GRATULERER

-med valget av en Westnofa madrass.
Madrassen er utviklet for å gi trykkavlastning til personer som risikerer å utvikle trykksår.
Skulle det mot formodning oppstå problemer med produktet, vennligst kontakt Westnofas
kundeservice på 72 87 42 01eller e-post: ordremad@westnofa.com

Kvalitet

I utviklingen av disse madrassene har vi lagt vekt på å lage madrasser med høy liggekomfort og lang
brukstid.
Vi har i tillegg hatt fokus på miljø og det å bruke materialer som tilfredsstiller dagens strengeste krav.
Alle innsatsvarer er testet i henhold til gjeldende normer, Norsk Standard.

Alle produktene følger garantibestemmelsene i Norsk kjøpslov.
Alle våre madrasser er CE-merket.
Alle madrasser er testet og sertifisert mot brannkravene
NS-EN 597-1 (Ulmende sigarett) og NS-EN 597-2 (flammetest).

Produktbeskrivelse

Westnofa`s madrasser er spesielt utviklet med tanke på trykksårforebygging (antidekubitus).
Ved at kroppsvekten fordeles minsker man risikoen for trykksår på spesielt utsatte steder.
Madrassene er trykktestet og har meget gode antidekubitus-egenskaper.
Anbefales til alle brukergrupper. Maksimum brukervekt 120 kg

Bruks/monteringsanvisning

Fjern all emballasje før du tar produktet i bruk.
Legg madrassen direkte på hovedmadrassen. Madrassen er vendbar.
Madrassen er rullkomprimert for å lette håndtering og transport.
Dette forringer ikke madrassens kvalitet eller levetid.
Det vil derfor ta et døgns tid etter åpning før den oppnår sin opprinnelig form og mål.
Det anbefales at madrassene benyttes med trekk. Dette beskytter skummet og forlenger både
madrassens yteevne og levetid.
Trekket er elastisk og gir brukeren økt komfort samt øker skumkjernens yteevne.
For å oppnå best mulig effekt av madrassen, anbefaler vi at det ikke brukes mer enn et vanlig laken.
Lakenet bør ligge ”løst” på madrassen.

Vedlikehold

Sjekk madrassen regelmessig. Hvis trekket blir ødelagt, bør ikke madrassen brukes før man legger på
nytt trekk.
Når trekk legges på madrassen, sørg da for at hjørnene på madrassen passer i trekkets hjørner.
Dette skal være enkelt med at det er glidelås på 3 sider.

Ettersyn

Vi anbefaler at madrassen vendes med jevne mellomrom.
Selv om madrassen har trykksårforebyggende egenskaper er det fortsatt viktig at brukeren flyttes
regelmessig hvis han/hun ikke er i stand til å flytte seg selv. Dette hjelper på trykkavlastingen og
forebygger trykksår.

Rengjøring trekk

Trekket regngjøres med et vanlig rengjøringsmiddel og en fuktig klut. Trekket kan vaskes på 95 C
Trekket skal være tørt før det legges på igjen. Må ikke tørkes i tørketrommel

Rengjøring skumkjerne

Skummet kan vaskes på 85 C, dog anbefaler vi en skånsom vask.
Drypptørres.
Sørg for at skummet er helt tørt før trekket legges på igjen.

-Lykke til med din Westnofa madrass!!
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