
Made in Sweden

AireRx 
Fallskyddsmadrass 

                                                                          Mått 2000x1000x30mm
Tre-delad
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Art.nr: AR210

Om produktenOm produkten
● Fallma● Fallmadrass för att förhindra och motverka fallskador          drass för att förhindra och motverka fallskador          
      vid fall ur säng.vid fall ur säng.

●●  Hopfällbar i tre delar och mobil för enkel hantering.Hopfällbar i tre delar och mobil för enkel hantering.

● Avfasade kanter runtom för minimering av snubbelrisk.● Avfasade kanter runtom för minimering av snubbelrisk.

● ● Lätt att rengöra med avsedda rengörmedel.Lätt att rengöra med avsedda rengörmedel.

● ● UnderUndersida av material med hög friktion vilket motverkar  sida av material med hög friktion vilket motverkar  
   att Fallmadrass glider på golv samt antiglid på ovansida.   att Fallmadrass glider på golv samt antiglid på ovansida.

● ● VävenVäven innehåller ej klassiskt mjukgörande (DEHP) innehåller ej klassiskt mjukgörande (DEHP)

● ● Väven är ultraljudssvetsad, vilket ger enkel rengöring.Väven är ultraljudssvetsad, vilket ger enkel rengöring.

● ● Lattor i glasfiber runtom madrass för att få kanter att ligga mot golvet.Lattor i glasfiber runtom madrass för att få kanter att ligga mot golvet.

● Förberett med kardborreband på undersida, för eventuell fixering på golvet.● Förberett med kardborreband på undersida, för eventuell fixering på golvet.

● ● Patent pending.Patent pending.

RengöringRengöring
● ● Rengörs med ljummen tvållösning och vatten.Rengörs med ljummen tvållösning och vatten.
● ● DesinfeDesinfektion sker enklast genom avtorkning med alkohol  ktion sker enklast genom avtorkning med alkohol  
   eller dyligt desinfektionsmedel   eller dyligt desinfektionsmedel
● Fäll ej ihop madrass innan den är torr● Fäll ej ihop madrass innan den är torr
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Om produktenOm produkten
• • Lätt att rengöra med avsedda rengörmedel.Lätt att rengöra med avsedda rengörmedel.

• • Tillverkad i Tillverkad i DEHP-fri väv.DEHP-fri väv.

• • Handtag fastsydda i vävHandtag fastsydda i väv

• • Tillräckligt långa handtag för att bära väska på Tillräckligt långa handtag för att bära väska på 

axeln.axeln.

RengöringRengöring
• • Rengörs med ljummen tvållösning och vatten.Rengörs med ljummen tvållösning och vatten.
• • DesinfeDesinfektion sker enklast genom avtorkning ktion sker enklast genom avtorkning 

med alkohol eller dyligt desinfektionsmedelmed alkohol eller dyligt desinfektionsmedel

Art.nr: AR211


