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Free flow system

TM

Nima Ersättningsmadrass med free flow system

är vår madrass för brukare med risk för liggsår 
både i hemmet och på instutition.
TM

Nima Free flow system Ökar madrassens 
värmeavledande förmåga om detta vänds uppåt. 
Madrassen är 14 cm hög och kan därför tillverkas 
i mjukt skum utan att brukaren bottnar igenom.
Till madrassen följer ett hygienöverdrag.
Överdraget är ångpermeabelt och har dragkedja 
på 3 kanter.
Madrassen kan användas separat eller 
tillsammans med valfri toppmadrass.

Nima Ersättningsmadrass FFS

Sigurdvägen 4, 18254 Djurholm, Sverige
Fax, mail: +46 8 55 11 73 90  
order@nimacare.se ,www.nimacare.se 
+46 851517111

Nima Ersättningsmadrass FFS
Trycksårsförebyggande ersättningsmadrass.
Används upp till sårgrad 2.
Kallskumskärna av hög kvalitet med
Nima free flow system toppskikt.
Ångpermeabelt hygienöverdrag med handtag 
på långsidorna

Fakta
Basfakta
Används som trycksårsförebyggande madrass
upp till grad 2. Läggs direkt på sängbotten.

Material
Kallskumskärna med formskuret toppskikt

Överdrag i polyuretanbelagd polyester

Tvättråd
Basen kan ytdecinficeras  med på marknaden 
förekommande medel.

Överdraget tvättas i maskin 90 grader och kan 
torktumlas.

Brukarvikt
0-150 kg.

Bruksanvisning / Instruktioner för handhavande / Skötselinstruktioner/Destrueringsinstruktion
1. Kontrollera att storleken på madrassen är korrekt, det sitter en etikett på madrassen med
information om madrasstyp och storlek
2. Skär upp tejpen som håller madrassen ihoprullad, skär sedan upp plasten och ta ur madrassen.
3. Öppna madrassens överdrag lite - ca 20 cm räcker för att luft skall kunna komma in och madrassen
fyllas. När madrassen är helt fylld, efter ca 10 min så kan dragkedjan stängas.
4. Bestäm om madrassen skall ligga med kuber upp. Den är tänkt så men det är inte fel att lägga den
med kuberna ner. Dock så bör överdraget träs på på andra hållet på grund av dragkedjans droppkant.
Om droppkanten inte är av betydelse så kan man vända madrassen utan att ändra överdraget.
4. Rengöring och skötsel
Överdraget kan spritas av, eller torkas av med vanligt förekommande medel, eller tvättas i maskin på 90
grader och torktumlas. Madrassbasen suger åt sig vatten så den kan ytdecinficeras men måste då få
lufttorka.
5. Destruering. Uttjänt madrass sorteras under brännbart




