
Den trykreducerende siddepude til FlexiSeal for:
Forebyggelse og behandling af tryksår.
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Levabo ApS
Sverigesvej 20

8660 Skanderborg DK
medical cushions
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Declaration of  
Conformaty (CE) 
 
The company Levabo ApS, Sverigesvej 
20A, 8660 Skanderborg, declares that the 
products are designed and manufactured in 
accordance with the technical documentation 
and legal requirements.



Puden åbnes og der fyldes luft i til indikatorbåndet 
brister. Se oppumpning og justering s.3.

Store patienter skal ofte have lidt mindre luft i og lette 
patienter skal måske have lidt mere luft i.

Den lukkede del af puden (F) lægges så langt tilbage 
mod ryglænet i stolen/kørestolen som muligt. 
Ventilen skal vende opad for evt justering når 
patienten sidder på puden.

Den åbne del med de to vinger (G) peger frem og 
følger, hvor patientens ben kommer til at være. 

Patienten skal ikke have ble på, men sættes uden 
underbeklædning på puden. 

Tjek at FlexiSeal-slangen ligger nede mellem de to 
vinger (G) og har frit afl øb. 

Der er en tryklås mellem de to vinger af puden, som 
kan knappes, når fl exisealen ligger som den skal.

Patienten kommer til at sidde, så fl exisealen er fri fra 
tryk, hvilket mindsker både ubehag og lækage.

Garanti
* Garantien er begrænset og dækker kun produktionsfejl. Ved ukorrekt anvendelse af produktet 
bortfalder garantien. Normal slitage er udelukket fra garantien.

Tip før oppumpning

Quick guide

Indsæt pumpen i ventilen.
Indsæt lukke-proppen
i hullet på pumpe-håndtaget.
Pump op.

Er der ingen hul, kan du holde
lukke-proppen fast med en fi nger.
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VIGTIGT:

Seat All Flexi® må IKKE være hårdt oppumpet. (Figur 5)!
For optimal og behagelig positionering skal den være blød og eftergivende, IKKE hård.
Kropsdelen skal være fri af underlaget. Luk evt. luft ud af puden til den føles behagelig.

Kontroller dagligt at løftehøjden er korrekt.

Hvis puden oppumpes uden Stop Up bånd, er det vigtigt at følge ovenstående retningslinjer.
! !
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Oppumpning og justering

Seat All®-puderne er designet til at forebygge og 
behandle tryksår.
Puderne er til en-patient brug.
Sørg for, at det behandlede område undersøges 
regelmæssigt og i overensstemmelse med gældende 
kliniske retningslinjer.
Når du bruger Seat All® sammen med andre produkter, 
læs venligst instruktionerne for de andre produkter.

Fjern forsigtigt puden fra den ydre emballage. Lad det 
omsluttende Stop Up bånd sidde på puden.
Oppumpning:
Hold ventilen mellem finger og tommel (D), pres den 
lille blå pumpe dyse (A) ned i ventilen til den sidder 
fast. Indsæt pumpen eller pusterøret (som følger med 
produktet) (B) i pumpens dyse og start oppumpning 
(figur 1). Ved brug af en Levabo manuel pumpe er 
pumpedysen (A) ikke nødvendig, da denne pumpe 
passer direkte ind i ventilen.

Pump op op til det vejledende niveau. Bemærk ven-
ligst, at puden leveres med et omsluttende papirbånd 
(Stop Up-bånd), der brister (figur 3), når puden er 
oppumpet til det vejledende niveau.
Check løftehøjden (fig 5) Puden må IKKE være hårdt 
oppumpet den skal være blød og 
eftergivende for optimal aflastning. Kropsdelen skal 
være fri af underlaget.
Puden skal justeres til et niveau, der passer til DIN 
patients behov.
Når du har pustet puden op og justeret til det ønskede 
niveau, lukkes ventilen (figur 4). 
Det er vigtigt at proppen presses helt ned i ventilen. 
Klæb det blå cirkulære ventildække (C) over ventilen 
(figur 6).
Lukke luft ud af puden:  
Hold ventilen mellem finger og tommel (E), indsæt 
den lille blå pumpe dyse (A) for at lukke luft ud. Ved 
brug af en Levabo-manuel pumpe er pumpedysen (A) 
ikke nødvendig, da en udluftningsknap er indbygget i 
pumpen (E).

Se piktogrammer på bagsiden
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Produktbeskrivelse

Seat All Flexi® pudern er designet til forebygelse og 
behandling af trykskader.

Pudens design har en effekt der sikrer stabilitet, uden 
at hindre patienten i at kunne bevæge sig. Ved selv de 
mindste bevægelser stimulerer Seat All Flexi®  hudens 
mikrocirkulation, hvilket medvirker til optimering af 
kredsløbet.

Seat All Flexi® er fremstillet af en nonwoven  folie, 
hvilket gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varme-
transporterende , blød, behagelig og elastisk.

Indikationer / Formål
Dekubitus profylakse og behandling.
Eksisterende tryksår.
Tryksårs risiko.

Anvendelses risici / Kontraindikationer
Seat All Flexi® kan bruges i stole eller senge med eller 
uden justerbare overflader.
Når du bruger Seat All Flexi® i stole eller senge med 
justerbare overflader, sørg for at følge retningslinjer for 
at undgå forskydning/shear.

Tilladte anvendelsesområder / 
placeringer
Seat All Flexi® kan bruges overalt på kroppen.

Seat All Flexi® kan bruges til samme patient i længere tid.

Seat All Flexi® er designet som et “en-patient” produkt 
og er derfor ikke til genanvendelse på en anden 
patient. 

En-patient brug eliminerer risikoen for en mulig 
bakteriel spredning mellem patienterne.

Forklaring af symboler på emballagen

Læs brugsanvisningen Udløbs dato Konformitetserklæring

Produktions nummer En-patient produkt Materiale i emballagen

Producent Fremstillings dato Produkt nummer

Autoriseret repræsentant i EU
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