
Anvendelses- og bruksanvisning Stimulite barnemadrass 
 
Bruksområde 

StimuLITE barnemadrasser er produsert for å forebygge 

og behandle trykksår. Hvis du opplever ubehag ved bruk 

av madrassen, avbryt bruken og ta kontakt med lege eller 

terapeut. 

Bruksanvisning 

Din StimuLITE barnemadrass kommer i ett stykke. Ta av 

emballasjen og legg madrassen på sengebunnen, 

alternativt oppå den vanlige madrassen. Cellene i 

madrassen skal ha den åpne siden opp. Fest ved behov 

madrassebåndene rundt sengebunnen med 

medfølgende gummibånd. Juster ved behov. 

Anvendelsesinstruksjon 

For beste behandlingseffekt bruk kun et løst spent laken 

over madrassekjernen. For å beskytte madrassbunnen 

mot fuktighet bruk en inkontinensbeskyttelse (INMATT) 

som da plasseres under madrassen. Alternativt bruker du 

medfølgende dampgjennomtrengelig og vanntett 

hygienertrekk. Hvis man har behov for ytterligere 

komfort, for eksempel øm hud, finnes et komforttrekk i 

bomull å kjøpe til. Det slipper gjennom luft og holder 

huden tørr. 

Vaskeinstruksjoner 

Hygienertrekkene og fuktbeskyttelsen kan vaskes i vanlig 

maskin 95 grader, alternativt autoklaveres og 

tørketromles. Komfortrekkene kan vaskes på 60 grader 

og tørketromles. Brukes med mildt vaskemiddel uten 

blekemiddel. 

 Ta ut madrassen av trekket. Hvis madrasskjernen er 

støvete, går det fint å støvsuge eller blåse den ren med 

trykkluft. Når man senere vasker, begynn med å legge 

madrassen i vaskeposen og seng trekkjeden. Bruk litt (ca. 

2 spiseskjeer) vaskemiddel uten blekemiddel. Vask 

maskinen alene i maskin på lav temperatur, 40 grader. 

Ved sterkere tilsmussing tåler madrassen 85 grader i 10 

minutter, alt 60 grader i 30 minutter. Kan også vaskes i 

badekaret, dusjes eller vaskes med slange. Tørk: Bruk 

håndduker, hårtørker, element, tørkeskap eller 

tørketrommel, ca. 30 minutter. Tåler desinfeksjon av 

typen Virkon. Sprut da på madrassekjernen, alternativt 

legg hele madrassekjernen i et kar i 10 minutter med 

fortynnet løsning. Skyll etter med vann. 

Rekondisjonering / Klargøring for lager 

Overtrekk og madrass er utstyrt med artikkelnummer. 

Vask i henhold til instruksjonene ovenfor. 

Overflatedesinfeksjon (type Virkon) kan brukes for å ta 

bort uønskede bakterier. Legg madrassen i et kar i 10 

minutter. Når produktet er forbrukt, leveres det inn til 

plastresirkulering.  

Flammesikkerhet 
Overtrekket og madrassekjernen er branntestet i 
henhold til brannstandard EN 597-1 og EN 597-2. Kjernen 
i overmadrassen og madrassen er behandlet for å ikke 
brenne med åpen flamme. Samtlige StimuLITE-produkter 
er dessuten branntestet og godkjente i henhold til ISO 
7176-16. 
 

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: 

Madrasskjerne: 100% Termoplastisk Polyuretan TPU 

TPU i bikubestruktur. Naturlig antibakteriell, absorberer 

ikke lukt etter vask. Egnet til bruk for allergikere 

Hygienetrekk: 58 % polyuretan, 42 % polyester 

Komforttrekk: 91 % bomull, 9 % elastan 

INMATT: 68 % Polyester, 30 % bomull, 2 % polyoletin 

Brukervekt: 0-50kg, Egenvekt: ca 2kg

 

Størrelse Art.nr Hygiene-trekk Komfort-trekk Extra fukt/inkobeskyttelse 

39x80x5 cm BASSINET COVINBASSINET COVSTBASSINET INMATT3227 (80x200 cm) 

60x120x5 cm CRIBMATT2448 COVINCRIB2448 COVSTCRIB2448 INMATT3227 (80x200 cm) 

60x140x5 cm CRIBMATT2456 COVINCRIB2456 COVSTCRIB2456 INMATT3227 (80x200 cm) 

68x130x5 cm CRIBMATT2752 COVINCRIB2752 COVSTCRIB2752 INMATT3227 (80x200 cm) 

70x140x5 cm CRIBMATT2856 COVINCRIB2856 COVSTCRIB2856 INMATT3227 (80x200 cm) 

70x160x5 cm CRIBMATT2863 COVINCRIB2863 COVSTCRIB2863 INMATT3227 (80x200 cm) 
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