Anvendelses- og bruksanvisning Stimulite SBS Teppe
Bruksområde
StimuLITE SBS Teppe er en trykkavlastende material
produsert for å forebygge og behandle trykksår og
smerter hvor den ekstra polstring eller ventilasjon er
nødvendig. Hvis du opplever ubehag ved bruk av
produkten, avbryt bruken og ta kontakt med lege eller
terapeut.
Bruksanvisning
Din StimuLITE SBS teppe kommer i ett stykke. Ta av
emballasjen, ta en vanlig saks og kutte teppen i ønsket
form og størrelse. Borrelås eller knuteband kan være
limt eller sydd til ved behovet for stabil festing. Hvis
ønskelig, kan det legges til eller tas i SBS materialet i et
trekk eller kuddvar. Bruk fortrinn en fleksibel og
pustende materiale som bomull eller Cordura. Ved bruk
i våtrom, slik som bad eller vannsport, bruk uten trekk
for bedre hygiene og raskere tørking.
Anvendelsesinstruksjon
Kan brukes døgnet rundt overalt det trenges ekstra
polstring for trykkavlastning, ventilasjon eller
smertelindring. Noen eksempler er posisjonering
applikasjoner eller langvarig liggende, i støpte seter,
bade justeringer eller for pustende rygg. Materialet er
slitesterkt og kan bli kuttet med en kniv eller saks i alle
størrelser og følger alle former. For posisjonering nære
kroppen kan brukes Stimulite Honeycomb matte med
stofftrekk på en siden. Till i motsetning til mange andre
materialer, påvirket dette avanserte materialer ikke av
kroppsvæsker og er lukt motstandsdyktig etter vask.
Hvis du er ekstremt følsomme for trykk, bruk Stimulite
Honeycomb teppe i ekstra myk versjon.

Vaskeinstruksjoner
Stimulite SBS teppe kan vaskes i vanlig maskin 60
grader og tørketromles. Ved sterkere tilsmussing tåler
sengputen 85 grader i 10 minutter. Brukes med mildt
vaskemiddel uten blekemiddel. Stimulite SBS teppe
tåler desinfeksjon av typen Virkon. Sprut da på
materiale, alternativt legg hele teppen i et kar i 10
minutter med fortynnet løsning. Skyll etter med vann.
Rekondisjonering / Klargøring før lager
Overflatedesinfeksjon (type virkon) kan brukes for å ta
bort uønskede bakterier. Legg produkten i et kar i 10
minutter. Når produktet er forbrukt, leveres det inn til
plastresirkulering.
Flammesikkerhet
Stimulite SBS tepper oppfyller brannstandard EN 597-1,
EN 597-2. Den er behandlet for å ikke brenne med åpen
flamme. Samtlige StimuLITE-produkter er branntestet
og godkjente i henhold til ISO 7176-16 og SS-EN 1021-1
og SS-EN 1021-2.
Garanti
Alle StimuLITE-produkter er CE-merket og har 2 (to) års
garanti. Garantien inkluderer skader som er avhengig
av produksjon eller materialfeil. Garantien dekker ikke
normal håndtering og slitasjeskader, eller skader som
har oppstått i forbindelse med vasking eller tørking hvis
vaskeråd ikke har blitt fulgt.
Materiale
100% Termoplastisk Polyuretan TPU i bikubestruktur.
Naturligt antibakteriell, absorberer ikke lukt etter vask.
Egnet til bruk for allergikere

Tekniske data

To sider åpent 125mm tykk
Åpne en side 125mm tykk
Åpne en side 125mm tykk ekstra myk
Åpne en side med stoff 125 mm tykk
Apne en side 170 mm tykk
Apne en side 250 mm tykk
Åpne en side 250 mm tykk ekstra myk
Åpne en side 250 mm tykk to lager
Perforert film på begge sider, 200mm tykk

60x60 cm
SBS-1
SBS-2
SBS-2/XS
SBS-3
SBS-4
SBS-5
SBS-5/XS
SBS-6
SBS-7

90x60 cm
SBS-1 90/60
SBS-2 90/60
N/A
SBS-3 90/60
SBS-4 90/60
SBS-5 90/60
N/A
N/A
N/A

120x60cm
SBS-1/48
SBS-2/48
N/A
SBS-3/48
SBS-4/48
SBS-5/48
N/A
N/A
N/A
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