
• Bruk før, under og etter operasjon for effektiv 
forebygging av hypotermi

• Teppets øvre og nedre del kan enkelt tas fra 
hverandre og settes sammen igjen med velcro. 
Dette gir optimal dekking av pasienten

• Teppet begynner og varmes med en gang det 
tas ut av emballasjen

• Fungerer uten tilleggsutstyr eller 
strømtilkobling

Barrier® EasyWarm® + teppet når brukstemperatur innen 30 minutter, og opprettholder en 
gjennomsnittstemperatur på 40° C i opptil 10 timer.  

BARRIER® EasyWarm®+

Aktivt selvvarmende teppe til engangsbruk



Bruksanvisning

1. Riv opp pakken ved hjelp av 
fliken i øvre venstre hjørne. Ta 
teppet ut av emballasjen slik 
at BARRIER® EasyWarm® + 
eksponeres for luft og dermed 
starter varmeprosessen. 

4. Plasser BARRIER EasyWarm+ 
over hele kroppen pre- og 
postoperativt, samt ved hånd- og 
nevrokirurgi.

3. Plasser BARRIER EasyWarm+ 
med med varmeputene opp og 
den hvite siden mot pasienten. Det 
skal ikke legges ekstra vekt på 
varmeputene.

6. Ved kirurgiske inngrep i øvre 
del av kroppen, del BARRIER 
EasyWarm+ og plasser nedre del 
på underekstremitetene og oppå 
abdomen.

8. Teppet kan enkelt deles og 
settes sammen igjen med borrelås. 
(Den nedre delen kan deles inn i to 
ekstra deler ved å klippe det på den 
angitte linjen.) Dette gjør det mulig 
å tilpasse teppet til ulike leiringer. 

2. Åpne og fold ut  BARRIER 
EasyWarm+ helt, unngå å legge  
teppet dobbelt. Når teppet  
eksponeres for luft når det 
gjennomsnittlig brukstemperatur 
på ca. 40° C innen 30 minutter, som 
opprettholdes i opptil 10 timer. 

5. Ved kirurgiske inngrep 
i nedre del av abdomen og 
underekstremiteter, del  BARRIER 
EasyEarm+ i to og plasser den 
øvre delen på overkropp og 
overekstremitetene.

7. Ved kirurgiske inngrep i  
mageregionen, del BARRIER  
EasyWarm+ og plasser den øvre 
delen på over-ekstremitetene 
og brystet, og underdelen over 
underekstremitetene.

Generell informasjon
• Skal håndteres under tilsyn av helsepersonell. 

• Legges på med varmeputene vendt opp. Teppet må ikke legges 
dobbelt.

• Unngå å legge ekstra vekt, inkludert medisinsk utstyr, eller press 
på teppet. Pasientens hender, armer og ben bør ikke plasseres 
oppå teppet under anestesi.

• Overvåk kontinuerlig hudreaksjoner i henhold til klinisk praksis.

• Skal kun brukes på voksne pasienter.

Forholdsregler
• Teppet skal ikke brukes på pasienter med alvorlig nedsatt perifer 

sirkulasjon (inkludert huden).

• Teppet må ikke brukes i et oksygenrikt miljø, som 
trykkammerbehandling. Varmeputene skal ikke komme i kontakt med 
oksygenbasert behandling eller apparater. 

• Varmeputene er magnetiske og ikke strålegjennomtrengelige, teppet 
skal derfor fjernes fra pasienten ved røntgen eller MR, for å unngå 
forstyrrelser med annet medisinsk utstyr.

BARRIER® EasyWarm®+ aktivt selvvarmende teppe

Art.nr. Produkt Materiale Emballasje Kartong

629910 12 luftaktiverte varmeputer 
(13cmX10cm) integrert i lommer i 
det øvre laget. Teppets mål er 
110/150x200cm. 

Flere lag SMS (polypropylen). Lagene og 
lommene er sydd sammen med polyester/
bomullstråd. Varmeputene er laget av 
luftgjennomtrengelige poser som inneholder 
aktivt kull, leire, salt, vann og jernpulver.

Vakuumpakket i en polymerpose. 
Polymerposene er pakket i 
bobleplast og transportkartong.
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Kirurgiske pasientstillinger

Abdominal kirurgi

Skulderkirurgi

Urologi/gynekologisk kirurgi

Ryggkirurgi

Hoftekirurgi

Urologi/gynekologisk kirurgi

Hoftekirurgi

Urologi/gynekologisk kirurgi

ØNH kirurgi

Laparoskopisk kirurgi Knekirurgi

Skulderkirurgi

BARRIER® EasyWarm®+ er laget for å være fleksibel og passer til mange ulike typer kirurgiske inngrep.  
Se under for forslag til hvordan teppet kan plasseres på noen av de vanligste pasientstillingene.
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