Brugsanvisning
Next Generation positioneringspuder

Advarsel/
forholdsregler
Make Rehab A/S påtager sig
intet ansvar for eventuelle skader
på produktet eller personskader
forårsaget af forkert installation,
forkert montering eller forkert
anvendelse af dette produkt.
Hvis dele er beskadiget eller
mangler, kontakt Make Rehab
A/S med det samme.
For at sikre korrekt brug af Next
Generation positioneringspuder,
skal brugsanvisningen læses
grundigt før brug. Der skal rettes
opmærksomhed specielt mod
advarslerne mærket med
.

Next Generation
positioneringspuder
Anvendelse

Next Generation positioneringspuder er udviklet til at stabilisere positioneringen og
trykfordelingen med det formål at skabe en optimal lejring af mennesket.
Der er ingen kontraindikationer forbundet med positionering med Next Generation
positioneringspuder.

Beskrivelse

Puderne indeholder ovale dynamiske kugler, der både er bløde og faste. Selv efter en
trykbelastning på 50.000 gange beholder kuglerne stadig deres ovale form. Alle kugler er
forseglede, vandtætte, antibakterielle og brandhæmmende.
Next Generation positioneringspuderne har en tyngde og stabilitet, der sikrer, at mennesket
ligger i den ønskede stilling, uden at puderne falder sammen eller glider væk ved belastning
over tid. Puderne kan moduleres i små tilpasningsområder og beholder den ønskede form,
der understøtter mennesket. De udmærker sig også ved minimal varmeophobning med fugt
til følge.
Betrækket er åndbart, strækbart, væsketæt, antibakterielt og brandhæmmende PU.
Det har en godkendelse imod gennemtrængning, og bruges også til PPE klasse 3B
standard mod virus gennemtrængning.
Next Generation positioneringspuder kan hurtigt vaskes af med desinfektionsmidler og
tørrer i løbet af få minutter.
Make Rehab tilbyder at udvikle specialtilrettede puder efter behov.

Før brug

Vær opmærksom på, at Next Generation positioneringspuden, som du vil anvende,
er rengjort og intakt, før du tager den i brug.

Sjælland & øerne
+45 91 917 917

Jylland & Fyn
+45 91 919 919

Hovedkontor
+45 91 912 912

Læs mere
på
makerehab.com
makerehab.com

Make Rehab
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Next Generation positioneringspuder

Pudeoversigt

NTG01 Søhest pude

NTG02 U-pude med slope

NTG03 Fixzy pude small/medium

NTG04 Fixzy pude
large/extra large

NTG05 Skødepude small

NTG06 Skødepude large

NTG07 Halvcirkel ørepude

NTG08 Hoved stabilisator small

NTG09 Hoved stabilisator large

NTG10 Bogstøtte pude

NTG11 Cylinder pude

NTG12 Flexarme til kørestol

NTG13 Oval pude

NTG14 Læg/slope pude

NTG15 Butterfly nakkepude

NTG16 Hæl/arm kile pude

NTG17 Flexo pude

NTG18 H-pude

Jylland & Fyn
+45 91 919 919

Hovedkontor
+45 91 912 912

Sjælland & øerne
+45 91 917 917

Læs mere på
makerehab.com

Make Rehab
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Beskrivelse

Søhest pude
Puden gør det muligt at lave en stabil sidelejring og lejring med
én og samme pude. Det er nemt at foretage en omlejring fra 70
grader til 30 grader. Puden kan også benyttes til 135 graders
lejring, her placeres den fortil.

Længde

180 cm

Bredde

30 cm

Højde
fleksibel

6-12 cm

Vægt

4 kg

Pudens stabilitet og tyngde skaber tryghed, stor trykfordeling i
forhold til tryksårsforebyggelse og afgrænsning. Dette skaber et
godt udgangspunkt for respiration og tonusregulering.
Puden kan suppleres med Cylinder puden varenummer NTG11 og
Bogstøtte puden varenummer NTG10 afhængig af balancepunkt
og Oval pude varenummer NTG13 eller Hoved stabilisator large
varenummer NTG09 ved kontrakturer i UE.

