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Tak for at du har valgt et produkt fra master care A/S.

Vi anbefaler, at følgende brugervejledning læses grundigt, inden 
produktet /produkterne tages i brug.

Informationer i denne vejledning gælder for viste produkter forudsat, 
at der ikke er lavet specialtilpasninger eller modifikationer samt at 
produkterne bruges på den i brugervejledningen anbefalede måde. 
Foretager kunden ændringer, reparationer eller bruges produktet i 
andre kombinationer end hvad master care A/S anbefaler, bortfalder 
CE-mærkningen og hermed også garantien på produktet fra master 
care A/S.
Ved tvivl kontakt master care A/S.

MDR (EU) 2017/745:
Produkter i denne brugervejledning lever op til standarderne i Forord-
ningen for medicinsk udstyr MDR (EU) 2017/745 for klasse 1 udstyr og 
er CE-godkendt herefter.

Erklærede formål for produktet:
Produktet bruges til understøttelse og aflastning af væv ved lejring. 
Formålet er at give en stabil afgrænset positionering/- lejring i  
forbindelse med forflytning eller langtidspositionering. 
Kiler med nonslip kan benyttes direkte på glatte flader.

Garanti:
master care A/S yder 2 års garanti på materiale- og produktionsfejl, 
hvis produktet har været anvendt korrekt.

Anvendelse af produktet:
Produktet bruges til understøttelse af fx paretisk arm for at minimere 
risikoen for tryksår eller understøtte en korrekt ledstilling.

Risikovurdering:
Forud for brug bør der laves en risiko- og funktionsvurdering for 
den aktuelle bruger således, at forflytningen foregår ergonomisk og 
lovmæssigt forsvarligt.

Kendskab til produktet/forflytning:
Det er vigtigt, at brugere/hjælpere af produkterne har modtaget 
instruktion i brug af produkterne og har læst brugervejledningen 
grundigt. master care A/S yder undervisning i brug af produkterne og 
på vores hjemmeside kan findes vejledninger til brug på langt de fleste 
produkter.

Levetid:
Produktet forventes at have en levetid på minimum 2-5 år ved normal 
slitage. Produktets levetid afhænger af brug og belastning. 

Produkter, der ikke længere yder tilstrækkelig støtte og vægtaflast-
ning, bør kasseres. Produktet bør efterses jævnligt, og hvis defekte 
syninger eller brudte overflader findes, bør produktet kasseres.

Utilsigtede hændelser og skader ved fejlbrug:
Utilsigtede hændelser bør til en hver tid indberettes til rette natio-
nale kompetente myndighed samt til master care A/S eller dennes 
distributør.

master care A/S påtager sig intet ansvar for person- eller produktska- 
der, hvis produktet er brugt i strid med det af fabrikanten anførte 
formål /brug.

master-care.dk



Brugervejledning - Master Comfort Armpude

Side 3

Placering af Armpuden i seng:

Understøttelse med armpude i liggende (Passiv bruger, 1 hjælper)

5. Armpuden kan hænges ud over sengeenden 
uden at falde på gulvet og efterfølgende placeres 
igen. Armpuden er således altid indenfor  
rækkevidde.

4. Monter burrebåndet på sengeenden. Placer 
Armpuden mellem brugerens ben og tilpas 
kuglerne. 

3. Monter burrebåndet på sengehesten. 
Placer Armpuden under brugerens arm og tilpas 
Krøyerkuglerne. Armpuden kan med fordel vælg-
es hos personer, der let taber eller bevidst fjerner 
deres lejringspuder. Fæstningen med burrebånd 
gør, at puden ikke falder på gulvet.

2. Løft armen. Placer Armpuden og sænk armen, 
så den støttes af Krøyerkuglerne. Kuglerne kan 
tilpasses armens placering fuldstændigt.

1. Åben burrebåndet og monter det omkring 
kørestolens rygdel, rygrør eller armlænet. Arm-
puden kan nu let flyttes til siden, når den ikke 
bruges eller efterlades hængende på bagsiden 
af stolen uden at falde på gulvet. 

Understøtte arm i siddende (Passiv bruger, 1 hjælper)

master-care.dk



HUMAN HANDLING CONCEPT

We support the Sustainable Development Goals

Brugervejledning - Master Comfort Armpude                  

Vask:                                                                                                         
Dette produkt kan vaskes i vaskemaskine ved 
max. 60 ºC, men aftørring med sprit/alkohol 
anbefales for at forlænge holdbarheden.  

Strygning: 
Tåler ikke strygning

Vaskemidlets pH værdi:
pH værdi for vaskemiddel / desinfektions- 
middel mellem pH 5 - 9. 

Kemisk rensning: 
Tåler ikke rensning.

Skyllemiddel:                                                                                       
Der må ikke anvendes skyllemiddel, da dette 
forringer glideegenskaberne væsentligt. 

Blegning: 
Tåler ikke blegning.

Tørretumbling:                                                                                                      
Dette produkt kan tørretumbles skånsomt 
og ved max. 40 ºC, men lufttørring vil øge 
holdbarheden betydeligt.

Eftersyn: 
Fortag jævnlig visuel inspektion og tjek at 
inkontinensfladen stadig er intakt ift. brug, og 
at alle syninger er intakte. 

Overfladisk rengøring: 
Dette produkt kan rengøres overfladisk med 
klud og sæbe.

Brugervejledning:                                                                                                                 
Læs denne brugervejledning nøje inden 
ibrugtagning.

Desinficering: 
Dette produkt tåler overtørring med  
alkoholholdige desinficeringsblandinger 
mellem pH 5-9.
 

Bortskaffelse:                                                                                                                      
Sørg altid for at bortskaffe efter gældende 
regler.

For mere information, videoer  
Quick Guide mm., 

se www.master-care.dk

(DK) Vi tager forbehold for evt. trykfejl og mangler.

ADVARSLER

DS/EN ISO 12952-1:2010
Tekstiler - Vurdering af sengeudstyrs antænde-
lighed - Del 1: Antændelseskilde: Glødende
cigaret. 

DS/EN ISO 12952-2:2010
Tekstiler - Vurdering af sengeudstyrs antænde-
lighed - Del 2: Antændelseskilde:
Tændstikflamme.

ISO klassificering:
MC 001-8017 Master Comfort Armpude L 89 x B 36 x H 10 cm

MC 001-8018 Master Comfort Armpude - M L 70 x B 19-27 x H 8 cm

Størrelse:Varenummer - Navn

Materialer: 
Betræk: Flammehæmmende, elastisk og vandtæt polyester. 
Kerne: Flammehæmmende Krøyer kugler.

Tekniske specifikationer

Find os på:

Efterlad aldrig produktet  
liggende på gulvet.

Brug af lejringsmateriale kan ikke 
erstatte behovet for omlejring og 
tilsyn med hud og væv.

Sørg for, at alle relevante bremser 
er låst, inden forflytning foretages.

CE-mærkning:                                                                                                                     
Produkterne er godkendt i henhold 
til gældende forordning for CE-
mærkning og lever op til Forordning 
MDR (EU) 2017/745 for Medicinsk 
Udstyr, klasse 1.

master care A/S, Sofienlystvej 3, DK 8340 Malling, Danmark
Tel. +45 86 93 85 85, E-mail: info@master-care.dk

master-care.dk


