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VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
Läs alla instruktioner före användning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

VARNING! 
 

1.  Produkten får endast användas till det den är avsedd för enligt beskrivningen i denna 
manual. Produkten får inte heller kombineras, monteras eller repareras med andra 
delar, tillbehör eller reservdelar än de som beskrivs i denna manual eller annan 
dokumentation från Care of Sweden. 

 

2.  FÅR EJ användas i närheten av eller i kontakt med brandkällor/varma ytor, såsom eld, 
brinnande cigaretter eller varma lampor. Produkten är brandtestad, men kan skadas 
vid kontakt med brandkällor. 

 

3.  Produkten skall placeras och användas så att den inte blir klämd eller skadad. 
OBS! var särskilt uppmärksam för klämskador där sänggrindar används. 

 

4.  Kontrollera alltid att madrassen har avsedd storlek. 
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1 Introduktion 
 
               Läs alltid bruksanvisningen före användning. 
 
1.1 Allmän information 
 

Denna madrass är en medicinteknisk produkt och är CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC. Enligt 
Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter är tillverkaren skyldig att 
rapportera olyckor och tillbud. Vi är därför tacksamma om eventuella olyckor och tillbud som 
rör våra produkter rapporteras omgående till Care of Sweden. 
 
1.2 Beskrivning/Avsedd användning 
 

Liljenberg mjukfibermadrasser används för brukare som behöver en mjuk och ventilerande 
madrass. De glatta silikoniserade hålfibrerna motverkar skjuvning, denna sker i madrassen 
istället för i brukarens egen vävnad. Den är även mycket uppskattad vid värk och 
smärttillstånd. 
 

Vi rekommenderar att lägesändringar utförs regelbundet. Tidsintervallet måste bedömas av 
ansvarig personal, beroende på brukarens status, diagnos och allmäntillstånd. 
 
1.3 Övrig information 
 

Handlingsplan Trycksår 
För bästa möjliga resultat vid användning av dessa produkter rekommenderar vi ett 
strukturerat och planerat arbetssätt. I vår guideline ”Handlingsplan Trycksår” finns exempel 
som kan appliceras vid användning av våra produkter. 
 

Madrassguiden 
Denna guide ger dig som är personal och ordinator en vägledning vid val av madrasser från 
Care of Sweden. Liljenberg mjukfibermadrasser är madrasser i funktionsgrupp A. Denna 
information kan hämtas på vår hemsida www.careofsweden.se eller beställas via kundtjänst, 
se kontaktuppgifter på sista sidan. 
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2 Produktbeskrivning och prestanda 
 
Madrasserna finns tillgängliga i följande storlekar: 80x200 cm, 90x200 cm, 105x200 och 
120x200 cm. Önskas andra storlekar, kontakta Care of Sweden. 
 

För mer information om produkterna kontakta oss på 0771-106 600, info@careofsweden.se 
eller besök vår hemsida www.careofsweden.se. 
 
2.1 Beskrivning produkt 
 

Liljenberg mjukfibermadrasser är bäddmadrasser som placeras ovanpå en befintlig madrass. 
Madrassen fästs mot den underliggande madrassen med resårbanden på hörnen, Liljenberg-
madrassen har även bäddflikar på sidorna som viks in under madrassen. 
 

Bädda med ett lakan, hygienunderlägg eller inkontinensskydd vid behov. För att undvika ökad 
belastning mot huden, använd så få lager som möjligt mellan brukare och madrass. 
 
2.1.1 Liljenbergmadrassen 
 

Mjukfibermadrass i ett stycke. 
 

Material fyllning  Polyester, silikoniserad hålfiber 
Vikt  3.2 kg (90 cm bredd)  
Rekommenderad brukarvikt 0-75 kg 
Garanti  2 år 
Beräknad livslängd 2 år  
Brand  SS 876 00 01 
Tillgängliga storlekar/art.nr 80x200 cm, art.nr LB001-080200 

90x200 cm, art.nr LB001-090200 
105x200 cm, art.nr LB001-105200 
120x200 cm, art.nr LB001-120200 

 
2.1.2 Liljenberg 3-delad madrass  
 

Mjukfibermadrass som består av tre madrassdelar som ligger i ett madrassfodral med fickor.  
 

Material fyllning  Polyester, silikoniserad hålfiber 
Vikt  4,3 kg (90 cm bredd) 
Rekommenderad brukarvikt 0-100 kg 
Garanti  2 år 
Beräknad livslängd 2 år  
Brand  SS 876 00 01 
Tillgängliga storlekar/art.nr 80x200 cm, art.nr LB010-080200 

90x200 cm, art.nr LB010-090200 
105x200 cm, art.nr LB010-105200 
120x200 cm, art.nr LB010-120200 
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3 Uppackning av madrassen 
 
Madrasser levereras komprimerade i återvinningsbar plast. Komprimeringen är till för att ni 
som kund skall få ett paket som är lättare att hantera och för att vi skall minska vår påverkan 
på miljön genom att minska på transportvolymen. 
 

1.  Börja med att kontrollera så att inte godset är skadat. Avlägsna plastpåsen samt eventuellt 
skyddsmaterial. Användning av kniv bör undvikas på grund av risk för skador på 
madrassen. 

 

2.  Madrassen bör helst ligga uppackad (i plant läge) i cirka två timmar innan den tas i bruk. 
Dock kan madrassen användas omgående om behov föreligger. Det kan ta upp till några 
dagar innan madrassen återtagit sin fulla bredd/längd/höjd efter 
transportkomprimeringen. 