Varenummer
NTG01
HMI nr
129720

U-pude med slope

Ydermål:

Puden er grundelementet i semifowler position med 30 graders
eleveret truncus og hoved.
Udformningen af puden sikrer en stabil semifowler position
med stabil understøttelse af truncus og hoved. Slopefunktionen
skaber mulighed for ekstra støtte omkring hofte og bækken og
anvendes som taktil proprioceptiv stimuli. Semifowler positionen
tilgodeser respirationen, udover at være unik i forhold til trykfordeling. Desuden bidrager puden til at optimere aktiviteter som
sondeernæring.

Bredde

80 cm
4-18 cm

Indermål:
fleksibelt

25-55 cm

Vægt

4,2 kg

Varenummer
NTG02
HMI nr
129897

Puden kan med fordel suppleres med en Hoved stabilisator small
varenummer NTG08 eller Hoved stabilisator large varenummer
NTG09 langs rygsøjlen eller til at skabe lændesvaj.

Jylland & Fyn
+45 91 919 919

124 cm

Højde

Puden kan også benyttes til at stabilisere bækkenet siddende i
sengen, på sengekanten eller træningsbriks. Materialets tyngde
og kvalitet forhindrer ustabile lejringer og er temperaturregulerende, hvilket sikrer et bedre mikroklima.

Sjælland & øerne
+45 91 917 917

Længde

Hovedkontor
+45 91 912 912

Læs mere på
makerehab.com

Make Rehab
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Beskrivelse

Fixzy pude small/medium
Fixzy puden er udviklet med fokus på at skabe en tryg og enkel
sidelejring til de mennesker, der ikke har behov for massiv
afgrænsning. Den giver samtidig mulighed for, at mennesker
med nedsat truncus stabilitet og balance kan lejres i et sideleje,
hvor den rektale vinkel opretholdes. Pudens ”fødder” stabiliseres
langs ryg/lænd og stabiliseres fortil langs brystet. Dermed
mindskes rul i sengen.

Længde

75 cm

Bredde

33 cm

Højde

15 cm

Indermål:
fleksibelt
Vægt

Puden er primært udviklet til at skabe tryghed og ”kram” til
mennesker med smerter og uro, som er vanskelige at udføre
nedre hygiejne på eller til obstiperede patienter, som ikke kan
opretholde vinklen uden ekstra støtte langs ryg og fortil. Puden
giver en unik mulighed for både at give SI input på forside og
bagsiden af torso i én og samme pude. Størrelsen af pudevalg
afhænger af personens hoftemål.

HMI nr
129898

Fixzy puden er udviklet med fokus på at skabe en tryg og enkel
sidelejring til de mennesker, der ikke har behov for massiv
afgrænsning. Den giver samtidig mulighed for, at mennesker
med nedsat truncus stabilitet og balance kan lejres i et sideleje,
hvor den rektale vinkel opretholdes. Pudens ”fødder” stabiliseres
langs ryg/lænd og stabiliseres fortil langs brystet. Dermed
mindskes rul i sengen.

Længde

80 cm

Bredde

40 cm

Højde

15 cm

Indermål:
fleksibelt

30-50 cm

Vægt

Puden er primært udviklet til at skabe tryghed og ”kram” til
mennesker med smerter og uro, som er vanskelige at udføre
nedre hygiejne på eller til obstiperede patienter, som ikke kan
opretholde vinklen uden ekstra støtte langs ryg og fortil. Puden
giver en unik mulighed for både at give SI input på forside og
bagsiden af torso i én og samme pude. Størrelsen af pudevalg
afhænger af personens hoftemål.

Jylland & Fyn
+45 91 919 919

2 kg

Varenummer
NTG03

Fixzy pude large/extra large

Sjælland & øerne
+45 91 917 917

20-35 cm

2,3 kg

Varenummer
NTG04
HMI nr
129904

Hovedkontor
+45 91 912 912

Læs mere på
makerehab.com

Make Rehab
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Beskrivelse

Skødepude small
Puden har mange anvendelses- og kombinationsmuligheder.
Den kan benyttes i skødet med henblik på aflastning af underarme, SI-stimulation samt ved siddende aktiviteter i seng eller
stol.

