
Posey Fallskyddsmatta 
Enkla försiktighetsåtgärder kan hjälpa till att skapa en säker miljö.  
Posey Fallskyddsmatta hjälper till att minimera skador till följd  
av ett fall, samtidigt som den ger en stabil och halkfri yta  
för den boende att gå på. 

 
Maximalt skydd  
Tillverkad i unikt 2,5 cm tjockt Etylenvinylacetat (EVA) skum är  
fallskyddsmattan i konformitet med den amerikanska ASTM- 
standarden för stötupptagning.  
För att få en större yta med skydd, kan man enkelt koppla ihop två mattor. 
Fäst bara ihop de två raka sidorna på två fallskyddsmattor med de medföljande kardborrebanden 
Det 2,5 cm tjocka EVA-skummet ger en låg profil att gå på, och med den fasade kanten  
kan man lätt ta sig upp på mattan med en rullstol, rollator eller ett rullbord och för personer med 
hasande gång underlättar också den fasade kanten. 
Med en antihalkbeläggning på undersidan av mattan förebygger man också halkning då man skall 
kliva upp på mattan.  
 

Enkel rengöring  
Vinylöverdraget torkas enkelt av med en fuktig trasa och vanligt rengöringsmedel, 
om så behövs kan även flytande desinfektionsmedel eller sprit användas för desinfektion. 
Då mattan inte används kan den vikas ihop i tre delar för enkel kompakt lagring. 
I hopvikt form tar den fasade mattan upp en yta av 60 x 97 x 7,5 cm (B x L x H)  
OBS! Mattan bör förvaras upphängd eller liggande när den inte används. Detta för att förhidra 
kanterna att vikas eller böjas.  
Ett kardborreband håller mattan i hopvikt läge och ett bärhandtag gör det enkelt att flytta mattan.  

 
Hjälper till att minimera användandet av sänggrindar 
Fallskyddsmattan hjälper till att skydda den boende/sängliggande från fallrelaterade skador.  
 

Användningsinstruktioner 
1. Lossa kardborrebandet och vik upp fallskyddsmattan. 
 
2. Placera fallskyddsmattan längs med och tätt intill sängens 
    långsida. De fasade kanterna skall läggas ut mot rummet och  
    den släta kanten skall läggas in mot sängen! 
    Försäkra er om att “This Side Down” etiketten läggs nedåt  
    mot golvet  
 
3. För att sätta ihop två mattor, klistra fast en del av det  
    självhäftande kardborrebandet på alla tre sektioner av  
    den raka kanten på ena mattan. Klistra sedan den andra  
    delen av kardborrebandet på den andra mattans tre  
    delar så att de kan fästas vid varandra.  
 
4. Före lagring, torka först ren mattan med en fuktig trasa om  
    så behövs, låt den sedan torka ordentligt!.  
    Vik ihop mattan och sätt ihop kardborrebandet.  
 
OBS!  
Försäkra er om att “This Side Down” etiketten läggs mot golvet. 
Informera den boende och vårdgivare om att fallskyddsmattan  
används, och att försiktighet skall iakttagas då man kliver upp  
eller ned på mattan för att undvika snubbling. 
 
 
 
 
 

Den släta 
kanten in mot 
sängen! 

De fasade 
kanterna ut 
mot rummet! 
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VARNING! 
När fallskyddsmattan används tillsammans med en låg säng,  
se till att lämna tillräckligt med plats mellan sängen och mattan  
för att förhindra att delar på sängen river hål i mattan då den manövreras. 

 

 

 

6027R 
 
Fallskyddsmattan finns också i en variant med efterlysande kant (6027R)  
Denna ”laddas” av ljuset från lampan i rummet eller dagsljuset från fönstret. 
När man sedan mörklägger rummet lyser kanten och visar var mattan finns. 
Tack vare detta är det lätt för personal att se var mattan ligger även i mörker samtidigt som en 
boende lätt kan orientera sig tillbaka till sängen efter ett toalettbesök utan att behöva tända 
lampan. 
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Två mattor kan sättas ihop 
för att få en större 
skyddande yta. 


