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Produktinformation 

Static Air HZ är en ersättningsmadrass som kombinerar fördelarna med en effektiv luftalternerande  
teknologi och det bästa av modernt skum, för att skapa en ny standard genom innovativ trycksårs- 
prevention och behandling. Static Air HZ består av flertalet zoner med olika sorters celler av luft och skum. 
Detta systemet anpassar sig  efter brukarens vikt och läge, för att ständigt skapa en optimal tryckavlastning.  
 
Static Air HZ har ett elastiskt rött överdrag med droppkant. Den kan även levereras med ett blått evakuering-
överdrag, då kallad Static Air HZ EVAQ. 
 

Användning 
Static Air HZ förebygger och behandlar trycksår t.o.m sårkategori 3, med en brukarvikt på 0-254 kg. 
Innan madrassen används första gången eller efter förvaring/transport, lägg madrassen plant på sängen i 
minst 2 timmar. För att aktivera madrassens, vik den på mitten och lägg tryck. Ett pysande ljud ska höras från 
ventilerna, som signalerar att madrassens luftcelller fylls.  
Kontrollera att de nedersta cellerna i madrassen är luftfyllda innan madrassen tas i bruk. 
 
Säkerställ före användning att sängen inte har några vassa kanter som kan skada madrassen. Placera 
madrassen i sängen med Direct Healthcare Services-logotypen uppåt och i huvudändan av sängen. Se till 
att blixtlåset är stängt och att låset helt täcks av skyddsfliken. Lägg ett tunt bomulls- eller linnelakan löst över 
madrassen och se till att eventuella veck slätas ut.
 
Använd inte elektriska filtar, fårskinn eller andra material kan minska effekten av madrassens
tryckreducerande egenskaper. Använd lakan av bomull eller linne. Var försiktig vid användande av
glidbrädor och andra förflyttningshjälpmedel så att inte madrassen skadas. Vänligen rådfråga ansvarig
sjukvårdspersonal innan annat överdrag än vanligt bomulls- eller linnelakan används. 

Säkerställ att madrassen inte skadas av vassa kanter eller liknande vid användning av medicintekniska
hjälpmedel såsom glidbrädor eller annat patientförflyttningshjälpmedel. 
 

Rengöring och skötsel 
Vid nedsmutsning rengör madrassen med varmt vatten och milt rengöringsmedel (tex. handdiskmedel).  
Vid behov kan madrassen dock torkas med hypokloritlösning (1,000 ppm eller 10,000 ppm). Var noga med 
att rengöra överdraget med rent vatten och en engångstrasa som inte repar, samt att eftertorka ordentligt. 
Säkerställ att ventilationen är tillräcklig. Desinfektionsmedel typ. DAX, Virkon, Perform eller liknande kan 
användas vid behov. 
 
Överdraget går vid behov att tvätta i maskin i 85°C samt torktumlas i max 75 grader. Överdraget måste
vara helt torrt innan det sätts tillbaka på madrassen. 
 
Vi rekommenderar översyn av madrassen mellan varje ny användare och/eller en gång om året.
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Evakuering med Static Air HZ Evaq 
Vid eventuell evakuering är det viktigt att brukaren är fastspänd med säkerhetsremmarna över bål och 
ben, samt att spännet är ordentligt knäppt. Armarna skall vara innanför säkerhetsremmarna.  
Spänn banden så att madrassens kanter böjs upp runt brukaren. Använd handtagen i fotändan av 
madrassen vid evakuering.

1

Knäpp loss de två banden som är monterade  
längs madrassens långsidor.

Lägg banden över brukaren, ett vid  bröstet och  
ett vid benen, och knäpp ihop på båda sidorna.
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Spänn åt banden så att brukaren ligger stadigt på 
plats. Madrassen ska böjas lätt. 

Se till att brukaren ligger stadigt och fastspänd  innan 
madrassen dras ur sängen. 

Ta tag i handtagen i madrassens fotända och rotera 
mot sängens mitt. 

5

4

6

3

När madrassens fotända är utanför sängen, lyft ner 
madrassen på golvet.

Evakuera brukaren genom att fortsatt dra i   
madrassens handtag vid fotändan.  
Om behov av extra draghjälp uppkommer, använd 
även handtagen madrassens långsida.

Även vid evakuering i trapp används handtagen vid 
fotändan. 
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