NL

Gebruikershandleiding
voor beddengoed

Er zijn verschillende Parafricta® lakens en kussenslopen
verkrijgbaar voor gebruik in verschillende omgevingen. Gebruik
deze handleiding om het meest geschikte product te selecteren.
Parafricta® lakens en kussenslopen zijn herbruikbare producten die bedoeld zijn om de kwetsbare huid (bijv. behandelde
brandwonden, met risico op decubitus, epidermolyse-bullosa en andere kwetsbare huidaandoeningen) te beschermen
tegen letsel veroorzaakt door wrijving en bijbehorende schuifkrachten, alleen of in combinatie met druk herverdelende
hulpmiddelen.
Decubitus (drukletsels/doorligwonden) kan leiden tot ernstige gevolgen en zelfs levensbedreigend zijn voor de gezondheid
als dit niet wordt behandeld. Vraag altijd advies aan een gekwalificeerde zorgverlener als u denkt dat u, of een persoon die u
verzorgt, decubitus heeft.
Sommige lakens zijn bedoeld om gebruikers met beperkte mobiliteit te helpen, bijvoorbeeld omwille van neurodegeneratieve
en arthritische omstandigheden, bij het wegglijden en omkeren in bed (zelfherpositionering).

Gebruiksaanwijzing
Het beste laken voor gebruik kiezen. Houd rekening met vier factoren.
1.

De reden voor het gebruik van het laken (a) huidbescherming (b) hulp bij herpositionering

2.

Het type bedframe, d.w.z. vlak of verstelbaar/hoog-laag

3.

Het type matras, d.w.z. standaard, statische of dynamische druk herverdeling

4.

De grootte van de matras (a) eenpersoons (b) dubbel/kingsize

5.

Bepaal of het belangrijk is dat het artikel gemakkelijker te onderscheiden is van normaal bedlinnen (wit of blauw).
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Het beste laken voor gebruik kiezen
Raadpleeg de onderstaande tabel

Productbeschrijving

Eenpersoons hoeslaken

Productcode

PFFSS-001/B

Eenpersoons vlak laken
(dynamisch)

PFFSS-002

Gebruikt voor

Type bed of matras

Kleur

Huidbescherming

Alleen vlak bed,
standaardmatras
of statische, druk
herverdelende matras

Wit of blauw

Huidbescherming

Alleen vlak bed,
standaardmatras
of statische, druk
herverdelende matras

Wit

Wit of blauw

Eenpersoons vlak laken

PFFSS-003/B

Huidbescherming

Vlak of gekanteld
bed, standaardmatras
of statische, druk
herverdelende matras

Eenpersoons, half
passend laken
(mobiliteitsondersteunend)

PFMAS-001/B

Zelfherpositionering

Vlak of gekanteld bed,
standaard- of statische druk
herverdelende matras

Wit of blauw

Dubbel, vlak laken (dubbel
gebruik)

PFDDS-001

Zelfherpositionering of
huidbescherming

Vlak of gekanteld bed,
standaard- of statische druk
herverdelende matras

Wit

Kussensloop

PFFPC-001/B

Huidbescherming

Rechthoekig hoofdkussen

Wit of blauw

Zorg ervoor dat het laken of de kussensloop bij de matras of het
hoofdkussen past
Raadpleeg de onderstaande tabel

Productbeschrijving

Productcode

Grootte van de matras
of het hoofdkussen

Afmetingen

Eenpersoons hoeslaken

PFFSS-001

190cm x 90cm

Passend.
Paneel van Parafricta®-stof
74 cm x 174 cm

Eenpersoons vlak laken
(dynamisch)

PFFSS-002

180-200cm x 90-100cm

160 cm x 274 cm paneel van
Parafricta®-stof 74 cm x 174 cm

Eenpersoons vlak laken

PFFSS-003

180-200cm x 90-100cm

172 x 292 cm paneel van Parafricta®stof 74 cm x 174 cm

Eenpersoons, half passend laken
(mobiliteitsondersteunend)

PFFMAS-001

190cm x 90cm

Passend aan de bovenkant.
Centraal paneel van Parafricta®-stof
65 cm x 132 cm

Dubbel, vlak laken (dubbel gebruik)

PFFDS-001

180-200cm x 130-140cm

250 cm x 300 cm paneel van
Parafricta®-stof 100 cm x 120 cm

Kussensloop

PFFPC-001

Rechthoekig
hoofdkussen

48cm x 71cm
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Overige instructies
•

Het beddengoed moet worden vervangen als het vuil is of naargelang een klinisch oordeel (hetzelfde als normaal
beddengoed).

