
SÄKER OCH STABIL 
IMMOBILISERING
   

SÄKRA, SNABBA  
FÖRFLYTTNINGAR

PRODUKTINFORMATION:
Intrahospital traumamadrass för immobilisering och 
patientförflyttningar. CT-kompatibel.
Svetsad, vätsketät stomme som består av en 
kolfibersandwich samt ett tryckavlastande lager av 
polyeter och viskoelastiskt polyuretanskum. 
Stötdämpande undersida av EVA.
Avtagbart överdrag med ovansida av vätsketät, stark 
polyesterväv och undersida av teflonbelagd, slitstark 
polyamid med lågfriktionsegenskaper.
Ergonomiska grepphandtag av glasfiber.

VUXENMODELL:
Mått: : 200 x 53 x 6 cm   Vikt: C:a 8 kg
Art.nr: CMTRM
Namn: CM TraumaMattress med kroppsremmar
TILLBEHÖR VUXEN:
Överdrag till vuxenmodell        Art.nr: CMTR1
Sidostabiliseringskuddar, set   Art.nr: CMTR2 
Kroppsremmar, komplett Velcro Art.nr: CMTR3
Kroppsremmar, komplett Nya Art.nr: CMTR3/4
CM TraumaCover         Art.nr: CMCOVER
CM T-Fix Huvudfixation       Art.nr: CMTFIX
CM ProSlide Glidskiva Art.nr: CMPRO  

BARNMODELL: 
Mått: 142 x 44 x 6 cm  Vikt: C:a 5 kg
Art.nr: CMTRMM
Namn: CM TraumaMattress Mini med kroppsremmar
TILLBEHÖR BARN:
Överdrag till barnmodell          Art.nr: CMTR1M
Sidostabiliseringskuddar, set    Art.nr: CMTR2
Kroppsremmar, komplett set      Art.nr: CMTR3M
CM TraumaCover Mini              Art.nr: CMCOVERM

 CM TraumaMattress 
CM ProLine

KRYSSBAND

AVTAGBART 
ÖVERDRAG

CM TraumaMattress är en tryckavlastande, intrahospital traumamadrass, 
avsedd för enkel och snabb immobilisering av traumapatienter.

   

TM

TRYCKAVLASTANDE, 
KOMFORTABEL

Ergonomiska grepphandtag och lågfriktionsundersida underlättar
förflyttningar till CT-bord, röntgenbord m.m.

CM TraumaCover Engångs-
överdrag med huvudfixation.
Art.nr: 
CMCOVER (vuxen, 15-pack)
CMCOVERM (barn, 15-pack)

CM T-Fix Huvudfixation
Art.nr: CMTFIX (25-pack)
Endast vuxenmodell

vänd



 ÅTERFÖRSÄLJARE:
 Comfort Medical AB
 Hjalmar Brantings väg 11G  
261 43 Landskrona               
 Tel: 0046(0)733 10 90 20
        0046(0)70 681 51 41
 
 Mail: info@comfortmedical.se
 www.comfortmedical.se

   

   

TILLBEHÖRFRÅGOR OCH SVAR
1. Vilka är de största fördelarna med
 CM TraumaMattress?
Besvärliga och farliga förflyttningar undgås.
Detta sparar tid och ökar patientsäkerheten.
Tryckavlastande polstring minskar risken för 
tryckskador. Vid skador eller slitage kan överdraget 
lätt bytas ut. Krysskoppling som standard ger god 
immobilisering av överkroppen.

2. När och hur flyttar man över patienten till CM 
TraumaMattress?
Traumamadrassen bör placeras på akut-
mottagningen där överflyttning sker.
Olika överflyttningsmetoder kan användas:
- Ligger patienten på en vakuum-madrass, kan 
glidskivor placeras under patienten i samband med 
log-roll-manövern.
- Spineboard eller scoopbår kan placeras ovanpå 
traumamadrassen men bör snarast avlägsnas.

3. Hur placeras och fixeras patienten?
Patienten ska ligga centrerad på madrassen och 
med huvudet i rätt höjd för huvudfixationen.
Inför transport fixeras först patientens kropp och 
därefter huvudet. För optimal stabilisering bör 
sidostabiliseringskuddar användas. Stabilisering av 
huvud/nacke med CM Cover eller CM T-Fix utförs 
enligt bruksanvisning.

4. Hur länge kan en patient ligga på 
CM TraumaMattress utan att riskera 
tryckskador?
Denna risk bör man alltid ha i åtanke. Parametrar 
som kroppskonstitution samt perifer cirkulation har
stor betydelse för eventuell uppkomst av 
tryckskador. Det tryckavlastande materialet samt
att patienten hålls varm och välcirkulerad, minskar 
denna risk.

5. Hur rengörs CM TraumaMattress?
- Kroppsband som har dekontaminerats med blod
spolas i kallt vatten samt desinficeras enligt 
sjukhusets rekommendationer. Kan tvättas i maskin.

- Madrassens överdrag torkas av och desinficeras
enligt sjukhusets rekommendationer.
Vid behov kan överdraget tas av och avspolas.
-Madrassen ska lufttorkas efter rengöring.

Stommen är svetsad och vätsketät. Kan avspolas 
och desinficeras.

Användande av CM TraumaCover minskar behovet 
av rengöring betydligt.

Avtagbart överdrag, komplett med handtag
Art.nr: CMTR1(vuxenmodell)
           CMTR1M (barnmodell)

Sidostabiliseringskuddar, set med 4 st.
Art.nr: CMTR2

Kroppsremmar, komplett set.
Art.nr: CMTR3/4 (vuxenmodell, utan velcro)
           CMTR3 (vuxenmodell, med velcro)
           CMTR3M (barnmodell, utan velcro)

ProSlide Glidskiva
Art.nr: CMPRO


