
Hvordan bruke BARRIER® EasyWarm®+ 
aktivt selv-varmende teppet 

Referanser:
1.  Clinical study to assess the safety and efficacy of BARRIER® EasyWarm®+, an active self-warming blanket used to prevent 

hypothermia. Data on file. 2012.

Fordeler

•  Bidrar til å forhindre hypotermi perioperativt1

•  Enkelt og raskt i bruk
•  Enkelt å bruke før, under og etter operasjon
• Lett tilgjengelig og krever ikke tilleggsutstyr
• Innovativt design som gjør det mulig å dele teppet for å dekke overkropp og/eller nedre del

av kroppen

Gjør

Etter bruk, kastes 
teppet som vanlig 
avfall (kan brennes) 

Brukes under tilsyn 
av kvalifisert 
helsepersonell

Ta teppet i bruk 30 
minutter før inngrepet 
for å opprettholde 
kroppstemperaturen

30
MIN

Åpne og fold teppet helt 
ut 30 minutter før bruk

30
MIN

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

Åpne og fold ut BARRIER® EasyWarm®+ 
helt, unngå å legge teppet dobbelt. Teppet 
får en gjennomsnittstemperatur på 44°C 
innen 30 min og beholder temperaturen i 
opptil 10 timer. Hudtemperaturen under 
hver varmepute når en makstemperatur 
på 42°C.

 Plasser BARRIER® EasyWarm®+ med 
varmeputene opp, og den hvite siden 
mot pasienten. Teppet er fleksibelt og 
utformet for å passe flere typer 
leiringer ved at det kan deles opp i flere 
deler. Teppets øvre og nedre del kan 
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Pass på

Må ikke legges 
dobbelt. Må alltid 
foldes helt ut
Pasienten skal aldri 
ligge oppå teppet

Unngå tyngde og 
stramme reimer på 
varmeputene

Teppet skal ikke brukes 
til barn

Ikke legg teppet over 
berørt område under 
røntgen. Fjern teppet 
ved MR

Plasser teppet med 
varmeputene opp

Pasientens hud bør 
sjekkes regelmessig.

Merk: Teppet skal ikke brukes på pasienter med alvorlige sirkulasjonsforstyrrelser - alvorlig hypotensjon eller hvis langvarig hypotensjon kan forventes - alvorlige, 
perifere vaskulære sykdommer - hjertekirurgi - alvorlig hjertesvikt/kardiogent sjokk 

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.)
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