
CleanPatch är den första medicinska lagningslappen för madrasser och bårar 
med polyretan- och polyvinylöverdrag. Den återställer överdraget på mad-
rasser och bårar till att bli intakta och hygieniska igen. 

Majoriteten av våra tester med CleanPatch har utförts på bår- och sjukhus-
madrasser med överdrag av polyuretan eller polyvinyl. Resultaten kan variera 
vid användning av CleanPatch på bestruket madrassöverdrag. CleanPatch 
kan användas även på andra ytor med framgång. T.ex rullstolssäten, under-
sökningsbord, luftmadrasser, stolsitsar och gelkuddar.

Kliniskt testad:
• Tester har validerats av oberoende infektionskunnig personal
• Hållbar och ogenomtränglig för vätska under stränga villkor
• Fullt rengöringsbar med desinfektionsmedel

Säker och enkel:
• Tidiga insatser minskar risken för korskontaminering från skadade madrasser
• Tillverkad i latexfria och biokompatibla material
• Enkel - fungerar på sekunden

Kostnadseffektiv:
• Förlänger livslängden på madrasser och bårar
• Proaktiv förbättring av patientsäkerheten
• Betydande besparingar från reparation kontra utbyte
CleanPatch är en CE-registrerad klass I medicinteknisk produkt

 Återställer skadade madrasser till att bli intakta och hygieniska igen!

Medicinsk
 lagningslapp

Made in Canada
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Identifiera och mät det
skadade området.

Rengör madrass enligt 
sjukhusets rutiner. Låt 
torka.

Ta bort det vita skydds-
pappret på baksidan 
från CleanPatch.

Håll kanterna på lap-
pen och placera den 
över skadan. 
Jämna ut CleanPatch 
från mitten och utåt. 

Applicera med tryck 
på hela lappen, särskilt 
runt kanterna.

Dra sakta bort den 
genomskinliga top-
plasten, dra från     till

För bästa resultat 
vänta en minut.

Rengör lappen och 
omgivningen runt lap-
pen enligt sjukhusets 
rutiner.

Så här gör man:

Artikelförteckning

Art.nr:  Storlek :   Antal:  Används för:

11001  (S) Ø 5 cm  30 /förp.  Punkteringar upp till 1,5 cm

10001  (M) 9 x 9 cm  20 /förp.  Skada upp till 5 cm

12001  (L) 9 x 15 cm  10 /förp.  Skada upp till 10 cm

18003  Blandbox   5 Small, 3 Medium & 2 Large

Läs bifogad manual noga, den finns i varje förpackning och på varje lagningslapp.

Instruktionsfilm 
finns på Youtube 

Sök på ’cleanpatch’ 
(i ett ord)


