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Bruksanvisning

ThevoVital

ThevoVital

Denna bruksanvisning ger information om
användningsområde och skötselråd för ThevoVital
samt beskrivning av madrassens olika delar.
Genom att läsa igenom bruksanvisningen och följa
skötselråden, så hoppas vi att ni får god nytta av
madrassen.
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Kontroll vid leverans
ThevoVital levereras i en plastpåse, i en kartong. Ta
bort all plast från madrassen och släng den, så att
plastpåsen inte kan utgöra någon kvävningsrisk.
ThevoVital består av en specialskuren skummadrass
som vilar på en sängbotten av kompositribbor.

ThevoVital

Madrass och sängbotten levereras sammansatt som
en enhet med ett bomullsöverdrag eller
inkontinensöverdrag.
ThevoVital ska placeras med röda sidan överst i
sängen (se bild 1), och med den vita pilen (på det
svarta tyget) riktad mot sängens huvudända.
Kontrollera emballaget och ThevoVital noga. Alla
transportskador skall omgående rapporteras till
Mayday Aid AB.
Användningsområde
Madrassen ThevoVital är utvecklad för personer
med demenssjukdom som ofta lider av orolig sömn
och frekventa uppvaknanden under natten.
ThevoVital har genomgått flera kliniska tester, med
dokumenterat goda resultat.

Bild 1
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Teknisk beskrivning
ThevoVital består av en
speciellt framtagen
skummadrass som vilar på en
sängbotten av kompositribbor med
fjädrande plastvingar (bild 2 och 4).

Bild 2

Vingarna (bild 3) återfjädrar kroppens
rörelser, allt från de små
andningsrörelserna till
de större kroppsrörelserna.
Denna mikrostimulans ökar
perceptionen, vilket ger en
lugnare och djupare sömn
med mer naturlig sömnrytm.

Bild 3

Madrassen ThevoVital kan beställas
med ett avtagbart madrassöverdrag i
bomull eller med ett inkontinensöverdrag.
ThevoVital är CE-märkt.

Bild 4
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Storlekar
Madrassen ThevoVital har
standardmåtten 90 x 200 cm
och passar i vanliga sängramar.
ThevoVital kan även beställas
i storlekar som är från 80 till 100 cm
breda.

Bild 5

Observera att madrassen måste kunna ligga helt
plant i sängramen.
ThevoVital finns i två modeller. En modell är
anpassad till personer som väger upp till 80 kg. Den
andra modellen är anpassad till personer som väger
från 80 till 140 kg.
Madrassen kan användas i sängar där
liggställningen kan ändras (bild 6).
Skötselråd
Madrassöverdragen i
bomull respektive
med inkontinensskydd,
maskintvättas i
65 grader och kan
torktumlas.

Bild 6
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Garanti
Madrassen har 2 års garanti. Garantin gäller under
förutsättning att skötselråden följs och att
madrassen endast används till att sova /ligga på.
Observera att det inte är tillåtet att stå eller hoppa
på madrassen eftersom det då finns risk för att de
fjädrande vingarna och ribborna bryts.
Fel som omfattas av garantin skall omedelbart
meddelas till Mayday Aid. Kontaktuppgifter finns
på sista sidan.
Specifikation					Art nr
ThevoVital inkl bomullsöverdrag 80 kg		
62821
ThevoVital inkl bomullsöverdrag 140 kg
62841
ThevoVital inkl inkontinensöverdrag 80 kg 62831
ThevoVital inkl inkontinensöverdrag 140 kg 62851
Teknisk data					Mått
Längd						
200 cm
Bredd						
90 cm
Höjd						
18/20 cm
Vikt (art nr 62821, 62831)		
18 kg
Vikt (art nr 62841, 62851)		
19,5 kg
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Säljs i Sverige genom:
MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA
Tel 0300-56 97 00
Fax 0300-56 97 01
info@maydayaid.se
www.maydayaid.se

Producent:
THOMASHILFEN
Walkmühlenstrasse 1
D - 27432 Bremervörde
Tyskland
Tel +49(0)4761/886-63 eller -68
Fax +49(0)4761/88619
www.thevo-division.com

