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VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs alla instruktioner före användning

VARNING!
1. Bär aldrig madrass och brukare med hjälp av evakueringslakanet.
2. Använd aldrig evakueringslakanet utan madrass.
3. Evakueringslakanet skall placeras under madrassen och fästas i madrassen med
resårbanden i hörnen.
4. Det är viktigt att rätt sida är ner på evakueringslakanet, tydlig märkning finns på
produkten.
5. I kontakt med brand- eller värmekällor, såsom eld, brinnande cigarett eller varm
lampa, kan produkten skadas och därmed få försämrad funktion.
6. Madrassen skall vara av sådan kvalitet att den klarar belastning för person som ligger i,
annars föreligger risk för personskada.
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1 Introduktion
Läs alltid bruksanvisningen före användning.

1.1 Allmän information
Detta evakueringslakan är en medicinteknisk produkt och är CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC.
Uppfyller även applicerbara standarder enligt det medicintekniska direktivet. 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. Produkten har testats och
godkänts enligt följande standarder: SS 876 00 39, SS 876 00 01, EN 597-1,-2, SS 876 00 02, SS
876 00 04, SS-EN 12182, SS-EN ISO 14971, SS-EN ISO 10993, SS EN ISO 12952-1-2.

1.2 Avsedd användning
Optimal Evakueringslakan gör det möjligt att snabbt och enkelt förflytta sängliggande personer
utom fara, det kan även användas vid evakuering i trappor.
Det är ergonomiskt utformat och tillverkas i mycket starka material som glider bra på både
vått och torrt underlag. Det är även utrustat med handtag för sidoförflyttning.

1.3 Övrig information
Handlingsplan Trycksår
För bästa möjliga resultat vid användning av våra produkter rekommenderar vi ett strukturerat
och planerat arbetssätt. I vår guideline "Handlingsplan Trycksår" finns exempel som kan
appliceras vid användning av våra produkter.
Madrassguide
Denna guide ger dig som är personal och ordinator en vägledning vid val av produkter från
Care of Sweden. Denna information kan hämtas från vår hemsida www.careofsweden.se eller
beställas via kundtjänst, se kontaktuppgifter sista sidan.

1.4 Evakueringsinstruktion
Vid brand eller en annan nödsituation finns inte tid till att tänka efter. Det är därför mycket
viktigt att säkerhetsutrustning, såväl som utrymningsrutiner, är väl planerade och kända på
förhand.
Optimal Evakueringslakan är utrustat med tre handtag på
kortsidorna. På långsidorna finns utdragbara kardborrband för
snabb fixering av brukare innan evakuering. Lakanet har
resårband att spänna över madrassens hörn.

Varning!

Person som skall utföra en evakuering måste ha tillbörlig utbildning. Kontrollera alltid
utrustning före en evakuering, för att säkerställa att en evakuering kan utföras säkert.
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HANDHAVANDE VID EVAKUERING
Ned från säng
• Informera brukaren kort om vad som
skall ske.
• Sänk och lås fast sängen.
• Dra ut och fäst ihop kardborrbanden
så att madrassen bildar en ”tub”.
• Armarna innanför banden.
• Ta tag i de yttre handtagen i fotänden och vrid ut madrassen.
• Dra långsamt ned brukaren på golvet.
Drag på plant underlag
• Dra i de yttre handtagen i fotänden.
• Arbetsställningen skall vara något bakåtlutad.

Ned för trappa
• Gå baklänges nedåt tills större delen av madrassen glidit över
första trappsteget.
• Vänd dig med ryggen mot brukaren och titta i färdriktningen.
• Håll i trappräcket med ena handen och i mittersta handtaget
med den andra.
• Gå ner för trappan. Det är viktigt att fartkontroll bibehålls. Detta är den svåraste delen i
evakueringen och bör genomföras med stor försiktighet och endast av personer som övat
innan.

