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• Mellom hver pasient, skal HoverMatt® vaskes ned
med desinfeksjonsmiddel eller -servietter beregnet på
rengjøring av sykehusutstyr. Det er også mulig å benytte en
10:1 klorblanding bestående av 10 deler vann og 1 del klor
(NB: Vasking med klor kan forårsake en bleket/ misfarget
HoverMatt).
• Om det ikke er tilstrekkelig med ovennevnte vaskemetode,
kan madrassen vaskes i vaskemaskin på maks 65° C. Her
kan man også bruke en klorblanding bestående av 10 deler
vann og 1 del klor om nødvendig.
• HoverMatt bør lufttørkes. Lufttørkingen kan gjøres mer
effektivt ved å benytte madrassens lufttilførsel for å sirkulere luft inne i produktet. Ved bruk av tørketrommel, skal
laveste temperatur tilgjengelig benyttes. Temperaturen skal
aldri overstige 46° C. Kvaliteten på stoffet i madrassen
(nylon/ polyuretana) vil forringes etter gjentakende bruk av
tørketrommel.
• For å holde produktet rent, anbefales bruk av engangslaken.
• Om madrassen brukes til en isolerte pasienter, henvises
det til sykehusets gjeldende reglement/ prosedyrer rundt
madrasser og sengetøy i bruk på isolat.

• Mellom hver pasient, skal AirWedge vaskes ned med
desinfeksjonsmiddel eller -servietter beregnet på rengjøring
av sykehusutstyr. Det er også mulig å benytte en 10:1
klorblanding bestående av 10 deler vann og 1 del klor
(NB: Vasking med klor kan forårsake en bleket/ misfarget
HoverMatt).
• For å holde AirWedge ren, anbefales bruk av engangslaken.
• Om AirWedge brukes til en isolerte pasienter, henvises
det til sykehusets gjeldende reglement/ prosedyrer rundt
madrasser / sengetøy i bruk på isolat.
• AirWedge skal ikke tørkes i tørketrommel.
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HT-AIR ® 2300 AIR SUPPLY
• Mellom hver pasient, skal Air2300 vaskes ned med desinfeksjonsmiddel
eller -servietter beregnet på rengjøring av sykehusutstyr. Produktet rengjøres
etter rengjøringsmiddelets anvisning. NB: Bruk av desinfeksjonsservietter kan
forringe grafikken på kontrollpanelet over tid. Nye paneler er mulig å kjøpe om
nødvendig.
• NB: Ikke spray rengjøringsmiddel/ væske direkte på Air2300-maskinen.
• Før bruk skal produktet inspiseres av en representant fra Etac for å sikre at
strømtilførselen fungerer og ikke er mangelfull eller skadet. Om det blir funnet
feil eller mangler skal ikke produktet benyttes, men returneres for reparasjon.
• Luftforsyningen har luftfiltre på hver side av motoren. Disse filtrene kan nås
ved å fjerne de små skruene som holder filtercoveret på plass. Det er anbefalt
at filtrene renses månedlig eller i henhold til sykehusets/ institusjonens egne
retningslinjer.
• Ved vask fjernes filteret fra maskinen og plasseres under rennende, varmt vann.
Filteret må lufftørkes helt før det plasseres tilbake i Air2300-maskinen.
• Filteret bør byttes ut når det er tilstoppet med smuss som ikke er mulig å fjerne
ved hjelp av vask. Filteret bør også byttes hvis det har mistet formen eller er
ødelagt.
• Det er anbefalt å bytte filteret årlig.

SPU

• Q2Roller er beregnet for én pasient (SPU).
Om madrassen blir tilsmusset, vaskes den ned med
desinfiserende/ bakteriedrepende vaskemiddel.

Single Patient
Use

• Området rengjøres etter rengjøringsmiddelets anvisning.
Påfør desinfeksjonsmiddelet direkte på områder som
er vanskelig å komme til. Lufttørkes. Skal ikke vaskes i
vaskemaskin.

www.etac.no
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SPU

Single Patient
Use

• HoverMatt® Single Patient Use (SPU) er kun beregnet for én
pasient og ikke ment for vask.
• For å holde produktet rent, anbefales bruk av engangslaken.

SPU

Single Patient
Use

• HoverSling SPU er kun beregnet for én pasient og ikke ment
for vask.
• For å holde produktet rent, anbefales bruk av engangslaken.

SPU

Single Patient
Use

• HoverSling® Single Patient Use (SPU) er kun beregnet for én
pasient og ikke ment for vask.
• For å holde produktet rent, anbefales bruk av engangslaken.

• HoverSling® Split-Leg Single Patient Use (SPU)
er kun beregnet for én pasient og ikke ment for vask.
• For å holde produktet rent, anbefales bruk av engangslaken.
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