Længde

55 cm

Bredde

50 cm

Højde

8 cm

Indermål:
fleksibelt

Pudens tyngde giver ro og afgrænsning. Ved mindre personer
kan puden anvendes som stabilisator af bækkenet. Dette med
henblik på at skabe symmetri og alignment hos benamputerede
eller apopleksi patienter i forhold til tonusregulering.
Puden kan desuden bruges som nakkepude med henblik på at
skabe en stabil lejring hos personer med nedsat hovedkontrol.
Samt i forbindelse med dræn, ventiler eller frakturer i nakke/
halsområdet.

Vægt

1,2 kg

Varenummer
NTG05
HMI nr
129925

Derudover er puden anvendelig til understøttelse af thorax i
bugleje, suppleret med Hoved stabilisator small eller large vare
nummer NTG08 eller NTG09 eller Bogstøtte puden varenummer
NTG10.

Skødepude large
Puden har mange anvendelses- og kombinationsmuligheder.
Den kan benyttes i skødet med henblik på aflastning af underarme, SI-stimulation samt ved siddende aktiviteter i seng eller
stol.

60 cm

Bredde

60 cm

Højde

10 cm

fleksibelt

38-48 cm

Vægt

1,5 kg

Varenummer
NTG06
HMI nr
129926

Derudover er puden anvendelig til understøttelse af thorax i
bugleje, suppleret med Hoved stabilisator small eller large vare
nummer NTG08 eller NTG09 eller Bogstøtte puden varenummer
NTG10.

Jylland & Fyn
+45 91 919 919

Længde

Indermål:

Pudens tyngde giver ro og afgrænsning. Ved mindre personer
kan puden anvendes som stabilisator af bækkenet. Dette med
henblik på at skabe symmetri og alignment hos benamputerede
eller apopleksi patienter i forhold til tonusregulering.
Puden kan desuden bruges som nakkepude med henblik på at
skabe en stabil lejring hos personer med nedsat hovedkontrol.
Samt i forbindelse med dræn, ventiler eller frakturer i nakke/
halsområdet.

Sjælland & øerne
+45 91 917 917

28-38 cm

Hovedkontor
+45 91 912 912

Læs mere på
makerehab.com

Make Rehab
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Beskrivelse

Halvcirkel ørepude
Puden forhindrer tryk på øret. Udformningen skaber ligeledes
mulighed for at benytte puden til fritlægning af et mindre
område, eksempelvis særligt udsatte knoglefremspring.
Samtidig fordeles trykfordelingen omkring det udsatte område.

Længde

38 cm

Bredde

15 cm

Højde

6 cm

Hul

8 x 8 cm

Vægt

Bemærk pudens fyld er støjsvagt, hvilket er en fordel for
lydsensitive personer.

0,3 kg

Varenummer
NTG07
HMI nr
129937

Hoved stabilisator
small

Længde

34 cm

Bredde

20 cm

Puden sikrer små, men vigtige stillingsskift.
Puden har et hav af anvendelsesmuligheder. Den kan nemt
benyttes til udfyldelse af hulrum i forbindelse med fejlstillinger
og kontrakturer. Den kan også benyttes til at skabe lændesvaj
ved tendens til bagud roteret bækken, hvilket skaber en bedre
siddende stilling i seng og stol.

Højde

8 cm

Vægt

0,3 kg

Puden er meget anvendelig til understøttelse af løst væv og kan
benyttes som stabilisator sammen med Make Rehabs øvrige
positioneringspuder.

