravene til rengjøring og hygiene. Hygienetrekket er dampgjennomtrengelig, noe 
som betyr at damp transporteres bort, slik at risikoen for hudbløtgjøring reduseres. 
 
2.2 Produktbeskrivelse 
 

Kjerne: Viskoselastisk skum 55 kg/m3 
Høyde: 6 cm 
Trekk: Polyuretan 
Anbefalt brukervekt: 0–140 kg* 
Garanti: 2 år 
 

*Legg merke til at undermadrassen påvirker funksjonen, inkludert anbefalt brukervekt. 
 
 

3 Pakke ut madrassen 
 
Madrassene våre leveres komprimert i resirkulerbar plast. Årsaken til komprimeringen er å 
gjøre det enklere å håndtere madrassen ved transport.  
 
 

1. Det første du må gjøre, er å undersøke at varene ikke har blitt skadet. Fjern 
plastposen og alle beskyttende materialer. Ikke bruk kniv, da den kan skade 
hygienetrekket. 

 

2. Juster trekket. Legg trekket over madrassen, og lukk glidelåsen. 
 

3. Det er lurt å pakke ut madrassen og la den ligge flatt i to timer før den 
brukes. Madrassen kan imidlertid tas i bruk med en gang ved behov. Det kan 
ta opp til en uke før madrassen har oppnådd full bredde/lengde/høyde etter 
komprimeringen. 
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4 Gjenbruk, rengjøring og rekondisjonering 
 
Produktet kan brukes på nytt. Ved gjenbruk er det viktig å følge instruksjonene for rengjøring 
og rekondisjonering. Før produktet brukes av en ny bruker, anbefales det å rengjøre 
madrassen i samsvar med instruksjonene nedenfor. Kontakt din hygieneansvarlig eller Care of 
Sweden for hjelp og instruksjoner hvis du er usikker. 
 
Rengjøring og rekondisjonering må gjennomføres ved behov. 
 
4.1 Hygienetrekk 
 

Du kan tørke av trekkene med en mild rengjøringsløsning til dette formålet, for eksempel: 
alkohol med eller uten tensider, isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %. 
Hvis det brukes et annet middel, må du velge et som ikke påvirker plasten på pumpehuset. 
 

Avføring og blodflekker må fjernes omgående med kaldt vann. Følg lokale anvisninger 
og rengjøringsmidlenes bruksanvisninger.  

 
 

 
 
 
4.2 Madrasskjerne 
 

Hygienetrekket beskytter skumkjernen helt, noe som betyr at man sjelden trenger å 
rengjøre kjernen. Hvis kjernen av en eller annen grunn må rengjøres, bruker du et 
mildt rengjøringsmiddel og vann (sprayes for eksempel på). Klem vannet forsiktig ut. 

 

La skumkjernen tørke på et varmt, godt ventilert sted, beskyttet mot direkte sollys. 
Skumkjernen må være helt tørr før den brukes på nytt. Du kan bruke en mild 
rengjøringsløsning til dette formålet, for eksempel: alkohol med eller uten tensider, 
isopropanol 70 %, oksiderende løsninger eller klor maks. 1 %.  
 

Følg lokale anvisninger og rengjøringsmidlenes bruksanvisninger.  
 
 
 
 
 
 

  

NB: 
Kontroller hygienetrekket hver gang det rengjøres. Hvis trekket er skadet,  
må det skiftes ut eller repareres. Følg de lokale instruksjonene og anvisningene for 
rengjøringsmidlene  

 
 



6 

 

5 Diverse 
 
5.1 Oppbevaring 
 

Madrassen må oppbevares flatt eller forsiktig brettet / rullet sammen, med lukket glidelås. 
Den skal oppbevares ved romtemperatur på et tørt sted. Madrassen må oppbevares slik at den 
ikke kan bli utsatt for støt eller annen mekanisk påvirkning. Madrassen må ikke utsettes for 
direkte sollys. Hvis madrassen skal oppbevares lenger enn tre måneder, anbefaler vi at den 
oppbevares flatt. 
 
5.2 Merking 
 

Madrassene er merket med produksjonsdato, varenummer, størrelse, vedlikeholdsråd og EAN-
nummer. I tillegg er det plass til egne notater (for eksempel avdelingsnummer og navn).  
 
5.3 Garanti  
 

Se kapittel 2.2. Garantien gjelder produksjonsfeil. Garantien gjelder ikke normal slitasje, 
svekkelse av produktet eller skader som oppstår på grunn av uaktsom eller feilaktig 
håndtering. 
 
5.4 Service og vedlikehold 
 

Madrassen trenger ikke annen service eller vedlikehold enn rengjøring som beskrevet i denne 
bruksanvisningen. 
 
5.5 Reparasjoner 
 

Ta kontakt med leverandøren for anvisninger. 
 
5.6 Resirkulering 
 

Madrassene kan resirkuleres i sin helhet, og de skal sorteres som «brennbart avfall». Det er 
ikke behov for demontering. 
 
5.7 Returer og reklamasjoner 
 

Reklamasjoner rettes til leverandøren. Retur av et produkt skal skje i henhold til leverandørens 
anvisninger, og først etter at klagen er meldt. Transportskader skal meldes til transportøren. 
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Motvirker 
vevsforskyvning 

Artikkelnummer Produsent 

6 Forklaring av symboler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Les bruks-  
anvisningen 

CE-merket i samsvar med 
Europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 

   
 

Oppå eksisterende 
madrass 

Plasseres øverst 

Anbefalt brukervekt 

Kan roteres Kan snus 

Maskinvaskes ved 95 °C Trommeltørking 

Gjenvinning 

År-Måned-Dag 

XXXX-XX-XX 
 

Klor 
Drypptørkes 

Skal ikke renses Tørkes ren Kan ikke strykes Distribuert av 

UDI 
 

Medisinsk utstyr 
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Produsert av 

Kontakt: 

Telefon:  + 46 771 106 600 
Faks:  + 46 325 128 40 
E-post:   export@careofsweden.se 
Internett:   www.careofsweden.com

Adresse: 

Care of Sweden AB 
P.O. Box 146 
SE-514 23 Tranemo 
SVERIGE 

Besøksadresse: 

Fabriksgatan 5A 
SE-514 33 Tranemo 
SVERIGE 

Lasteadresse: 

Byns väg 4A 
SE-514 33 Tranemo 
SVERIGE 

Care of Sweden er et varemerke som tilhører Care of Sweden AB 
© Care of Sweden AB, 2021
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