
• Används före, under och efter operation för att 
effektivt förebygga hypotermi

• Filten börjar värmas omedelbart efter 
avlägsnande från förpackningen 

• Fungerar utan extra utrustning eller 
anslutning till ström

Barrier® EasyWarm® filten uppnår en genomsnittlig arbetstemperatur på ca. 40°C inom 30 minuter,  
och bibehåller den i upp till 10 timmar. 

BARRIER® EasyWarm®

Aktivt självvärmande filt för engångsbruk



Bruksanvisning

Läs mer på www.molnlycke.se
Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, 402 52 Göteborg. Telefon 031-722 30 00. info.se@molnlycke.com 
Namnen Mölnlycke Health Care, BARRIER® och EasyWarm® samt deras respektive logotyper är globalt registrerade och tillhör 
något av företagen inom Mölnlycke Health Care-koncernen. ©2018 Mölnlycke Health Care AB. Alla rättigheter förbehållna.
SESU0391803

4. Under pre- och postoperativa- 
perioden och vid kirurgiska 
ingrepp på hand, armar och huvud, 
placeras BARRIER EasyWarm över 
hela kroppen.

3. Placera BARRIER EasyWarm 
med värmekuddarna uppåt. Ingen 
extra vikt bör läggas ovanpå 
värmekuddarna.

6. Vid övre bukkirurgi kan BARRIER 
EasyWarm placeras över de nedre 
extremiteterna.

2. Öppna och vik ut BARRIER 
EasyWarm helt, filten får inte vikas 
dubbel. När filten exponeras för 
luft uppnår den en genomsnittlig 
arbetstemperatur på ca. 40°C inom 
30 minuter, och bibehåller den i 
upp till 10 timmar. 

5. Vid nedre bukkirurgi eller 
ingrepp i nedre extremiteter kan 
BARRIER EasyWarm appliceras 
över de övre extremiteterna och 
bröstet, med filtens utskärning vid 
huvudnivå.

Genrell information
• Används endast under överinseende av sjukvårdspersonal.

• Värmekuddarna ska peka uppåt. Lägg inte filten dubbelt.

• Undvik att lägga till extra vikt (inklusive medicinska instrument) 
eller tryck på filten. Sövd patientens händer, armar och ben skall 
inte placeras ovanpå filten.

• Regelbundet övervaka hudreaktioner enligt klinisk praxis.

• Endast för vuxna patienter.

Ansvarsfriskrivning
• Filten ska inte användas till patienter med svår perifer cirkulation 

(inklusive huden).

• Filten får inte användas i en syrerik miljö, t.ex. får filten inte användas 
vid syrebehandling i tryckkammare och värmekuddarna får inte 
komma i kontakt med syrebaserad behandling eller apparat.

• Värmekuddarna är magnetiska och ej genomlysningsbara. Filten 
måste tas bort innan du tar bilder med MR- eller röntgenutrustning för 
att undvika störning av andra medicinska apparater.

BARRIER® EasyWarm® aktivt självvärmande filt

Art. nr. Produkt Material Förpackning TRP

629900 12 luftaktiverade värmedynor 
(13 cm x 10 cm) integreras i fickorna 
på det övre lagret. Filtens storlek är 
152 cm x 92 cm.

Flera lager SMMMS (polypropen). De olika 
lagren och fickorna sys med polyester / 
bomullstråd. Värmedynorna är tillverkade av 
luftgenomsläppliga påsar som innehåller  
aktivt kol, lera, salt och järnpulver.

Vakuumförpackade i en lufttät 
polymerpåse. Påsarna (10 st.) är 
förpackad i en transport kartong 
med bubbelplast.

10 st

1. Riv upp förpackningen med 
hjälp av den förklippta fliken i 
övre vänstra hörnet. Ta ur filten 
ur förpackningen för att exponera 
BARRIER® EasyWarm® för luft 
och därmed starta uppvärmningen.


