Optimal Förlängningsdel
För förlängning av madrassen

Optimal Förlängningsdel
Optimal Förlängningsdel används för att förlänga
madrassen så att den passar i sängen.
Förlängningsdelen ska placeras i huvudändan. Om
madrassens överdrag har handtag eller remmar på
kortsidan kan förlängningsdelen fästas i dessa med
kardborrebanden. Om överdraget inte har något att
fästa i, så placeras förlängningsdelen så att den hålls
på plats mellan madrassen och sänggaveln. Bädda
med lakan för ökad komfort.

Optimal Förlängningsdel tillverkas av moderna,

återvinningsbara material och uppfyller vårdens
krav på hygien, kvalitet och säkerhet(3).

Förlängning av madrass med hjälp av Optimal
Förlängningsdel är enbart en tillfällig lösning och
ersätter inte en fullstor madrass.

REFERENSER
(1) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

Hygienskyddet är vätske- och lufttätt och är

(2) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO
16604 “resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126.

hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt att

(3) Sveriges Regioner och Kommuner, 2021. Vårdhandboken: Vård och
behandling. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hudoch-sar/trycksar/atgarder-for-att-forebygga/ (2021-04-07).

ångpermeabelt(1), vilket minskar risken för

rengöra och med en god hygienisk standard(2).

FUNK TIONER O CH EGENSK APER
• Det mjuka, elastiska överdraget är ångpermeabelt(1),
vilket minskar risken för hudmaceration.
• Överdraget är enkelt att rengöra och hantera och
har en god hygienisk standard(2).

FAK TA
• Kärna: 100 % kallskum
• Garanti: 2 år
• Hygienöverdrag: polyuretan/polyester
• Rengöring av överdrag: avtorkning med
rengörings- och/eller desinfektionsmedel.
• Maskintvätt max 95 °C, torktumling.

STORLEK AR
Längd: 10 & 20 cm
Bredd (madrassbredd): 80, 85, 90, 105, 120 cm
Höjd: 11 cm (för madrass 10-12 cm hög)
14 cm (för madrass 13-15 cm hög)
20 cm (för madrass 19-21 cm hög)

Läs bruksanvisningen före användning av produkten.
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