 
 

4 Rengöring 
 
Det är viktigt att följa nedanstående anvisningar innan produkten används igen till en ny 
brukare. Konsultera hygienansvarig eller Care of Sweden för hjälp och instruktioner vid 
osäkerhet. 
 

Normal rengöring  
 
 
Vid torktumling ta ut madrassen när den är ”stryktorr”.  
 
Vid infektionsrisk 
 
 
Tvätta i 70 °C, minst 10 min.  
 
 

5 Övrig information 
 
5.1 Förvaring 
 

Förvara madrassen plant eller varsamt hoprullad. Förvaring skall ske i torrt, rumstempererat 
utrymme. Förvara madrassen så att den inte kan utsättas för stötar, slag eller annan mekanisk 
påverkan. Undvik att utsätta madrassen för direkt solljus.  
 
5.2 Märkning 
 

Madrasser är märkta med produktnamn, tillverkningsdatum, 
artikelnummer, storlek, skötsel- och tvättråd, EAN-nummer.  
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5.3 Garanti 
 

Denna produkt har 2 års garanti. Garantin avser tillverkningsfel. Garantin gäller ej normal 
förslitning eller försämring av produkten eller skador som uppkommer på grund av ovarsam 
eller felaktig hantering eller skötsel. 
 
5.4 Service och underhåll 
 

Madrassen kräver ingen annan service eller underhåll än rengöring enligt denna 
bruksanvisning. 
 
5.5 Demontering och källsortering 
 

Alla bäddprodukter är helt återvinningsbara och skall sorteras som ”brännbart avfall”. Ingen 
demontering är nödvändig. 
 
5.6 Retur och reklamationer 
 

Reklamationer skall anmälas till Care of Sweden. Returnering av produkt skall ske enligt våra 
instruktioner och får göras först efter att reklamationen är anmäld till Care of Sweden. 
Transportskada skall vara anmäld till transportbolaget. 
 
5.7 Förklaring Symboler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Återvinning 

Läs bruksanvisningen 

Maskintvätt 60 °C 

CE-märkt enligt 
MDD 93/42/EEC 

Torktumling 

År-Månad-Dag Artikelnummer 

XXXX-XX-XX 

 
Tillverkare 

Placeras ovanpå 
befintlig madrass 

Rekommenderad 
brukarvikt 

Funktionsgrupp 

Dropptorkning Ej kemtvätt 

Maskintvätt 70 °C 



7 
 

6 Tillbehör 
 
6.1 Tillbehör 
 

Optimal Hygientopp 
Används som skydd över madrassen vilket gör att madrassen inte behöver tvättas/rengöras 
lika ofta, ger bättre funktion och livslängd till madrassen. 
 

Art.nr Storlek 
20-080205 80x200/205 cm 
20-085200  85x200 cm 
20-090200 90x200 cm 
20-105200 105x200 cm 
20-120200 120x200 cm 
 

Väska 
Kraftig förvaring och transportväska, art.nr 58-900909. 
 
 
6.2 Övriga tillbehör 
 

Optimal Hygienkudde 
Optimal Hygienkudde är utvecklad för sjukvården med goda komfort- och tvättegenskaper. 
Levereras med avtagbart hygienskydd. Följande storlekar finns tillgängliga: 35x45, 50x60 och 
50x70 cm. 
 

Optimal Sens 
En anatomiskt formad sovkudde som ger ett bra stöd för din nacke. Tillverkad av trögskum och 
levereras med ett avtagbart hygienöverdrag. 
 

Curera® Stödkil 
Ett hjälpmedel för positionering och lägesändring. Stödkilen är lätt att använda och försedd 
med ett avtagbart hygienöverdrag som är vätsketätt och ångpermeabelt. 
 

Molly Hälavlastare 
Ett hjälpmedel framtaget för hälavlastning. Molly ger god komfort vid avlastning av häl. 
Brukaren kan fritt röra benet och göra lägesändringar. Levereras med ett avtagbart 
hygienöverdrag som är vätsketätt och ångpermeabelt. Molly finns i storlekarna Small, Medium 
och Large. 
 

Curera® Positioneringskuddar 
Curera® Positionering är en serie kuddar och kilar som används för att avlasta, positionera och 
stabilisera brukare i alla typer av vårdmiljöer. Genom att lägesändra och positionera kroppen 
med stabila kuddar främjas cirkulationen och komforten ökar. 
 

Vid behov av andra tillbehör, eller för mer information om våra produkter, vänligen kontakta 
Care of Sweden eller gå in på vår hemsida – www.careofsweden.se. 
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          Tillverkare/Manufactured by 
 
 
 
Kontakt: 
 

Telefon: 0771-106 600 
Fax: 0325-128 40 
E-post:  info@careofsweden.se 
Internet:  www.careofsweden.se 
 
Akuta ärenden, efter kontorstid 
(vardagar 16.30-20.00 & helger 10.00-13.00) 
 

Telefon: 0325-101 11 
 
Postadress: 
 

Care of Sweden AB 
Box 146 
514 23 Tranemo 
 
Besöksadress: 
 

Fabriksgatan 5A 
514 33 Tranemo 
 
Godsadress: 
 

Byns väg 4A 
514 33 Tranemo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Care of Sweden är varumärke som tillhör Care of Sweden AB 

© Care of Sweden AB, 2019 
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