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BRUKSANVISNING
Decuheel uppblåsbar patientspecifik hälavlastare

SE

•

Hälavlastaren får endast användas till förebyggande av hälsår, i samband med behandling av hälsår
och till elevation av häl. Veckla ut hälavlastaren. För in pumpmunstycket i den självförslutande
ventilen. Pumpa upp hälavlastaren till 3/4, inte mer. Hälavlastaren får inte vara fullt uppumpad,
eftersom den då blir hård och kan skada patienten, eller gå sönder.

•

Hälavlastaren är nu klar att användas.

•

Placera patientens fot i den uppblåsta hälavlastaren. Fotsulan ska vila mot den del av hälavlastaren
som markerats med en illustration av en fot. Vaden ska stödjas av den stora luftfyllda delen i botten.

•

Hälen ska vara höjd över underlaget (madrassen). Justera lufttrycket tills korrekt lyfthöjd för hälen
uppnåtts (1-2 cm); detta kan göras medan patientens ben ligger i hälavlastaren.

•

Trycket i hälavlastaren sänks genom att den medföljande pinnen försiktigt förs in i ventilen så att
luft släpps ut tills önskat tryck har uppnåtts.

•

Fäst bandet. OBS! Bandet får inte strama åt.

•

Vid kassering av produkten kan den punkteras t.ex. genom klippa av ett hörn.

•

Sorteras som vanligt hushållsavfall.

•

Hälavlastaren kan användas direkt mot huden. Hälavlastaren är patientspecifik och får inte användas
till patient nummer 2.

•

Produkten innehåller inte ftalater

!

VARNING

•

Vid för högt lufttryck kan avlastaren brista med högt ljud som följd.

•

Hälavlastaren får endast fyllas med luft.

•

Att använda annan gas kan medföra brandrisk.

•

Hälavlastaren får inte komma i direktkontakt med sår på grund av risk för infektion.

•

Vidmakthåll alltid korrekt tryck i hälavlastaren. Vid bristande luftfyllnad finns risk för trycksår.

•

Decuheel får endast användas i uppblåst skick.

•

Får inte användas i närheten av öppen eld.

•

Defekta hälavlastare skall kasseras omedelbart