Kolla upp aktuell evakueringsväg för din/er avdelning och öva där!
TRÄNING / ÖVNING
Att tänka på vid praktisk träning och övning med evakueringslakan.
Drag ned från säng:
• Personen som ligger i sängen bör ej ligga högst upp vid sängens huvudände - risk för att
huvudet slår i sängkanten vid neddragningen.
Drag i trappor:
• Börja med att dra evakueringslakan med madrass utan någon person liggande i för att lära in
tekniken.
• Vid träning med person liggande på madrassen kan ett kraftigt snöre/band dras igenom
handtagen i huvudändan. En person går bakom och kan snabbt hjälpa dragaren om problem
uppstår.
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• Öva helst i samma trappa som en verklig evakuering kan komma att genomföras i.
Allmänt:
• Huvudsyftet med träningen är inte att få så hög hastighet som möjligt, utan att lära in
tekniken.
Tränings-/övningslakan
På grund av den hårda belastningen vid träning av evakuering skall handtag och sömmar kollas
efter övningens slut. Vi rekommenderar att ett uppmärkt ”Övningslakan” används, som endast
är avsett för övning.
Madrassens beskaffenhet
Madrassen skall vara av sådan kvalitet att den klarar belastningen för person som ligger på,
annars föreligger risk för personskada.
Förklaringar
• Drag i fotänden ned från sängen gör att ”röjning” kring huvudänden ej behövs.
• Om kardborrbanden ej används finns risk för att brukaren glider/rullar av madrassen.
• Drag i fotänden minskar belastningen på dragaren, vilket innebär att man drar snabbare och
orkar mer.
• Drag nedför trappor är den svåraste delen i evakueringen och bör övas extra noga.
• Armarna på brukaren skall vara innanför kardborrbanden, då detta minskar risken att
brukaren greppar tag i något på grund av rädsla.
Care of Sweden har tagit fram en instruktions-DVD för evakuering. Denna går att beställa
på telefon 0771-106 600.

2 Produktbeskrivning och prestanda
Optimal Evakueringslakan gör det möjligt att snabbt och enkelt förflytta sängliggande personer
utom fara, kan även användas vid evakuering i trappor.
Optimal Evakueringslakan placeras under befintlig madrass och fästs mot madrassen med
resårband. Det är lätt att bädda in och finns i flera storlekar för att passa de flesta madrasser.
Det är ergonomiskt utformat och tillverkas i mycket starka material som glider bra på både
vått och torrt underlag. Det är även utrustat med handtag för sidoförflyttning.
Ett enkelt och säkert hjälpmedel för evakuering. Uppfyller kraven i svensk standard
(SS 876 00 39) för räddningslakan.
Material: Polyamid/polyester
Garanti: 2 år
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3 Uppackning och installation
3.1 Uppackning
Kontrollera vid uppackning att inga delar är skadade. Om skador upptäcks, kontakta Care of
Sweden innan produkten tas i bruk.

3.2 Installation
• Evakueringslakanet som är liksidigt (ingen fot- eller
huvudände) placeras under madrassen.
• Lakanet är märkt med ”denna sida upp”.
• Spänn de fyra resårbanden över madrasshörnen (se bild till
höger).
• Nu är evakueringslakanet i beredskapsläge.

4 Rengöring
Det är viktigt att följa nedanstående anvisningar innan produkten används igen till en ny
brukare. Konsultera hygienansvarig eller leverantören för hjälp och instruktioner vid
osäkerhet.
• Evakueringslakanet kan torkas av med ett milt rengöringsmedel (till exempel handdiskmedel)
och vatten eller med ett desinfektions- och/eller rengöringsmedel, såsom DAX ytdesinfektion
eller liknande. Virkon, Perform eller Desisoft kan också användas. Avförings- och blodfläckar
avlägsnas snarast med kallt vatten. Följ lokala anvisningar och rengöringsmedlens
bruksanvisningar noggrant.
• Maskintvätt 95 °C.
• Kan torktumlas.
• Vid tvätt fästs kardborrebanden mot varandra.
• Varje lakan är märkt med tvättråd.

NOTERA!

Kontrollera evakueringslakanet vid varje rengöring. Är det skadat skall det lagas eller
bytas ut.
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5 Övrig information
5.1 Förvaring
Förvaring skall ske i torrt, rumstempererat utrymme. Undvik att utsätta evakueringslakanet för
direkt solljus.

5.2 Märkning
Evakueringslakanet är märkt med tillverkningsdatum, artikelnummer, storlek, skötsel- och
tvättråd, EAN-nummer. Märkt med denna sida upp. Även en ruta för egen märkning (till
exempel avdelningsnummer och namn).

5.3 Garanti
Evakueringslakanet omfattas av 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
Evakueringslakanet kräver ingen annan service eller underhåll än rengöring enligt denna
bruksanvisning.

5.5 Livslängd
Beräknad livslängd för denna produkt är 3 år.

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

5.7 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.

5.8 Symbolförklaring
XXXX-XX-XX
Artikelnummer

Tillverkare

CE-märkt enligt
MDD 93/42/EEC

Återvinning

År-Månad-Dag

Klor
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Läs bruksanvisningen

Avtorkning

Tillverkare/Manufactured by

Kontakt:

Telefon:
Fax:
E-post:
Internet:

0771-106 600
0325-128 40
info@careofsweden.se
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, 2018
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