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FOR SAFETY AND WELL-BEING 
Det er viktig at brukeren, foreldre/omsorgspersonale og fagfolk vurderer i hvilke hvilke 
situasjoner, når og hvorhen Bara Backup skal brukes. 

Det kan være spesielle sikkerhetsmessige hensyn som bör vurderes som om 
vedkommende plages med  pustevansker, oppkast, svelgeproblemer eller kramper som 
gjör det vanskelig for vedkommende å ligge på ryggen. Den som anvender/legger 
brukeren i Bara Backup må sörge for at posisjonen blir trygg, funksjonell og behagelig 
for den som bruker Bara Backup. 

Det er også meget viktig å passe på at det ikke blir for varmt for den som ligger i Bara 
Backup.   

Det er viktig at brukeren får mulighet til å venne seg til Bara Backup smått og smått. 
Anbefaler korte perioder til å begynne med og at brukeren er under oppsyn. 

Brukere som ikke kan bevege seg selv har behov for å forandre posisjon. Muligens kan 
en skyve kilpute under den ene buksiden om gangen til å lette trykk på ryggflaten slik at 
tyngden fordeles mer på den ene siden uten å vekke brukeren, - enkel og hensiktmessig 
lösning hvis vedkommende ligger på en tynn madrass som kilputen kan legges under. 

Det er også viktig å tenke på hele kroppstillingen, posisjon av hode, armer, ben og fötter. 
Noen brukere har T-roll eller annen form for pute mellom lårene og under kneerne. 

Vi lager Bara Backup etter nöyaktige mål og sidestötten må være både behagelig og tett 
slik at det er så vidt plass til fingrene når du trykker den ned i mellom kroppen og Bara 
Backup. 

Det er muligt å justere fyllingen i putene slik at de gir best mulig sidestötte. 

Det er muligt å vaske yttertrekket med våt klut eller sette det i vaskemaskin. 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WELCOME POSITION 
Before the person is positioned on the Bara Backup. 

SUPPORT POSITION 
With all four support cushions visible, two on each side. 
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