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1. Säkerhetsinstruktioner
Viktigt
Dessa instruktioner måste läsas igenom noggrant innan du ansluter och använder CareMat®.
Behåll bruksanvisningen ifall du behöver konsultera den igen. Garantin upphör att gälla om skador uppstår på
produkten, på egendom eller personer på grund av bristande efterlevnad av dessa instruktioner.

Anvisningar till installatören
 Den elektriska installationen och igångsättning av produkten
får endast utföras av specialist.
 Produkten får inte anslutas till nätspänning (se punkt 3, Elektrisk
installation).

Instruktioner för vårdpersonalen
 CareMat är ingen säkerhetsprodukt eller en medicinsk produkt.
 CareMat ger endast stöd för vårdpersonalen men ersätta dem inte.
 CareMat måste kontrolleras för korrekt funktion före användning.

2. Produktbeskrivning
2.1 Användningsområde
CareMat ® har utformats för användning i vårdhem, sjukhus, på psykiatriska avdelningar samt i särskilt boende.
Nödvändig vård för och tillsyn av personer som har demens eller som är benägna att falla kräver ökade
ansträngningar och insatser från vårdpersonalen. Det är här CareMat ® erbjuder stöd genom att avsevärt
minska risken för fall, liksom faran för att patienter försvinner och går vilse. CareMat ® ökar också därmed
också sinnesfriden för berörda anhöriga.
Den större versionen av CareMat ® är 1,1 m lång och därför lämplig att placera vid sängkanten, direkt
framför patientens säng. Så snart personen lämnar sängen och kliver på mattan larmas vårdpersonal och kan
ge en snabb och specifik hjälp. Den något mindre versionen är 70 cm lång och kan användas som dörrmatta.
Detta tillåter personer i behov av vård att röra sig fritt inom ett visst rum eller avdelning, medan de fortfarande
har god tillsyn och skyddas från att gå vilse och bli desorienterade.

2.2 Struktur och funktion
1. 2-tråds spiralkabel för anslutning till larmsystem
2. Sluttande kanter för att undvika risken för att snubbla
3. Halkfri och motståndskraftig yta med aktivgrepp struktur

CareMat har tryckkänsliga sensorer och ska placeras direkt framför patientens säng och anslutas till passande
larmsystem.
Så snart som personen lämnar sängen och kliver på sensorerna, d v s mattan, aktiveras sensorerna och en
spänningsfri kontakt sluts. Detta utlöser larmsystemet.

CareMat ej aktiverad – inget larm utlöses

Caremat aktiverad larm via larmsystem

3. Elektrisk installation
Använd rätt kontakt för anslutning till alarmsystemet, vid osäkerhet kontakta leverantören utav utrustningen.

Efter att utrustningen har installerats måste elektriker utföra en funktionskontroll.

4. Igångsättning
4.1 Placera ut matta

Städa golvet där ni avser placera mattan. CareMat
måste ligga plant på en jämn yta, fri från partiklar.

Placera CareMat ®direkt framför sängen så att
personen kliver på mattan. Lägg kabeln under
sängen för att undvika att personen snubblar.

Vanligtvis behöver inte CareMat ®fästas vid golvet. Om du ändå vill göra detta, använd då
dubbelhäftande tape för att förhindra mattan från att röra sig.
 Mattan får inte skruvas eller spikas fast vid golvet.
 Inga föremål placeras över kabeln.
 Undvik överdriven böjning eller sträckning av kabeln.
Sätt i kontakten.
CareMat är redo
för omedelbar
användning.

Kontrollera
CareMat
funktion före
varje
användning.

4.2 Avlägsna mattan
När CareMat inte
används kan den
skjutas under sängen.
Kabel till alarmsystemet behöver ej
avlägsnas.

Avlägsna CareMat innan
du flyttar sängen. Detta
undviker skador på
matta eller kabel. Undvik
överdriven böjning eller
sträckning av kabeln.

4.3 Tvätt/desinfektion






Koppla från kabeln till alarmsystemet innan mattan rengörs.
Du kan rengöra mattan med en borste under rinnande vatten. Var försiktig så att inte kabelns kontakt
sköljs med vatten.
Du kan rengöra mattan med vanligt desinfektionsmedel eller tvättmedel, dock ej med högre
alkoholhalt än 70%.
Använd inte kaustik soda eller lut.
CareMat ®kan inte autoklaveras eller desinficeras med ånga.

5. Packa, transportera eller förvara






Förvara CareMat ®utrullad på en plan yta i en torr, ren miljö.
Lämplig förvaringstemperatur är mellan-25° C och +70° C.
Undvik överdriven böjning eller sträckning av mattan
Skydda mattan från vassa och skarpa föremål.
Placera inte tunga föremål ovanpå mattan och stappla högst 10 mattor ovanpå varandra.

6. Underhåll och felsökning
Mattan är i huvudsak underhållsfri.
Om inte mattan fungerar tillfredställande, kontrollera dessa punkter:
 Fungerar larmen som CareMat anslut till?
 Är mattan ansluten till larmsystemet?
 Har CareMat under installationen fått kabeln mycket böjd eller hårt belastad?
 Har CareMat synliga skador?
 Är golvet under mattan fri från smuts?
 Ligger CareMat plant på golvet?

Om dessa krav är uppfyllda utan att tillfredställande funktion kan erhållas kontakta inköpsstället.

7. Tekniska data
Artikel nummer
Dimension i mm (L x b x h)
Vikt i kg
Färg
Yta
Kabel
Kabel längd
Kabel infästning
Material
Utsignal
Laddningskapacitet (kontakt spänning)
Minsta vikt
Kemisk resistans
Skyddsklass
Isolering
Arbetstemperatur

EMC-xA
1100 x 700 x 9
7,5

EMC-xB
700 x 400 x 9
3
X= 1 (gul) X= 2(svart)
Aktiv gripande struktur
Helix, PU, 2 x 0,5 mm
4m
Långsida (1100 mm)
Kortsida(400 mm)
Polyuretan (PUR)
Spänningsfri NO kontakt
Max 48 V AC/DC, 50 mA
35 kg
Vatten (rumstemperatur) kroppsvätskor, Kommersiella
desinfektionsmedel, max 70% alkohol
IP67 utan kabel och ändkontakt
> 1500 V AC (till jord)
Mellan -25° C och +70° C

