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Brugsanvisning  
ROHO® DRY FLOATATION®  
ELLER SOFFLEX® 2 
TOPMADRASSER

INSTALLATION OG VEDLIGEHOLDELSE AF
ROHO® DRY FLOATATION®  ELLER SOFFLEX® 2 
TOPMADRASSER
Tillykke med valget af en ROHO DRY FLOATATION / SOFFLEX 2 
madras. Formålet med indstilling af madrassen er at ”nedsænke” 
brugeren så dybt som muligt i madrassen uden at berøre bunden. 
Dyb nedsænkning kan opnås ved at have så lille lufttryk som mu-
ligt i madrassen. 



SÅDAN INSTALLERES MADRASSEN
1. Læg madrassektionerne på den eksisterende madras og saml dem 

med tryklåsene. (ROHO® DRY FLOATATION®  madrassen har 2 ven-
tiler, husk derfor at lukke den ene ventil til)

2. Pump nu luft i sektionerne indtil madrassen buler let opad og lad 
herefter luften sive ud, til du hverken kan mærke eller høre ud-
sivning. Luk herefter ventilerne. Madrassen har nu atmosfærens 
tryk

3. Læg evt. et madrasbetræk og et lagen løst på, og placer brugeren 
på madrassen liggende på siden. Hvis brugeren aldrig ligger på 
siden, vælges rygleje

4. Start med at kontrollere området ved hoften ved at lægge en hånd 
mellem brugerens hofteben/ bækken og madrassen. Nu lukkes 
luften langsomt ud indtil brugeren  
synker ned i madrassen og der er  
ca. 1½ - 2 cm mellem bruger og  
madrassens bund

5. Samme procedure gennemføres for skulderpartiet. Vend brugeren 
til rygliggende og indstil området under hælene. Området under 
bækkenpartiet bør også kontrolleres i denne  
stilling

Så er madrassen klar og yder nu den maximale  
beskyttelse. For til stadighed at sikre en optimal funktion kontrolleres 
luftmængden kvartalsvis, ved at mærke efter under ovennævnte sær-
ligt udsatte steder.

Tip: Træk en plastpose over hånden, når du skal kontrollere luftmæng-
den mellem madras og bruger. 

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
• Rengør 1 sektion ad gangen
• Luk ventilerne og læg evt. madrassen i blød i koldt vand

• Brug en blød børste og et rengøringsmiddel eller desinfektionsmid-
del og varmt vand og rengør forsigtigt madrassen

• Skyl omhyggeligt og lad tørre
• Lugt af røg kan fjernes fra ROHO madrassen ved at bruge en bland-

ing af 1 del eddike til 9 dele vand. Lugt af urin kan fjernes ved brug 
af Ph. neutral skyllemiddel i 4 x normal dosis.  Efter at have fjernet 
lugten, rengøres som ovenfor beskrevet.

Madrasbetrækket kan vaskes ved 80o og tørretumbles ved lav varme.

Madrassektionerne bør tjekkes dagligt for punktering. Mærk langs kant-
en på alle sektionerne, at de er luftfyldte, når brugeren ligger på madras-
sen!

REPARATION
Der er vedlagt lappegrej
1. Læg madrassektionen med cellerne nedad og pump den så meget 

op, at sektionen begynder at bue. Luk ventilen
2. Sænk madrassektionen med lukkede ventiler ned i vand for at finde 

lækken
3. Lækken kan evt. markeres med en tandstikker
4. Lad madrassen blive helt tør
5. Rens området omkring hullet med alkoholkluden, som er i repara-

tionssættet. Lad overfladen blive helt tør
6. Træk filmen af den medfølgende lap og sæt den på og pres
7. Saml madrassektionerne igen og indstil madrassen

OBS!
Brug ikke oliebaserede cremer eller produkter med lanolin på legems-
dele, som kommer i kontakt med madrassen, da disse produkter kan 
forårsage ødelæggelse.


