
• Bruges før, under og efter operationer for at 
hjælpe med at forebygge hypotermi

• Tæppet begynder at varme så snart, det tages 
ud af pakningen

• Fungerer uden brug af ekstra udstyr både ved 
opsætning og under brug

BARRIER® EasyWarm® tæppet opnår arbejdstemperaturen inden for 30 minutter og opretholder den i 
op til 10 timer. 

BARRIER® EasyWarm®

Aktivt, selvvarmende tæppe til engangsbrug



Brugsvejledning

4. Under den pre- og postoperative 
periode, og under kirurgiske indgreb 
på hænder, arme eller hoved, 
placeres BARRIER EasyWarm over 
hele kroppen.

3. Placér BARRIER EasyWarm med 
puderne opad. Du bør ikke lægge 
ekstra vægt på tæppet.

6. For kirurgiske indgreb over 
genitalia, placeres BARRIER 
EasyWarm over den nedre del af 
kroppen.

2. Åben og fold BARRIER 
EasyWarm helt ud og læg det ikke 
dobbelt. Når tæppet eksponeres 
for ilt, opnår det driftstemperaturen 
inden for 30 minutter. Temperaturen 
opretholdes i op til 10 timer. 

5. Ved kirurgiske indgreb i det nedre, 
abdominale områder og nedre 
ekstremiteter, placeres BARRIER 
EasyWarm over de øvre ekstremiteter 
og brystet med tæppets udskæring 
ved hovedet.

Sådan anvendes tæppet
• Må kun anvendes under opsyn af en sundhedsfaglig person. 

• Placér tæppet på patienten med varmepuderne pegende opad. Den 
korrekte side er angivet med “THIS SIDE UP” mærkning på tæppet.

• Fold ikke tæppet dobbelt.

• Undgå at lægge ekstra vægt (inklusiv medicinske instrumenter) eller 
tryk ovenpå tæppet. Den bedøvede patients hænder, arme og ben bør 
ikke blive placeret oven på tæppet.

• Overvåg jævnligt hudreaktioner iht. klinisk praksis.

• Må kun anvendes på patienter fra 18 år.

Forholdsregler/kontraindikationer
• Må ikke anvendes på patiener med stærkt nedsat perifær cirkulation 

(inkl. huden).

• Tæppet må ikke anvendes i et oxygenrigt miljø, f.eks. må tæppet ikke 
anvendes ved iltbehandling i trykkammer og varmepuderne bør ikke 
komme i kontakt med tilslutning til iltbaseret behandling eller apparater.

• Varmepuderne er magnetiske og kan ikke gennemlyses. Tæppet skal 
fjernes, før der tages billeder med MRI- eller røntgenudstyr.

• Varme genereret fra tæppet kan resultere i øget lægemiddeldosering fra 
transdermale medicinsystemer (plastre).

BARRIER® EasyWarm® aktivt, selvvarmende tæppe

Varenr. Produkt Materiale Indpakning Pakning (TRP)

629900 12 iltaktiverede varmepuder  
(13cm × 10cm) integreret i lommer 
ovenpå tæppet. Tæppets størrelse 
er 152cm × 92cm.

Flere lag SMS (polypropylen). Lagene og 
lommerne er syet med polyester/
bomuldstråd. Varmepuderne er lavet af 
luftgennemtrængelige poser indeholdende 
aktivt kul, ler, salt, vand og jernpulver.

Vakuumpakket i en lufttæt 
polymerpose. Polymerposerne er 
pakket ind i bobleplast og derefter 
pakket i en transportkarton.

10 stk.

1. Riv pakken op ved det forskårne 
punkt i det øverste venstre hjørne. 
Fjern tæppet fra pakken for at 
eksponere BARRIER® EasyWarm® 
for ilt. 
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