Bhimeds dusch- och badskydd − Användning och skötsel
Bhimeds dusch- och badskydd är vattentäta skydd som gör att du kan duscha,
bada och simma och samtidigt skydda sår, gips eller bandage.
Genom att förbandet hålls torrt behöver det inte bytas efter dusch och bad.
Färre byten förbättrar läkningsprocessen.
Anpassas individuellt för storleken på den kroppsdel där tätningen ska ske. Gör att det
alltid är säker försegling mot inträngande vatten, och tätningen klämmer lagom hårt.
Bhimeds dusch- och badskydd är tillverkat av latex (naturgummi) och är mjukt,
smidigt och bekvämt att bära.

Skydden kapas
mellan två
”trappsteg”
för att få
önskad
storlek.
.

Bhimeds dusch- och badskydd kan återanvändas och har en vattentät försegling
med längre anliggningsyta än på alternativa skydd.
Bhimeds dusch- och badskydd kan även användas på stranden och i simbassängen.
För detta rekommenderas den kraftigare svarta modellen.
För att få optimal funktion är det viktigt att välja rätt skydd i förhållande till
det som ska skyddas.

DFN 1
Duschskydd för fötter
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Fotskydd
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DKN 1
Duschskydd för knän

Artnr: DKN1
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Produkten är registrerad som Medicinteknisk produkt enligt Läkemedelsverkets krav i klass 1 Certifikatnummer: 6.6.1-2019-31025

Skyddar operations- & bensår, eksem & omläggningar.

Skyddar operations- & bensår, eksem & omläggningar.

Skyddar
när du
duschar!

TILLVERKAD I SVERIGE
Bhimed Sweden AB · Platensgatan 3 · 591 35 Motala
0768-23 86 00 · bhimed@telia.com

Artnr: DFS2

FÖR DUSCH & BAD

Skyddar
när du
duschar!
Tillverkad av latex

Instruktioner finns
i förpackningen.

TILLVERKAD I SVERIGE
Bhimed Sweden AB
Platensgatan 3 · 591 35 Motala
0768-23 86 00 · bhimed@telia.com

Fotskydd

FÖR DUSCH

Skyddar operations- & bensår, eksem & omläggningar.

Tillverkad av latex

Instruktioner finns
i förpackningen.

HJÄLPMEDEL · INNOVATION

Armskydd

Produkten är registrerad som Medicinteknisk produkt enligt Läkemedelsverkets krav i klass 1 Certifikatnummer: 6.6.1-2019-31025

Skyddar
när du
duschar!

Tillverkad av latex

DFS 2
Dusch- & badskydd
för fötter

Artnr: DAN1

FÖR DUSCH

Produkten är registrerad som Medicinteknisk produkt enligt Läkemedelsverkets krav i klass 1 Certifikatnummer: 6.6.1-2019-31025

HJÄLPMEDEL · INNOVATION

DAN 1
Duschskydd för armar

DAS 2
Dusch- & badskydd
för armar

Artnr: DAS2

Instruktioner finns
i förpackningen.

TILLVERKAD I SVERIGE
Bhimed Sweden AB
Platensgatan 3 · 591 35 Motala
0768-23 86 00 · bhimed@telia.com

HJÄLPMEDEL · INNOVATION

Armskydd

HJÄLPMEDEL · INNOVATION

TILLVERKAD I SVERIGE
Bhimed Sweden AB
Platensgatan 3 · 591 35 Motala
0768-23 86 00 · bhimed@telia.com

DPN 1
Duschskydd för
ben/vad och PICC-line

Duschskydd
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ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV Bhimeds dusch- och badskydd

Läs nedanstående anvisningar noga innan du använder skydden. Följ anvisningarna för användning av dusch- och badskydden på ett säkert sätt så att den
vattentäta förseglingen förblir effektiv.
Beslut om att bada, duscha eller gå ned i en simbassäng eller sjö fattas på
egen risk. Samråd med läkare bör ske för att säkerställa att aktiviteten inte
påverkar din skada.
Bedöm alltid risken för att halka, och duscha eller bada alltid aktsamt.
SÅ SÄTTER DU PÅ BHIMEDS DUSCH- OCH BADSKYDD

Eftersom Bhimeds skydd är tillverkat av naturgummi bör du ta av alla vassa smycken
och vara försiktig så att du inte sticker hål med naglarna. Om det förefaller finnas vassa
eller skarpa kanter på t.ex. gipsförband bör dessa täckas med tejp eller elastisk binda.
Börja med att anpassa skyddets diameter vid änden eller ändarna. Mät omkretsen
ungefär där skyddat ska placeras på kroppsdelen. Dela detta mått med 3, och du får
fram diametern som skyddet ska ha.
Ex: Om vaden är 39 cm i omkrets dela då 39 cm med 3 = 13 cm
OBS! Gäller ej knäskyddet.