Varenummer
NTG08
HMI nr
129938

Sjælland & øerne
+45 91 917 917

Jylland & Fyn
+45 91 919 919

Hovedkontor
+45 91 912 912

Læs mere på
makerehab.com

Make Rehab
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Beskrivelse

Hoved stabilisator
large

Længde

50 cm

Bredde

38 cm

Pudens størrelse optimerer en stabil understøttelse med god
trykfordeling af hoved, nakke og rygsøjle i semifowler positionen.
Puden kan ligeledes benyttes til sideliggende mellem knæ,
ved 135 grader lejring, som rygstøtte i 70 graders lejring til
personer med nogen balance og selvhjulpne i forbindelse med
omlejring, hvor fuld afgrænsning ikke er nødvendig.
Derudover er den anvendelig i bugleje til understøttelse af arme
og skulderområde.

Højde

10 cm

Vægt

0,6 kg

Varenummer
NTG09
HMI nr
129939

Bogstøtte pude
Pudens udformning giver mange anvendelsesmuligheder og kan
sammenlignes med en bogstøtte, der skaber stabilitet, hvor der
må være ustabilitet.
Bogstøtte puden kan benyttes som stabilisatorpude i sideleje,
enten i kombination med Søhest puden varenummer NTG01
eller Flexo pude varenummer NTG17. Den kan benyttes til at
understøtte albueled og underarm ved bugleje. Eller som let
lænde/rygstøtte pude i sideleje til mennesker med nedsat
balance-trunkus stabilitet. Puden udmærker sig også til mennesker med nedsat hovedkontrol, som kræver en stabil understøttelse. Dette for at hindre fejlsynkning.

Jylland & Fyn
+45 91 919 919

30 cm

Bredde

30 cm

Højde

30 cm

Vægt

1,2 kg

Varenummer
NTG10

Den kan også med fordel anvendes til at understøtte et knæ,
præ- og postoperative indgreb eller i forbindelse med fraktur i
lårben eller underben. I den situation skal den kombineres med
enten Læg/slope pude varenummer NTG14 eller Cylinder puden
varenummer NTG11.

Sjælland & øerne
+45 91 917 917

Længde

HMI nr
129961

Hovedkontor
+45 91 912 912

Læs mere på
makerehab.com

Make Rehab
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Beskrivelse

Cylinder pude
Puden er endnu en i rækken af seriens puder med stor funktionalitet og variation. Den kan benyttes som stabilisator under
knæene for at undgå shear i forbindelse med rygleje/semifowler
og i sideliggende leje i ryggen. Den er også meget anvendelig
mellem knæene og eller fortil i sideleje til det urolige menneske,
som har brug for tryghed og SI-stimulation.

Bredde

25 cm
2 kg

Varenummer
NTG11
HMI nr
129981

Flexarme
til kørestol
Pudernes udformning og materiale gør det muligt at skabe
eller genvinde personens neutrale stilling, hvor armene bliver
understøttet tæt på midtlinjen. Dette understøtter kroppens
naturlige bevægemønster. Pudens arme skaber ro, tryghed og
afgrænsning, hvilket ligeledes har stor indflydelse på personens
funktionsniveau og almene tilstand.

Længde

80 cm

Bredde

18 cm

Højde

5 cm

Vægt, pr. stk.

Tyngden i materialet og flexarmenes udformning sikrer, at
personens arme ligger stabilt, og gør det nemt for personalet
at flytte dem.

0,4 kg

Varenummer
NTG12

Flexarme er universelle og kan monteres på de fleste typer
kørestole.

Jylland & Fyn
+45 91 919 919

60 cm

Vægt

Endelig kan den bruges i forbindelse med re-positionering/
re-lejring fra 90-70-30 grader sideliggende, hvor puden fungerer
som stabilisator pude bag eksempelvis Søhesten varenummer
NTG01, til at understøtte kontraktuelle knæled og derved skabe
større understøttelsesflade ved at udfylde hulrum. Endnu et
eksempel på stor variation, anvendelighed og funktionalitet i én
og samme pude.

