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Lån av antidecubitusmadrass
Du har fått låna en antidecubitusmadrass enligt riktlinjerna i Region Norrbotten och
Norrbottens kommuner. Madrassen ska återlämnas när behovet upphör.
Madrassens namn: ………………………………………………………………
Individnummer: …………………………………………………………………..
Bäddmadrass – Bäddmadrassen ska ligga ovanpå en madrass som ska vara minst sex
centimeter hög.
Ersättningmadrass - Madrassen ska ligga direkt på sängbotten
Madrassöverdrag/skydd

Ja

Madrassen är avsedd för:
Förebyggande

Behandlande

Nej

OBS! Antidecubitusmadrass ersätter inte insättande av vändschema eller andra omvårdnadsåtgärder ex. nutrition/näringstillförsel

Madrassen är gjord av/innehåller:
Skum
Skum/luft
Har madrassen pump?

Ingen

Luft
Manuell inställning

Kräver pumpen till madrassen jordat uttag?

Ja

Automatisk
Nej

Patientansvar
I patientansvaret för utlånat hjälpmedel som används i hemmiljön ska också ingå att svara
för försäkringsskydd mot t ex stöld och brand samt även annan oförutsedd skadehändelse.
Om antidecubitusmadrassen förstörs eller förkommer kan du bli ersättningsskyldig.

Viktigt att komma ihåg – Säkerhetsaspekter






Bruksanvisningen bör läsas av hjälpmedelsanvändaren och/eller anhörig/vårdare.
I bruksanvisningen finns detaljerad information om hur hjälpmedlet ska handhas
och skötas.
Används sänggrind måste avståndet från madrassen till grindens överkant vara 22 cm.
Madrassen är ditt personliga hjälpmedel och får inte lånas ut och/eller överlåtas till
annan person.
All service och reparation ska utföras av Länsservice.

Skötselråd
I bruksanvisningen finns detaljerad information om madrassen och hur den ska skötas.
Blir madrassensöverdrag smutsigt bör det tvättas så snart som möjligt. Madrassen bör
också torkas av för att inte lukt ska fastna på madrassen.
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Förskrivarens genomgång och kontroll av hjälpmedlets
funktioner
Förskrivaren ansvarar för att kontrollera att hjälpmedlet är funktionellt innan det används
på eller av patient. Kontrollen ska göras enligt tillverkarens instruktioner, om sådana
finns.
Gäller alla madrasser
Informera hur madrassen ska skötas och kontrolleras.
Visa förflyttning så att skjuv- och friktionsskador förhindras.
Informera att allt som läggs på madrassen minskar tryckavlastningen.
Lakan ska bäddas löst för att inte påverka madrassens funktion.
Täta lägesändringar omfördelar tryck och minskar risk för sår (vändschema)
Kontrollera tryckpunkter ex. hälavlastning
Positionering i liggande ev. kan kuddar behövas
Riskbedömning
Bruksanvisning lämnas
Låneförbindelse lämnas
Luftmadrass med pump
Automatiskt inställning av vikt på patient
Manuell inställning av vikt på patient sittande och liggande.
Visa hur luften töms direkt vid ett hjärtstopp CPR
Visa transportläge
Statiskt läge vid omvårdnad/förflyttning
Kontroll med hand så att patienten inte ligger igenom madrassen (handcheck)
Övrigt: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

Din kontaktperson är:
Förskrivare (yrkestitel och namn)………………………………………………………
Arbetsplats……………………………………………………………………………….
Telefon……………………………………………………………………………………
Har du inte längre behov av madrassen återlämnas den till:
…………………………………………………………………………………………….
Telefon…………………………………………………………………………………….

Länsservice:
Boden tel. 0921 – 666 20
Piteå tel. 0911 – 750 81
Kiruna tel. 0980 – 730 50
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Kalix tel. 0923 – 761 86
Gällivare 0970 -191 47
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