ANVÄNDA BHIMED

Naturgummi kan vara halt när det är fuktigt, och fotskydden är därför försedda med inpräglat halkskydd. Ser man att golvet kan innebära halkrisk ska man använda en badmatta
i dusch eller bad och vara noga med att stiga på mattan. En matta med halkskydd eller
handduk kan även läggas på golvet för att stiga på när du lämnar duschen eller badet.
Om du använder Bhimeds skydd för bad ska du se till att all luft avlägsnas ur skyddet.
Badskyddet ska tas på strax innan du går i vattnet och tas av så snart du lämnat det. Var
försiktig när du går i trappor eller sluttningar, eftersom dessa kan vara hala. Var noga med
att alltid hålla stadigt i räcket när du går i trappor.

DU BÖR INTE:

Simma under vattnet
Hoppa eller dyka i bassängen
Simma fort
Man ska regelbundet kontrollera att skyddet är vattentätt och att förbandet inte har
påverkats. Bada eller duscha inte längre än ca 30 minuter i taget, eftersom det kan bildas
kondens från kroppen.

RENGÖRING

Bhimeds dusch- och badskydd tvättas i varmt vatten med mild tvål och ska sedan omsorgsfullt torkas ut- och invändigt.

Klipp eller skär sedan produktens krage där den är ca 13 cm bred. Skär ett rakt snitt med
vasst verktyg, t.ex. skalpell eller skarp sax. Det är viktigt att man undviker att det blir ett
hack eller en rispa i kanten.

Tvätta gärna med sprit för ytterligare desinficering.

Man kan underlätta påtagningen med att först ta på en strumpa (t.ex. del av nylonstrumpa) över området som ska skyddas, så att man minskar friktionen. Alternativt
talkar man in skyddet på insidan.

Torka inte Bhimeds dusch- och badskydd i torktumlare eller på ett element.

Låt skyddet endera hängtorka, eller torka torrt med en handduk.
Om insidan pudras lätt med talk blir Bhimeds dusch- och badskydd lättare att ta på.
Skydden får aldrig utsättas för högre temperaturer än 60°C

Vid mycket kraftig hårväxt kan man behöva raka området där tätningen ska göras.
Dra försiktigt på skyddet till önskad placering. Kontrollera så att den inte sitter för
hårt (stasning eller blodstockning) för blodcirkulationen. Justera vid behov till en
aning större diameter.

FÖRVARING

Avlägsna försiktigt eventuell luft ur skyddet genom att hålla förseglingen öppen högst
upp och släta till skyddet mot förbandet. Gör en uppåtriktad rörelse tills all luft är
avlägsnad.

Latex är känsligt för solljus (UV-ljus), så det är viktigt att förvara skydden mörkt och torrt.
Använd gärna den aluminiumpåse som skyddet levereras i.

Vid varsam hantering och rätt förvaring kan skyddet återanvändas många gånger.
Före och efter varje användning gör en noggrann kontroll av det inte har uppstått
något hål eller en rispa. Det gäller förstås speciellt om man har gått på sand, gräs eller
annat underlag med vassa objekt.

Bhimeds dusch- och badskydd tillverkas av naturgummi (latex), vilket är en naturprodukt
och anses ofarligt. Naturgummi kan emellertid orsaka en allergisk reaktion. Den som tidigare upplevt en allergisk reaktion mot naturgummi ska undvika kontakt med det.

Temperaturen vid förvaring ska vara lägre än 26°C och Bhimeds dusch- och badskydd ska
förvaras på behörigt avstånd från värmekälla. Vid extrem kyla kan skyddet bli stelt. Detta
är inte bestående och rättar till sig genom uppvärmning. Undvik förvaring under fuktiga
förhållanden. Bhimeds dusch- och badskydd ska skyddas från längre exponering för solljus,
särskilt direkt solstrålning och konstljus med hög halt av UV-strålning. Undvik kontakt
med koppar och legeringar innehållande koppar. Produkten får inte komma i närheten av
öppen låga. Undvik kontakt med lösningsmedel, olja och fett.