Sjælland & øerne
+45 91 917 917

Længde

HMI nr
129985

Hovedkontor
+45 91 912 912

Læs mere på
makerehab.com

Make Rehab

Brugsanvisning | side 9 |
Next Generation positioneringspuder

Beskrivelse

Oval pude
Oval puden er tiltænkt som en støttepude, hvilket giver mange
muligheder i forhold til udfyldning af ”hulrum” mellem krop og
underlag. Puden kan bruges til at skabe mikrostimulation, hvor
vi ved selv små justeringer, ved at lade den ”lille pude vandre”
ændrer på trykfordelingen og herved forebygger tryksår. Puden
kan anvendes til at aflaste specifikke kropsdele eksempelvis
knoglefremspring omkring albueled.

Længde

30 cm

Bredde

20 cm

Højde

5 cm

Vægt

0,2 kg

En lille pude med en stor værdig og betydning i forbindelse med
lejring ud fra et 24 timers perspektiv.
Varenummer
NTG13
HMI nr
129986

Læg/slope pude
Læg/slope pudens form er med til at forebygge fejlstillinger
som adduktion og abduktion omkring knæ. Den kan med fordel
anvendes sammen med Skøde pude small varenummer NTG05,
Skøde pude large varenummer NTG06 eller U-pude med slope
varenummer NTG02. På den måde forebygges fejlstillingen fra
bækkenet, som altid er det primære udgangspunkt for fejlstil
linger.

Længde

60 cm

Bredde

40 cm

Kilens mål
Vægt

Desuden kan puden benyttes i tilfælde hvor sengens knæknæk
ikke matcher menneskets anatomi. I disse tilfælde i kombination
med Hoved stabilisator large varenummer NTG09 eller Cylinder
pude varenummer NTG11, hvis der er begyndende tegn på fejlstillinger i fodled, også kaldet dropfødder.

3,2 kg

Varenummer
NTG14
HMI nr
129987

Sjælland & øerne
+45 91 917 917

Jylland & Fyn
+45 91 919 919

5-26 cm

Hovedkontor
+45 91 912 912

Læs mere på
makerehab.com

Make Rehab
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Beskrivelse

Butterfly
nakkepude
Butterfly nakkepudens unikke udformning sikrer, at nakkens
position opretholdes hos mennesker med nedsat hovedkontrol.
Fyldet former sig inden i puden, så den ønskede position opretholdes. Pudens størrelse sikrer, at personens syn ikke svækkes.
Dette for at personen kan opretholde sit synsfelt og opretholde
visuel kontakt med omverden. Herved skabes tryghed, symmetri
og trykfordeling uden at fratage mennesket de visuelle input fra
synssansen.

Længde

30 cm

Bredde

15 cm

Højde

14 cm

Vægt

0,4 kg

Varenummer
NTG15
HMI nr
129988

Hæl/arm kile pude
Puden gør det muligt at lejre en specifik kropsdel. Materialefyldet sikrer, at puden holder formen, så det er muligt at opnå
en total aflastning af hælene i forbindelse med forebyggelse af
tryksår. Udformningen og materialet er både stabilt og formbart.
Så arm eller læg aflastes ned i materialet, og hulrummene mellem kropsdel og underlag/madras udfyldes. Dette for at skabe
størst mulig trykfordeling, samtidig med at vinklen bibeholdes.
Dette gør, at puden ligeledes er velegnet til lejring af frakturer
i arme eller ben, i forbindelse med operationer, hvor arme og
underben skal lejres i en præcis position, ved lymfe drænage
behandling og til forebyggelse af ødemdannelse.

Jylland & Fyn
+45 91 919 919

30 cm

Bredde

15 cm

Højde

5-10 cm

Vægt

0,25 kg

Varenummer
NTG16

Stabiliteten i puderne gør dem ligeledes egnet til lejring af arme
eller ben med nedsat tonus med henblik på alignment og forebyggelse af fejlstillinger.

Sjælland & øerne
+45 91 917 917

Længde

HMI nr
129989

Hovedkontor
+45 91 912 912

Læs mere på
makerehab.com

Make Rehab
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Beskrivelse

Flexo pude
Flexo puden er den ultimative ener. Pudens længde og tyngde
gør det muligt, både let og fleksibelt, at lejre med én og samme
pude i rygliggende - semifowler position, sideliggende i 30, 70 og
90 grader samt næsten i bugleje i 135 grader.

