LASAL
POSISJONERINGSPUTER

LASAL - løsningen på posisjonering
Kjære kunde!
Vi takker for valget av LASAL posisjoneringsputer.
Vi er overbeviste om at de vil glede både bruker og
hjelper.
Denne brukermanualen inneholder nyttige
opplysninger om produktene, vedlikehold, sikkerhet og tekniske data.
Les manualen grundig innen produktene tas i bruk.

Innholdsfortegnelse:
Generell informasjon
Før bruk
Produktbeskrivelse
Typer og farger
Materialer
Merking
Bruksområder
Rengjøring
Vedlikehold og oppbevaring
Sikkerhetsinformasjon
Avfallshåndtering
Reklamasjon og retur
Levetid og reklamasjonsrett
Symbolforklaring, vask og vedlikehold
Merking av produktene

2

3
3
3
3
5
5
5
6
6
7
8
8
8
9
10

Generell informasjon
LASAL posisjoneringsputer benyttes som hjelpemiddel ved rehabilitering og oppfyller
kravene for CE-merking for produkter i Klasse 1 . Putene er produsert i overensstemmelse
med EU Direktiv 93/42ÆEC 1993 og standard EN 12182: 2012 samt EN ISO 14971:2012.
Før bruk:
Kontroller alltid, at alle produktene er intakte og ikke skadet. Anvend ikke skadede eller
defekte produkter. Kontakt leverandøren og informer om skadens omfang.
Produktbeskrivelse
LASAL posisjoneringsputer leveres i et stort utvalg typer og størrelser. Kombinasjonen av de
små polystyrenkulene i et fleksibelt trekk, samt yttertrekk i bomull, gjør at putene former seg
individuelt etter brukeren og underlaget.
LASAL posisjoneringsputer er formbare og glir derfor ikke som en vanlig pute kan gjøre. Til
alle puter fås et kulørt trekk som kan brukes som fargekode i selve posisjoneringen, noe som
gjør det lettere å gjenskape den ønskede posisjonen. Som ekstra tilbehør til alle puter fås
også hygienetrekk.
Produktspekteret omfatter følgende typer og farger: Se sidene 4 til 10 for brukeranvendelse.

T-puter (abduksjonsputer)

Firkant-puter

Nakke-puter - låsbare

Banan-puter

Halvmåne-puter

Støtte-puter/kileputer

Trekant-puter

Nakke-puter - u-formede
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Stor Scoliose og kontrakturdannelse

Stor Scoliose og luxert hofte

Posisjonering på ryggen med
bananputer og T-puter

300 posisjonering med bananpute,
nakkepute og liten halvmånepute

Mageliggende stilling med T-puter
og halvmåneputer

Respiratorisk stilling

Ryggleie/avgrensning

Avlåst sideleie med Bananpute og
nakkepute som støtte under hode

Materiale
•
•
•
•
•
•

Fyll: Brannhemmede EPS perler (ekspandert
polystyren)
lnnerpute: PU-belagt flammehemmet
polyestertekstil.
Mugg-, og svampresistent.
Allergitestet.
Yttertrekk: l 00% OKO TEX sertifisert bomull.
lnnertrekk: PU-belagt brannhemmende
polyestertekstil.

Merking

Produktet er merket i henhold til gjeldende lovgivning om medisinsk utstyr jfr. EU Direktiv
93/42EEC 1993. Etikett med informasjon om
fabrikant, varemerke, advarsler, artikkelnummer,
årstall for fremstilling, råvarer og vaskeanvisning
er monteret på innerputen og innvendig i trekkene.
Se side 10.
Symbolforklaring på etikett

Henvises til punktet symbolforklaring på side 9.
Bruksområder

LASAL-putene kan benyttes både av barn og
voksne og benyttes innen alle behandlingsområder
som benyttes av helsevesenet. Putene benyttes
for støtte og avlastning i ulike situasjoner, f.eks. i
sengen, rullestolen, sofaen, på gulvet m.m.
Putenes fleksibilitet gir posisjoneringen en større
overflate, noe som føles komfortabelt og er
avlastende for brukeren.
Med et stort og varierende sortiment av størrelser
og typer er det mulig å skape en individuell stilling
for den enkelte bruker.
Putens tette berøring inntil kroppen er også
medvirkende til å skape en følelse av ro og
trygghet. Det er lett og meget enkelt å endre på
putestillingene, noe som også er en
nødvendighet for å skape avveksling i sittestillingene og hindre komplikasjoner, forårsaket av
immobilitet, i å oppstå.
Se LASAL produktbrosjyre for ytterligere
anvendelse.

Korrekt hodestilling med støtte fra en liten
halvmånepute bak nakken og nakkepute 900
for armstøtte.

Til tross høy komfort og maksimal trykkfordeling er en
LASAL posisjoneringspute ikke et antidecubitus produkt.
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Rengjøring

Yttertrekket (100% bomull):
Vask anbefales ved 60°C for kulørt trekk. Ved
høyere temperatur vil det påvirke fargene, som vil
blekes med tiden. Det anbefales at kulørte trekk
vaskes separat.

