yleisasentohoitotyyny

YLEISASENTOHOITOTYYNY
TOIMIVUUS

Mega™7040 asentohoitotyyny muuntuu moneen
käyttöön asentohoidossa. Kimmoisaa ja kestävää
tukityynyä voidaan käyttää myös tavallisena nukkumatyynynä.
Oikein käytettynä tukityyny keventää kehoon ja
raajoihin kohdistuvaa painetta. Tyynyä voidaan
käyttää estämään luisten ulokkeiden painumista
toisiaan vasten vähentäen näin painehaavariskiä.
Tyynyn avulla voidaan myös pitää kantapäät kokonaan irti alustasta.

RAKENNE JA MATERIAALIT

Mega™7040 yleisasentohoitotyynyä voidaan
käyttää monipuolisesti asentohoidossa.

INDIKAATIOT

Mega™-asentohoitotyynyjä käytetään terveydenhuollossa osana hoitajan
tekemää asentohoitoa. Tuotteen käyttö tulee aina yhdistää hoitohenkilökunnan tekemään kliiniseen arvioon potilaan/asiakkaan asentohoidon
tarpeesta ja tarkoituksesta.

Huolellisesti valituilla materiaaleilla on erinomaiset
ympäristö-, ergonomia- ja antidecubitusominaisuudet. Tyynyn paloluokitus on SL 1.1
Sisäpäällinen
Mega™7040-asentohoitotyynyn
viskoosisekoitteisessa sisäpäällinen sisältää Durablend™ -tyynytäytteen. Tarvittaessa tyynytäytteen määrää voi lisätä
tai vähentää. Sisäpäällisen toisella lyhyellä sivulla
on vetoketju mahdollista tyynytäytteen käsittelyä
varten. Tyynytäytettä voi ostaa erikseen valmistajalta.

Hygieniapäällinen
Medicase®-hygieniapäällisen kulutuskestävyys on
huippuluokkaa.2 Päällinen on joustavaa, hengittävää ja hiostamatonta eikä päästä nesteitä läpi.
Erikoislaminoitu pinta hylkii tehokkaasti nesteitä ja
eritteitä. Päällinen on antibakteerinen, home- sekä
sienisuojattu3 ja siinä on ommellut, lujat saumat.
Päällisessä on läppäkiinnitys. Päällisen materiaali on
PU-laminoitu polyesteri.
Vakiomallinen tuote toimitetaan hygieniapäällisellä. Mega™7040-tyynyyn on saatavilla myös miellyttävän pehmeä fleece-tekstiilipäällinen. Tarjolla on
myös kuumasaumattu KS-hygieniapäällinen nestetiiviillä vetoketjulla.

TUOTETURVALLISUUS

Mega™7040 on lääkintälaitedirektiivin MDD 93/42/
ETY sekä muutosdirektiivin 2007/47/EY, luokan 1
tuote. Tuotteen materiaalit ovat Öko-Tex 100 Class
1 -sertifioituja. Päällismateriaali on myös bioyhteensopiva ISO 10993 -mukaisesti.

TUOTTEEN KUNTO JA HÄVITYSOHJEET

Tarkista tuotteen kunto säännöllisesti. Vaihda vaurioitunut tuote ehjään. Tyynyn elinkaari on pitkä.
Mega™7040 voidaan hävittää turvallisesti ja edullisesti polttamalla. Tyyny ei ole ongelmajätettä!

Oikein suoritettuna asentohoidolla edistetään hengitystä ja verenkiertoa, estetään nivelten virheasentojen syntymistä sekä iho/kudosvaurioden syntyä. Kuntoutumisen perustana on onnistunut asentohoito.
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Testattu IMO FTPC ANNEX 1 Part 9 -mukaisesti.
2
Testattu ISO 12947-2: 100 000 kierrosta.
3
Aktiivinen ainesosa sinkkipyritioini.
1
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YLEISASENTOHOITOTYYNY
HOITO- JA PESUOHJE

Hygieniapäällisen pinta voidaan pyyhkiä heikosti emäksisellä pesuliuoksella sekä useimmilla desinfektioaineilla. Eritetahrapuhdistuksessa käytetään happeen
perustuvia desinfiointiaineita (pH 5-9). Syövyttävien
aineiden käyttöä ei suositella. Vahvasti emäksisen KloraminT-liuoksen maksimipitoisuus on 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000 ppm. Spriipohjaisten liuosten
tehoainepitoisuus saa olla 60-80 % (pH≈10). Muista riittävä huuhtelupyyhintä ja kuivaus.
Pyyhi päälliselle joutunut virtsa ja hiki pois. Säännöllinen pintapyyhintä pidentää tuotteen käyttöikää.
Sisäpäällinen täytteineen sekä hygieniapäällinen erikseen voidaan pestä pesukoneessa. Kuumadesinfiointi
on mahdollinen 70 °C:ssa 10 minuutin ohjelmalla tai
95 °C:ssa.

Q#reTEKNISET TIEDOT
Standardikoko
Paino
Täyte

Tuettu selinmakuu Mega™T ja Mega™7040 -asentohoitotyynyjen avulla.

Lääkinnällisen laitteen, tarvikkeen tai apuvälineen
soveltuvuus, toimivuus tai vaikuttavuus tuotteen
valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen on
arvioitava yksilöllisesti terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta.

Carital Oy ja MediMattress Oy ovat ISO 13485 ja ISO 14001 -sertifioituja yrityksiä

Päällinen
Paloluokitus
Puhdistus
EU-direktiivi		
		
Takuu

40 x 70 cm
790 g
Durablend™ -täytesekoitus 80 %
PU-vaahtomuovi, 20 % silikonoitu PES
PU/PES, fleece PES
SL 11
Hygieniapäällisen pintapyyhintä,
pesu max. 95 °C
Fleece-päällisen pesu max. 60 °C
MDD 93/42/ETY sekä muutosdirektiivi 2007/47/EY: luokka 1 (CE)
Kaksi (2) vuotta materiaali- ja
valmistusvirheille
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