Længde

190 cm

Bredde

25 cm

Højde

12 cm

Vægt

4 kg

Puden er syet med 2 kanaler, som sikrer, at pudens fyld ikke for
svinder væk under mennesket under re-positionering.
Stabilitet og afgrænsning er her nøgleordene, og indtænkt sammen
med øget fleksibilitet i anvendelsesmulighederne. Derudover kan
puden både anvendes af det menneske, som har behov for lejring,
men er delvis selvhjulpen og selv kan deltage aktivt i stillingskift.
Flexo puden kan også anvendes til det immobile menneske, som
har behov for hjælp ved re-positioneringer.

Varenummer
NTG17
HMI nr
129990

Puden kan med fordel indgå som primær pudeløsning og sup
pleres med Bogstøtte pude varenummer NTG10, Cylinder pude
varenummer NTG11, Oval pude varenummer NTG13 i sideleje og
Hoved stabilisator small varenummer NTG08 eller Hoved stabi
lisator large varenummer NTG09, Hæl/arm kile pude varenummer
NTG16 eller H-pude varenummer NTG18 i rygliggende. Dette
afgøres af det konkrete behov og menneskets funktionsniveau.

H-pude
H-puden er specielt egnet til lejring af ben i sideliggende stilling.
Til at korrigere adduktion og tonus af UE, med fokus på alignment. Desuden er puden anvendelig i rygliggende til at forebygge abduktion af UE og sikre, at hælene er fri af underlaget, hvis
der er risiko for udvikling af tryksår.
Puden er en del af vores specialiserede puder, som vi ofte an
vender hos mennesker med CP.

Længde

48 cm

Bredde

30 cm

Højde

30 cm

Vægt

2 kg

Varenummer
NTG18
HMI nr
129991

Sjælland & øerne
+45 91 917 917

Jylland & Fyn
+45 91 919 919

Hovedkontor
+45 91 912 912

Læs mere på
makerehab.com

Make Rehab
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Brug

Brugen af Next Generation positioneringspuder er beskrevet under hver enkelt pude.
Her eksempler på brug af positioneringspuderne.

NTG12
Flexarme til
kørestol

NTG15
Butterfly nakkepude

NTG02 og NTG11
U-pude med slope og
Cylinder pude
NTG07
Halvcirkel
ørepude

NTG14
Læg/slope pude

NTG01 og NTG10
Søhest pude og Bogstøtte pude

NTG01
Søhest pude

NTG01 og NTG10
Søhest pude og
Bogstøtte pude

NTG16
Hæl/arm kile pude

NTG14, NTG15 og NTG16
Læg/slope pude, Butterfly nakkepude og Hæl/arm kile pude

NTG10
Bogstøtte
pude

NTG10 og NTG17
Bogstøtte pude
og Flexo pude

NTG05
Skødepude
small

NTG01 og NTG10
Søhest pude og
Bogstøtte pude

NTG03 og NTG07
Fixzy pude small/medium
og Halvcirkel ørepude

Sjælland & øerne
+45 91 917 917

Jylland & Fyn
+45 91 919 919

Hovedkontor
+45 91 912 912

Læs mere på
makerehab.com

Make Rehab
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Efter brug

Next Generation positioneringspuder kan hurtigt vaskes af med desinfektionsmidler og tørrer i løbet af få minutter.

Vedligeholdelse og rengøring

Korrekte vedligeholdelses- og rengøringsrutiner er altafgørende for at forlænge
levetiden af Next Generation positioneringspuder.

Fjern

Tør af

Next Generation positioneringspuderne bør
desinficeres regelmæssigt ved brug.
De skal skylles grundigt og tørres.
Skal rutinemæssigt inspiceres for skader.

Håndtering og opbevaring

Tør Next Generation positioneringspuden
grundigt af med en ren, tør klud, før den tages
i brug eller lægges væk. Vådt stof er mere
modtageligt for skade og slitage.

Følg rengøringsvejledningen

Skyl

Yderligere rengøring

Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i
direkte sollys.