Sittende posisjonering av pasient
med halvsidig lammelse

Hvitt trekk tåler vask og tørketromler v/max. 90°
C.
Krymper ca. 5%.
Innerputen (Polyester PU)
Tørkes med vann tilsatt rengjøringsmiddel, klor
engangsklut (max. 1000 ppm) eller sprit. Må ikke
maskinvaskes. Polystyrenkulene smelter ved
temperatur over 71°C. Polystyrenkuler, som
kommer i kontakt med varmeelementene i en
vaskemaskin eller tørketrommel, kan derfor skade
slike maskiner.
Vær oppmerksom på at pH-verdien på
desinfiseringsmiddelet ikke bør være høyere enn
11,4. Unngå skyllemidler og andre tilsetningsstoffer, som inneholder oppløsningsmidler.
Hygienetrekk (Polyester PU):
Tåler vask og tørketromler ved max. 95°
C. Tåler
sprit og alle industrielle vaskemidler, bl.a. Virkon,
samt engangskluter med klor (max l 000 ppm).
Det anbefales å vaske overflatebehandlede
tekstiler sammen med ubehandlede tekstiler i
forholdet l : l, slik at man sikres tilstrekkelige
kanaler til transport av vannet, når tekstilene
presses sammen.
Unngå skyllemidler og andre tilsetningsstoffer,
som inneholder oppløsningsmidler.
Vedlikehold og oppbevaring

Utover alminnelig rengjøring, krever LASAL
posisjoneringsputer ikke noe spesielt vedlikehold.
Putene skal oppbevares tørt og ved alminnelig
romtemperatur. Unngå at putene kommer i
berøring med skarpe eller spisse genstander eller
blir gnidd mot rue overflater.
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Unngå direkte sollys over lengre tid.

Sikkerhetsinformasjon

Les alltid brukerveiledningen innen produktet tas
i bruk. Produktet må kun anvendes til det som er
beskrevet i denne informasjonen.
Det er viktig at brukeren plasseres slik at
luftveiene holdes frie.
Vær ekstra oppmerksom på barn under
3 år og personer som ikke kan forflytte seg
ved egen hjelp eller ta vare på seg selv.
30 graders sideleie

Plasser aldri produktet slik at det kan
blokkere luftveiene.
Unngå bruk av skarpe og rue gjenstander
mot produktet, da dette i verste fall
skade produktet. Som eksempel; Unngå å
få putene i klem i sengegjerde eller i hjul
og andre deler på rullestolen.
Fyllet må ikke spises eller puttes i munn,
øre, nese eller øyne.
Unngå bruk av puter som er ødelagt.
Putene må ikke benyttes i nærheten av
eller i kontakt med åpen flamme eller
varme overflater, slik som åpen ild, varmeovner, sigaretter eller varmelamper.
Innmat og puter er behandlet med
flammehemmende stoff og er branntestet
på Dansk Teknologisk lnstitut
(ISO 12952-1 :2012 og ISO 12952-2:2012).

Mageleie/drenasjestilling

Putene må ikke benyttes i kombinasjon
med varmetepper, da dette vil føles for
varmt og bli ubehagelig for brukeren.
Ikke benytt datamaskin eller annet
elektrisk utstyr ved eller på putene.
Putene kan bli overopphetet og i verste
fall antennes.
Bruk ikke PC eller annet elektrisk utstyr i
eller på putene, da utstyret kan bli overopphetet og i verste fall antenne.
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Avfallshåndtering

Putene håndteres som alminnelig husholdningsavfall (brennbart avfall).
Ved lekkasje på innerputen, slik at fyllet tyter ut,
kan dette fjernes med en støvsuger og deretter
destrueres.
Posisjoneringer i avlåst sideleie

Reklamasjon og retur

Reklamasjoner skal meldes til leverandør raskest
mulig, med en beskrivelse av problemet. Retur
foretas etter avtale med leverandør.
Transportskade skal meldes til transportør
umiddelbart etter mottatt leveranse.

Levetid og reklamasjonsrett
•
•
•

Sideleie

8

Produktet har en forventet levetid på 3 år.
Levetiden er basert på korrekt bruk, rengjøring
og vedlikehold.
Produsenten påtar seg ikke ansvar for skader
på produktet eller brukeren som er oppstått
pga. transport eller feil bruk av produktet.

Symbolforklaring - vask og vedlikehold

Må ikke vaskes
Vaskes ved max. 600C
Vaskes ved max. 950C
Må ikke blekes
Puter til treningsøvelser

Må ikke tørkes i tørketrommel
Kan tørkes i tørketrommel ved max. 600C
Må ikke strykes
Tåler stryking ved høy temperatur
Må ikke renses
Advarsel
Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild
Unngå kontakt med skarpe gjenstander
Kastes som vanlig avfall

Lang sittepute og T-pute

CE-merket ihht. 93/42/EEC 1993
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Eksempel på merking av henholdsvis pute og trekk

Abduksjon av bena

Støtte av hofter, knær og føtter
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Hjelpemiddelspesialisten AS
Rosenholmveien 22, 1252 Oslo
Tlf: 66 81 60 70
firmapost@hm-spes.no - www.hm-spes.no

