Mediresc™

kiinteä pelastuspäällinen

Mediresc™-pelastuspäällinen kiinteällä pelastuslakanaominaisuudella on saatavilla kaikkiin MediMattress
Oy:n valmistamiin täyspatjoihin.
Pelastuspäälliset ja -lakanat on suunniteltu ja testattu yhteistyössä pelastusalan ammattilaisten kanssa
YLEISKUVAUS
Kiinteä Mediresc™-pelastuspäällinen on suunniteltu potilaan nopeaa evakuointia varten esimerkiksi tulipalon sattuessa. Mediresc™-pelastuspäällinen mahdollistaa potilaan turvallisen evakuoinnin niin kuivilla kuin kosteilla pinnoilla sekä myös portaissa.
Sinisen pintakankaan ylin kerros on polyuretaania ja alakerros polyesteriä. Mustan pohjakankaan pinta on liukasta polyesteriä ja sisäkerros
polyuretaania.

OMINAISUUDET
Päällisen yläosan materiaali on joustavaa, neste-2,
lika- ja eritetiivistä3 PU-laminoitua polyesteria.
Yläosan materiaalilla on korkea hankaus- ja kulutuskestävyys4. Pelastuspäällisen alaosa on erittäin
liukasta, kestävää ja nesteitä läpäisemätöntä erikoistekstiiliä. Päällisen materiaaliin on integroitu
bakteeri-, home- ja sienisuojaus5.
VARIANTIT
Mediresc™ (vakiomalli)
Mediresc™ AS (antistaattisella pintakankaalla)
KOOT JA PAINO
Vakiokoot vaahtomuovipatjat:
75-78-80-85-88-90 x 200 x 13-17 cm,
78-88 x 205 x 13-17 cm, 70-80 x 160 x 13 cm
Vakiokoot Carital®-patjat:
70-75-80-85-90 x 200-210-220-230 x 13 cm
Paino n. 1,5 kg.
TUOTTEEN ELINKAARI JA HÄVITYSOHJEET
Tuotteiden arvioitu elinkaari normaalissa käyttötarkoituksensa mukaisessa käytössä asianmukaisesti puhdistettuna on arvioitu seuraavasti:
• päälliset: viisi (5) vuotta
Voidaan hävittää energiajakeena tai sekajätteisiin.

TAKUU
Tuotteilla on kahden (2) vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu kattaa kaikki viat, jotka johtuvat
materiaalivirheistä tai valmistuksesta. Tarkemmat
takuuehdot valmistajalta. Ota yhteyttä takuuasioissa tuotteen myyjään.

HOITO-OHJE
Päällisen pintapyyhintä pesevällä ja tarvittaessa desinfioivalla pesuliuoksella. Syövyttävien
aineiden käyttöä ei suositella. Kloorin maksimipitoisuus 2000 ppm, satunnaisesti enintään 5000
ppm. Etanoliliuosten tehoainepitoisuus saa olla
max. 60-80 % (pH≈10). Muista riittävä huuhtelupyyhintä ja kuivaus.
Pyyhi päälliselle joutunut virtsa ja hiki pois. Säännöllinen pintapyyhintä pidentää tuotteen käyttöikää.
Päällinen voidaan irrottaa ja pestä pesukoneessa.
Kuumadesinfiointi on mahdollinen 70 °C:ssa 10 minuutin ohjelmalla tai max. 95 °C:ssa.

Q#reLÄHTEET
Testattu EN 597-1&2 sekä IMO 2010 FTPC ANNEX 1 Part 9 -mukaisesti.
2
Testattu EN ISO 811:2018 mukaisesti: 2000 mm.
3
Testattu hyväksytysti ASTM F1670 – 08/ASTM F1671 – 13 mukaisesti.
4
Testattu ISO 12947-2: 100 000 kierrosta.
5
Aktiivinen ainesosa sinkkipyritioni.
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TUOTETURVALLISUUS
Mediresc™ käytetään osana Lääkintälaiteasetuksen
2017/745 (MDR) mukaisia lääkinnällisiä laitteita
(MediMattress täyspatjat). Päällismateriaalit ovat
Öko-Tex Standard 100 Class I -sertifioituja ja analysoitu bioyhteensopivaksi EN ISO 10993:2018 -mukaisesti. Tuotteen paloluokitus on SL 1.1
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Evakuointitilanteessa kiinnityshihnat (2 paria) vedetään esiin
patjan sivuilta (kuva 2) ja potilas kiinnitetään patjaan. Hihnoissa on säädettävät, helposti ja nopeasti kiinnitettävät pikalukot.
Kun potilas on kiinnitetty patjaan, hänet voidaan siirtää turvallisesti vetäen pelastuspäällisen päädyn tukevista ja kestävistä
vetohihnoista (kuva 4). Evakuointi onnistuu fyysisten mahdollisuuksien mukaan yhden henkilön voimin, myös portaissa.

Kuva 2. Kiinnityshihnan esiin vetäminen.

Kuva 4. Vetohihna.

Kuva 3. Kiinnityshihnan punainen pää.

Kuva 5. Laskostettu vetohihna.

Vetohihnat on laskostettu päällisen tippaläpän alle (kuva
5).Vetohihnat kiinnittyvät leveyssuuntaisesti patjan nurkkiin.

Kuva 1. Patjan käsittelyä helpottavat kahvat.

Huom! Mediresc™-päällisen sivukahvat (kuva 1) on tarkoitettu
käytettäväksi vain makuualustan yleiseen käsittelyyn ilman
potilaskuormaa. Tämän määräyksen noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa kahvojen rikkoutumisen ja johtaa potilaan tai
hoitavan henkilön loukkaantumiseen.
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KÄYTTÖ
Evakuointitilanteessa potilas kiinnitetään patjaan reunoista
vedettävillä, pikalukollisilla hihnoilla (kuva 2). Punaisella huomiovärillä merkityt kiinnityshihnat on taiteltu omaan, vetoketjulliseen taskuunsa tippaläpän alle, joten ylimääräisiä hihnoja
ei roiku patjan sivuilla tai alla. Hihnojen punaiset päät jäävät
vetoketjutaskun ulkopuolelle, josta ne on helppo huomata ja
vetää esiin (kuva 3).