Tør

Bortskaffelse
Fjern

Fjern snavs og spild på positioneringspuden, før rengøringen starter.
Dekontaminering/sterilisering kan kun ske på overflader, som først er rengjorte
og grundigt skyllet.

Tør af

Tør positioneringspuden af med en ren klud med desinfektionsmidler.

Bortskaffelse og genbrug af brugte Next
Generation positioneringspuder og emballage
skal ske i overensstemmelse med den gældende lovgivning.
Sørg for at rengøre produktet inden bortskaffelse for at undgå risikoen for forurening.
Ved mistanke om kontaminering skal
produktet kasseres som klinisk affald.

Skyl

Skyl positioneringspuden med rent vand efter desinfektion.
Dette skal gøres for at forhindre ophobning af rester af desinfektionsmidler,
hvilket kan resultere i:
• biokompatibilitet forringes
• rengøring med en højere koncentration end anbefalet, som kan betyde mulig
beskadigelse af stoffet
• dannelse af slibende krystaller, der kan slide på overfladen af stoffet
• følsomhed for skader som følge af slid eller gennemstrækning

Tør

Tør positioneringspuden grundigt af med en ren, tør klud, før den tages i brug
eller lægges væk.
Vådt stof er mere modtageligt for skade og slitage.

Følg rengøringsvejledningen

Følg altid disse instruktioner, når der bruges kemiske rengøringsmidler.
Ikke alle rengøringsmidler kan anvendes på Next Generation positionerings
puderne.
Kontakt info@makerehab.com for yderligere information eller se oversigten
på næste side.

Referencer

CDC Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare facilities (2008) p.36.
BHTA ‘Protect, Rinse and Dry’ guidance on the care, cleaning and inspection of healthcare mattresses (2016) www.bhta.com/bhta-campaigns.
Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA). Sterilization, disinfection and cleaning of medical equipment:
(guidance on decontamination from the Microbiology Advisory Committee MAC manual):
Part 1 Principles. London: MHRA; 2010. (2), Part 2 Protocols. London: MHRA; 2005 p.20, Part 3 Procedures. London: MHRA; 2006 p.33-37
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Anbefales IKKE

Anbefales med forbehold

Anbefales

Retningslinjer for dekontaminering af
Next Generation positioneringspuder

Metode

Aktiv %

pH-værdier
egnet til
desinfektion

Behandlingstid

Efter påføring

Indvirkning på stoffet

Klor og
klorblandinger

1.000-10.000
milliontedele

7-9

<10 min.
Afhængigt af
styrken og
blandingen

Skyl grundigt,
og tør efter med
tør klud.
Lad stoffet tørre.

Anbefales
Anvend opløsning på 1.000 milliontedele
til daglig rengøring, og max 10.000 milliontedele til dekontaminering.
Undgå at skrubbe hårdt på stoffet.

Glutaraldehyd

2

7,5-8,5

Afhængigt af
temperaturen

Skyl grundigt,
og tør efter med
tør klud.
Lad stoffet tørre.

Anbefales

Neutral

3 min. - 134°C
10 min. - 126°C
15 min. - 121°C
30 min. - 115°C

Tør og returnér
dragten til brug
eller opbevaring.

Anbefales
Høje temperaturer og lange dvæletider kan
få stoffet til at krympe. Tjek altid, at stoffet
tåler dampsterilisation.

Dampsterilisation Ikke
relevant

Brintoverilte

3-25 %

5-9

<5 min.

Skyl grundigt,
og tør efter med
tør klud.
Lad stoffet tørre.

Anbefales
Sørg for at skylle grundigt. Meget sure eller
alkaliske peroxider bør
undgås, da de vil beskadige stoffet.

Alkohol

Typisk 70

-

Max 10 min.

Skyl grundigt,
og tør efter med
tør klud.
Lad stoffet tørre.

Anbefales med forbehold
Stoffets overflade kan svulme op og
gå i stykker. Behandl derfor stoffet
forsigtigt, indtil det er helt tørt.

Ethylenoxid

3

–

>30 min.
Temperatur
afhængig

Skyl grundigt,
og tør efter med
tør klud.
Lad stoffet tørre.

