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AireRx Fallskyddsmadrass är tänkt att placeras där risk för fallskador finns, oftast vid säng. 
Produkten används för/av brukare/patienter som har dålig balans och fallrisk finns. 
AireRx Fallskyddsmadrass hjälper till med att minska risken för fallskador, minska risken och 
kraften vid fall. AireRx Fallskyddsmadrass nyttjas bland annat vid vårdboende, vård i hem-
met och sjukhus - d.v.s. i olika vårdmiljöer. 

Nedan finner Ni information kring placering, rengöring, förvaring och tillbehör. 

Information återfinns även på vår hemsida: www.salubrious.se. Produktens etikett innehåller 
information samt ett batchnummer (tillverkningsnummer). Batchnumret önskas vid kontakt 
med Salubrious AB.  
Förväntad livslängd minst 5 år.

2-års

-AireRx Fallskyddsmadrass-

Art. nr: AR200



Placering:

1. Placera Er fallskyddsmadrass där Ni avser att använda produkten. I vanligaste fall vid 
sängens långsida.

2. Fallskyddsmadrassens gråa sida ska vara uppåt och dess blå nedåt mot golvet.

3. Gör en okulär besiktning av madrassen innan användning. Så produkten är i gott 
nyttjande skick. 

4. AireRx Fallskyddsmadrass är avfasad på alla sidor, så Ni väljer själva vilken sida som ska 
vara mot sängen (OBS - gråa sidan uppåt). Vi rekommenderar starkt en långsida. 

5. Ifall Ni har ett halt golv och inte fallskyddsmadrassens undre blåa antiglidmaterial är 
tillräckligt, så finns det två kardborreband på fallskyddsmadrassens blåa undersida. 
Sätt kardborreband (hane) på lämpligt ställe på golvet och placera fallskyddsmadras-
sens kardborreband (hona) ovanpå. På detta sätt sitter fallskyddsmadrassen fast på 
hala golv.

6. Ni väljer själva om AireRx Fallskyddsmadrass ska finnas vid säng hela dygnets tid eller 
vid egna angivna tider. (Se lagerhållning, för korrekt förvaring)



Rengöring:

1. Rengöring av AireRx Fallskyddsmadrass kan göras med tvållösning och/eller desinfek-
tions medel. Undvik starka klorbaserade rengöringsmedel. Eftertorka väl, då det finns 
risk för missfärgning. Är Ni osäkra på just Ert desinfektions medel, kontakta Salubrious AB 
alternativt prova i ett avgränsat område; exempelvis ett hörn.

2. Kontrollera att AireRx Fallskyddsmadrass ser hel ut och inte har några hål i gråa och 
blåa överdragsväven. Om det finns hål, så laga hålet innan tvätt. Detta för att undvika 
fukt, mögel etc. inne i madrassen. Gällande lagning rekommenderar vi att Ni lagar 
med CLEANPatch-V, som är avsett för detta ändamål - kontakta Salubrious AB.

3. Då AireRx Fallskyddsmadrass har en svetsad överdragsväv, så kan Ni torka, svabba 
eller spola av överdragsväven.

4. Låt torka helt innan Ni åter nyttjar produkten eller lagerhåller.

Förvaring:

1. AireRx Fallskyddsmadrass lagerhålls utvikt med grå sida uppåt alternativt ihopvikt med 
gråa sidan utåt. Ihopvikt nyttja kardborrebandet för att hålla ihop fallmadrassen. La-
gerhållning sker i rumstemperatur.

2. AireRx Fallmadrass transporteras antingen i väska (art.nr: AR201) alternativt med kard-
borrebands handtaget. Vid transport kan både den blåa eller gråa sidan vara utåt.
Väskan förenklar och skyddar AireRx Fallskyddsmadrass vid lagerhållning samt under-
lättar transport. 



Återvinning av fallskyddsmadrassen enligt 
Er kommuns återvinningsrutiner. 

Fallskyddsmadrassen består av skum, vinyl, 
kardborreband samt lattor av plexiglas.

Återvinn transport emballaget i avsett 
återvinningskärl.

Övrig information/Att tänka på:

• Undvik skarpa föremål, som kan skadas AireRx Fallskyddsmadrassens överdragsväv.

• Om AireRx Fallskyddsmadrass varit i kall miljö (lägre än rumstemperatur), vid exem-
pelvis transport. Låt fallskyddsmadrassen återfå rumstemperatur innan användande, 
för att produktens egenskaper ska vara maximala.

• AireRx Fallskyddsmadrass kan inte garantera ett 100 % -igt motverkande fallskador, 
då alla personer har olika förutsättningar, miljön vid fallet kan se olika ut och fallhöjd. 

• Ifall Ni kör upp produkter med hjul på madrassen exempelvis rullstol, rullator etc. 
Kontrollera så ej vassa föremål såsom exempelvis stenar fastnat i däcken och kan 
förstöra väven. Avlägsna produkten med hjul från fallmadrassen efter Ni är klara.

• Att kontrollera fallskyddmadrassens status/kondition: Tryck ner skummet och skapa 
en grop. Material skall återgå till normalt läge (plant) inom 5 minuter. 

• Observera att viss snubbelrisk kan finnas vid fallmadrassens yttre kanter.

• Vid eventuella fel/tillbud kontakta Salubrious AB - kontaktuppgifter se nedan. 
 
• Fallskyddsmadrass skall ej användas där risk finns för glödande cigaretter eller öppen 

låga.
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