
Öppna förpackningen genom att riva 
plasten vid fliken i övre vänstra hörnet. 
Ta ut filten ur den skyddande 
förpackningen för att exponera 
BARRIER® EasyWarm®+ för luft.

Öppna och vik ut BARRIER® 
EasyWarm®+ helt, filten får inte vikas 
dubbel. När filten exponeras för luft 
uppnår den en genomsnittlig arbets-
temperatur på ca. 40°C inom 30 minuter, 
och bibehåller den i upp till 10 timmar. 

Placera BARRIER® EasyWarm®+ med värmekuddarna uppåt med den vita sidan 
av filten mot patienten. Filten är flexibel och konstruerad för att passa olika 
typer av kirurgiska ingrepp genom att den kan delas upp i flera delar. Filtens 
övre och undre del kan lätt lösgöras och återfästas via kardborrband. Den nedre 
delen kan delas i ytterligare två delar genom att man klipper den vid angiven 
linje.
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Referens: 1.  Clinical study to assess the safety and efficacy of BARRIER® and EasyWarm®+, an active self-warming blanket used 
to prevent hypothermia. Data on file. 2012.

Hur man använder den aktivt självvärmande
filten BARRIER® EasyWarm®+

Fördelarna med BARRIER EasyWarm+:

• Hjälper till att förhindra hypotermi i den perioperativa miljön
• Enkel och snabb hantering
• Lätt att använda före, under och efter operation för enkel och effektiv uppvärmning av patienten
• Lättillgänglig för fler patienter eftersom ingen ytterligare utrustning behövs
• Innovativ design som gör det möjligt att dela filten för att täcka över- eller underkropp

   
Rätt

Applicera alltid filten med 
värmekuddarna från 
patienten uppåt

Öppna och vik ut filten helt 
30 minuter före 
användning

Börja använd filten 30 
minuter före operation för 
att bibehålla en stabil
kroppstemperatur

Efter användning kastas 
filten som vanligt avfall 
(kan brännas)

Skall hanteras under 
överinseende av 
vårdgivare

30
MIN

30
MIN

Fel 

Under genomlysning eller 
röntgen skall filten inte 
användas över det berörda 
området. Filten skall inte 
användas under MR

Filten får inte användas på 
barn

Applicera inget extratryck
på värmekuddarna, såsom 
kroppstyngd, spänn-
remmar eller liknande

Filten får inte användas på 
patienter med nedsatt eller 
svår perifier cirkulation*

Filten får inte vikas dubbel

Placera inte filten under 
patienten

Notera: * T.ex.: svår hypotension, - där långvarig hypotension kan förväntas, - svår kärlsjukdom, - aorta kirurgi, distal aorta-avklämning, - svår hjärtsvikt/kardiogen chock

Patientens hud bör 
övervakas regelbundet, 
särskilt om en isolerande 
filt används ovanpå
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