Anbefales kun til sterilisering
Sørg for, at steriliseringen er valideret
og klar til brug.
Kræver rengøring bagefter.

Kvartær
ammonium
blandinger

3-15 %

7-10

Varierer

Skyl grundigt,
og tør efter med
tør klud.
Lad stoffet tørre.

Anbefales med kraftige forbehold
Kvaternære opløsninger med en
pH> 10 anbefales ikke.
Brug ikke klude indeholdende
natrium-hydroxid (NaOH).

Iodoforer

75-100
milliontedele

Syre

<20 min.

Udsættes stoffet
for iodoforer, skylles det med vand
og tørres efter
med tør klud. Lad
stoffet tørre.

Anbefales ikke
Farvning og syreholdige produkter
reducerer stoffets levetid.

Pereddikesyre

0,2-0,35

–

<20 min.

Skyl grundigt,
og tør efter med
tør klud.
Lad stoffet tørre.

Anbefales ikke
Syrens PH vil ødelægge stoffet.

Fenoler

2-12 %

–

10 min.

Kassér.

Anbefales ikke
Fenolers syregenskaber ødelægger
stoffet.

Tør varme

Ikke
relevant

Neutral

10 min. - 126°C
15 min. - 121°C
30 min. - 115°C

Kassér.

Anbefales ikke
Tør varme blødgører stoffet, hvilket
ødelægger det over tid.
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Garanti

Specifikationer og dokumentation
Rengøring

Overtørring med desinfektionsmidler

Stof

Strækbart og slidstærkt

Vandtæt

Ja
Godkendt i henhold til ISO 811
Textile fabrics - determination of resistance to water
penetration - hydrostatic pressure test

Antibakteriel

Ja
Godkendt i henhold til:

Garantiperioden for Next Generation positioneringspuder er 1 år fra købsdato. Fakturaen
er “garantibevis”. Make Rehab A/S påtager sig
ikke ansvaret for beskadigelser, der skyldes
fejlagtig brug eller manglende overholdelse af
anvisningerne i denne brugsanvisning.

BS EN ISO 2286-2
Rubber- or plastics-coated fabrics - determination of
roll characteristics - methods for determination of total
mass per unit area, mass per unit area of coating and
mass per unit area of substrate
ISO 5978
Rubber- or plastics-coated fabrics - determination of
blocking resistance
BS ISO 22196
Plastics - measurement of antibacterial activity on
plastics surfaces
Åndbar

Ja
Godkendt i henhold til ASTM E96/E96M
Test methods for water vapor transmission of materials

Brandhæmmende

Ja
Godkendt i henhold til BS EN ISO 6940
Textile fabrics - burning behaviour - determination of
ease of ignition of vertically oriented specimens

Biokompatibilitet

Ja
Godkendt i henhold til BS EN ISO 10993-5
Biological evaluation of medical devices - part 5: tests
for in vitro cytotoxicity

Holdbarhed

Ja
Godkendt i henhold til BS EN ISO 7854
Rubber- or plastics-coated fabrics - determination of
resistance to damage by flexing

Beskyttende tøj

Ja
Godkendt i henhold til BS EN 14605
Protective clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with liquid-tight
(type 3) or spray-tight (type 4) connections, including
items providing protection to parts of the body only
(types pb [3] and pb [4])

Antistatisk

Ja
Godkendt i henhold til DIN ISO 2878
Rubber, vulcanized - antistatic and conductive
products - determination of electrical resistance

Produkter, der er blevet anvendt til andre
formål end den tilsigtede anvendelse; eller
som har været genstand for forsømmelighed,
misbrug, forkert opbevaring eller håndtering,
fejlbetjening, uautoriserede modifikationer
eller skader uden normal slitage, som er
afgjort af Make Rehab A/S, er ikke omfattet af
denne garanti.
Garantien bortfalder, hvis der er foretages
uautoriserede ændringer af produktet.

Forhandler / Producent
Make Rehab A/S
Fuglebækvej 4J
2770 Kastrup
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