•

Onder het laken kan een absorberend kussen worden gebruikt voor urine, wondexsudaat, zweet of speeksel, indien nodig.

•

Het eenpersoons vlak laken voor dynamische matrassen moet op de matras rusten en niet strak ingestopt worden.

•

De kussensloop moet zich bovenop de Parafricta® wrijvingsarme stof bevinden.

•

Het geweven label van Parafricta® op het laken geeft de bovenkant en het bovenste uiteinde aan.

•

Het paneel van alle lakens moet zich onder de romp van de gebruiker bevinden.

•

Wanneer lakens worden gebruikt voor huidbescherming, moeten de hielen op het Parafricta®-paneel rusten.

•

Wanneer lakens worden gebruikt om zelfpositionering te vergemakkelijken, moeten de hielen op het polykatoen rusten.

•

Gooi het laken weg als het vuil niet verwijderd kan worden door wassen of bij beschadiging van de Parafricta®-stof of de
omringende naden.

Parafricta® Etikette

Parafricta® Etikette
Hoofdkussen

Hoofdkussen

Hoofdkussen

Parafricta®
Paneel

Parafricta®
Paneel

Voeten

Mobiliteitsondersteunend
laken
(PFFMAS-001)

Voeten

Eenpersoons lakens
(PFFSS-001, 002
en 003)

Parafricta®
Label

Hielen uit

Hielen
aan

Dubbel, vlak laken
(dubbel gebruik)
(PFFDS-001)

Voorzorgsmaatregelen
•

Het mobiliteitsondersteunend laken biedt geen verlichting voor de hielen tegen wrijving en bijbehorende schuifkrachten.

•

Indien nodig moeten ook Parafricta® enkellaarsjes worden gebruikt.
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Wasinstructies
•

Parafricta® lakens moeten worden gewassen in een warme (60 ºC) synthetische cyclus in een huishoudelijke wasmachine, of
in een cyclus van 95 ºC als maximale ontsmetting is vereist.

•

Drogen aan waslijn (openlucht) of in de wasdroger op een lage, synthetische cyclusinstelling.

•

In een professionele wasserij kunnen de lakens worden gewassen in een cyclus van 70 °C tot 10 minuten of in een cyclus van
95 ºC als maximale ontsmetting is vereist.

•

Strijk indien nodig op lage temperatuur.

•

Gebruik geen huishoudelijk/chloorbleekmiddel.

•

Niet chemisch reinigen.

Referenties
Zie www.parafricta.com ‘Publicaties’ en ‘Onderwijsmiddelen’

Verklarende woordenlijst met symbolen die worden gebruikt op
verpakkingsbijlagen
Catalogusnummer
X1

Niet chemisch reinigen

Verpakking per stuk

UDI

Uniek artikelnummer

Raadpleeg de elektronische gebruiksaanwijzing

LOT

Batchcode

Website Patiëntgegevens

Productiedatum

Maximale wastemperatuur 60 °C

Uiterste gebruiksdatum

Alleen bleekmiddel met zuurstof/zonder chloor
toegestaan

MD

Medisch hulpmiddel
Voldoet aan de EU-voorschriften voor medische
hulpmiddelen

Drogen in de wasdroger mogelijk – drogen
bij een lagere temperatuur – maximale
uitlaattemperatuur 60 °C

Voldoet aan de Britse richtlijn voor medische
hulpmiddelen

Strijk bij een maximale temperatuur van 110 °C
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Geproduceerd door
APA Parafricta Ltd
30 Upper High Street, Thame, OX9 3EZ, Verenigd Koninkrijk
Tel +44 1869 226566
info@parafricta.com
www.parafricta.com
APA Parafricta® Ltd is een geregistreerde fabrikant van medische hulpmiddelen bij de Britse MHRA. Het bedrijf is ook
geregistreerd in de EUDAMED-database van de EU voor fabrikanten van medische hulpmiddelen.

Vezelgehalte van beddengoed
Wrijvingsarm paneel/zijkant: 100% nylon
Omhulsel/achterkant: 60% polyester 40% katoen
Latexvrij

Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Unie
European Healthcare & Device Solutions (Ireland) Ltd
Stratton House, Bishopstown Road, Cork T12 Y9TC, IERLAND
info@europeandevicesolutions.eu

Importeur
Hospidex nv
Grijpenlaan 23, 3300 Tienen, BELGIË
info@hospidex.eu
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