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80x200 32x80
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Paediatric 68x140 27x56
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Vicair® Academy Replacement Madras 415 er designet til patienter, der er i høj risiko 
for at udvikle tryksår samt for patienter, der har tryksår i stadie 1-4, men som er 
relative mobile.

Før du tager din nye Vicair® Academy madras i brug, bør du læse og sætte dig ind i 
følgende enkle, men vigtige anvisninger, så du kan få fuldt udbytte af madrassen.

For en skematisk oversigt af madrassen, se venligst det opdelte billede (A) samt figur 
B og C.

Inderste madras
Indermadrassen er opdelt i kamre (fig. A-1). Hvert kammer er fyldt med et specielt 
antal af trekantede luftfyldte SmartCells™, der tillader optimal trykfordeling. For at 
reducere shearkræfter er der monteret et glat lag stof (fig. A-2) over madrassen. For 
at gøre madrassen ekstra stabil er der nederst et underlag i skum. Gennem lynlåse på 
undersiden af madrassen er der adgang til alle kamre (fig. B).

Yderste betræk
Det yderste betræk (fig. A-3) er fremstillet af et lavfriktions vandtæt materiale. 
Betrækket sidder løst over det inderste betræk for at undgå et stramt og ueftergiveligt  
betræk, og for at tillade nedsynkning i madrassen. Brug altid madrassen med dette 
yderste betræk lynet på madrassen.

Hoved- og benende
Madrassen har en hoved- og en benende. Dette er indikeret ved en label (fig. A-4) og 
ved pictogram på betrækket.

Informationslabel
I benenden findes en informationslabel, der viser madrastype og vigtig 
brugerinformation (fig. C). Denne er specielt nyttig til institutionsbrug. 

Håndtag
På hver side af madrassen er der monteret håndtag, der er kraftige nok til at holde til 
forflytninger med brugeren liggende på madrassen.

Fikseringsringe og spænder
Hjørnerne på madrassen har fastmonterede dobbelte ringe, så man løst kan fæstne 
lagnet. To spænder sidder fast ved hovedenden til fastgørelse af forlængerstykke.
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Vicair® Academy Replacement madrassen er klar til brug. Vi anbefaler at gennemføre 
følgende tjek inden ibrugtagning, helst sammen med plejepersonale eller terapeut. 

Tjek korrekt størrelse
Sørg for, at madrassen passer i sengens mål. Madrassen følger liggefladens 
indstillinger.

Tjek, at brugeren ikke “ligger igennem”
Kroppen skal understøttes og må ikke ligge nede på bunden af madrassen. Det bør 
tjekkes, at brugeren ikke ligger igennem madrassen ved ibrugtagning første gang og 
hvis der ændres på fyldningsgraden i madrassen kamre. Brug ikke madrassen, hvis 
brugeren ligger igennem. Problemet kan dog i de fleste tilfælde løses ved at ændre på 
fyldningsgraden. 

Ændring af fyldningsgraden
Om nødvendigt kan hårdhedsgraden i madrassen ændres ved at fjerne eller ilægge 
celler i kamrene på madrassen.

Sørg for, der ikke opstår rødmen i huden
Tjek jævnligt, at der ikke opstår rødmen i huden – især efter de første par dage på 
en ny madras. Hvis der opstår kraftig rødmen, bør madrassen ikke længere benyttes. 
Kontakt da terapeuten eller din lokale konsulent.

Forflytninger
Sørg for at have god støtte ved forflytninger til og fra madrassen. Lav forflytningen 
med sengen i den laveste position og helst let tilbagelænet (knæene højere end 
hofterne). Undgå at glide på lavfriktions betrækket, når der siddes på kanten af 
madrassen.

Brug af madrasen i højder
Eftersom hver SmartCell™ er fyldt med luft, kan det forekomme, at madrassen bliver 
hård eller ikke fungerer som normalt, hvis denne medbringes i fly. Dette kan afhjælpes 
ved at fjerne enkelte celler i madrassens kamre. 
Vicair anbefaler ikke, at madrassen benyttes ved over 2400 m over havets overflade. 

Genbrug af madrassen til anden bruger
Før madrassen genbruges til en anden bruger, er det vigtigt, at denne rengøres 
og betrækket vaskes. Begge dele bør disinficeres. Sørg for, at mængden af celler i 
madrassen tilpasses den nye bruger.
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Udskiftning af betræk
Ved normalt brug anbefaler Vicair, at betrækket udskiftes én gang årligt. Betræk til 
madrassen kan købes separat hos forhandleren.

Brandsikring
Udsæt ikke madrassen for åben ild eller høje temperaturer.

Brugervægt
Max brugervægt 250kg.

      Bemærk: Madrassen må ikke autoklaveres og kan ikke modstå ekstrem varme 
eller tryk.

Eftersyn
Hver 3. måned bør madrassen efterses for slidtage eller ødelagte celler. I tilfælde af 
skade eller et større antal ødelagte celler, bør madrassen ikke længere benyttes. 
Kontakt da forhandleren.

Rengøring af madrassen
• Aftør madrassen med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Vanskelige pletter 

klares ved først at fugte pletten og dernæst bruge en blød børste.
• Brug ikke hårde eller slibende midler eller skarpe genstande til at rengøre 

madrassen med.
• Læg ikke madrassen i blød.
• Vask ikke madras eller celler i vaskemaskine. 

Rengøring af betræk
Betrækket kan maskinvaskes. Se venligst vaskeanvisningen på mærkaten på 
indersiden af betrækket.
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Disinficering af madrassen
For at undgå smitte fra en bruger til en anden og i tilfælde af inkontinens, bør 
madrassen disinficeres. 
• Fjern alle celler fra madrassens kamre. Noter det korrekte antal celler for hvert 

kammer.
• Fjern skumunderlaget.
• Maskinvask den tomme madras på 60°.
• Brug et mildt rengøringsmiddel til at rengøre cellerne og spray dem med et 

disinficerende middel.
• Maskinvask betrækket med antibakterielt middel.
• Lad begge dele tørre og »saml« madrassen igen.
• Spray begge dele med disinficerende middel.

Vicair tilbyder 5 års garanti mod fabrikations- og materialefejl regnet fra den 
oprindelige købsdato, forudsat at produktet udelukkende er anvendt efter sit formål. 
Ved skade opstået på baggrund af unormalt brug, eksempelvis forkert håndtering, 
uhensigtsmæssig rengøring eller skødesløshed frafalder garantien. Skulle en 
fabrikations- og materialefejl opstå inden for 5 år regnet fra den oprindelige købsdato, 
vil Vicair efter eget valg reparere eller bytte produktet uden beregning. Garantien 
omfatter ikke punktering, revner eller brandmærker. Betrækket er ligeledes ikke 
omfattet af garantien, men nyt betræk kan købes separat. 

For yderligere produktinformation henvises til vores hjemmeside www.vicair.com 
eller www.invacare.dk.
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