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Kære kunde 

Vi vil gerne takke dig for købet af LASAL Flydepuder. Vi er overbeviste om, at de vil blive til daglig 

glæde for dig og dine omgivelser. 

Denne brugermanual omhandler nyttige oplysninger omkring produktet, så som beskrivelse, 

vedligeholdelse, sikkerhedsrisiko og tekniske data. 

Vi beder dig læse manualen grundigt igennem inden produkterne tages i brug og gemme den til 

senere brug.  
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Generel information  

LASAL Flydepuder anvendes som hjælpemiddel ved rehabilitering og opfylder kravene for CE- mærkning 

for produkter i Klasse 1. Puderne er produceret i overensstemmelse med EU Direktiv 93/42/EEC 1993 og 

standard EN 12182: 2012 samt EN ISO 14971: 2012. 

 

Før ibrugtagning 

Kontrollér altid, at alle produkter er intakte og ikke beskadigede. Anvend ikke skadede eller defekte 

produkter. Kontakt leverandøren og informer om skadens omfang.  

 

Produktbeskrivelse og anvendelse 

LASAL Flydepuder er udviklet specielt til funktionshæmmede børn og voksne, men kan også anvendes af 

personer, der ønsker ekstra støtte i vandet. Flydepuderne anvendes til positionering i vandbassin / 

swimmingpool under træning samt ved forskellige former for vandterapi. 

LASAL Flydepuder må kun bruges i klorholdigt vand. 

Flydepuderne fremstilles i flere modeller og størrelser til både børn og voksne. De forskellige modeller 

kan anvendes enkeltvis eller kombineres alt efter hver enkelt brugers behov. 

Hvilke puder  -  og hvor mange  -  der skal bruges afhænger både af hvilken aktivitet der skal foregå, 

brugerens evner samt om der anvendes andre rekvisitter eller hjælpemidler i vandet. Hjælperen 

beslutter ud fra sit kendskab til brugeren, hvilke produkter der er brug for i den givne situation. 

VIGTIGT: Ved følgende modeller 9101, 9111, 9811, 9017, 9027, 9911, 9620 og 9630 er det 

vigtigt at sikre sig, at de ikke flyder væk fra brugeren, når denne er i vandet. Puderne kan 

ikke fastgøres omkring kroppen og er kun beregnet til at støtte sig til. Brugeren skal derfor 

være i stand til selv at kunne holde sig fast i puden eller med hjælp fra det assisterende 

personale.  

Flydepuderne har en stor flydeevne og på grund af den helt specielle sammensætning af materialer 

føles de meget behagelige mod huden, og giver dermed brugeren en tryg og behagelig oplevelse i 

vandet. Se endvidere produktguide om LASAL Flydepuder for mere information. 

Flydepuderne kan med fordel placeres omkring brugeren, inden denne sænkes ned i vandet. 

Flydepuderne har en blå og en sort side. Det anbefales at den sorte side vendes ind mod kroppen. 

Undgå at gnubbe huden mod den blå side. 
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LASAL Flydepuder findes i følgende varianter: 

Halsflydekraver; 4 størrelser 

Nakkeflydekraver; 2 størrelser 

Bananformede flydepuder; 3 størrelser 

U-formet flydepude; 1 størrelse 

T-formet flydepude; 2 størrelser 

Badeblomst; 2 størrelser 

Stabilisator; 2 størrelser 

 

Materialer 

Fyld: Flammehæmmede EPS perler (ekspanderet polystyren) 

Yderbetræk  -  overside: 100% polyester, ikke flammehæmmet 

Yderbetræk  -  underside: 100% polyester netstof, Ikke flammehæmmet. 

 

Mærkning 

Produktet er mærket i henhold til gældende lovgivning om medicinsk udstyr jf. EU Direktiv 93/42EEC 

1993. Alle puder er forsynet med en label med information om fabrikant, varemærke, advarsler, 

artikelnummer, årstal for fremstilling, råvarer og vaskeanvisning. 

Symbolforklaring på label: Der henvises til punktet symbolforklaring på side 7. 

 

Rengøring og vedligeholdelse 

Efter brug skal pudernes yderside skylles rene for klor med rigeligt rent vand for at minimere aflejringer 

fra klor. Puderne hænges op enkeltvis så de kan dryptørre. Den blå netside vendes nedad, så vandet frit 

kan løbe ud af puden. Puderne er længe om at tørre helt og de anbefales derfor udelukkende til brug i 

våde omgivelser.  

Flydepuderne må ikke maskinvaskes. Puderne kan håndvaskes med almindeligt vand og sæbe eller sprit 

og efterfølgende dryptørres. Vær opmærksom på, at pH-værdien på det anvendte desinficeringsmiddel 

ikke bør være højere end 11,4.  

Anvendes varmeskab til tørring, må temperaturen ikke overstige 70° C, da højere temperaturer 

ødelægger fyldet. Polystyrenkuglerne smelter ved varmegrader over 71° C. Polystyrenkugler, der 

kommer i kontakt med varmeelementerne i en vaske- eller tørremaskine, kan derfor skade sådanne 

maskiner. 
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Undgå blegemidler, skyllemidler og andre rengøringsprodukter, som indeholder opløsningsmidler.  

Opbevaring 

LASAL Flydepuder kan med fordel opbevares i klormiljøet, hvor de skal bruges. Det anbefales at 

flydepuderne altid ophænges, når de ikke er i brug. Puderne tørres bedst i opvarmet miljø. 

Efterlad aldrig de våde/fugtige flydepuder liggende på gulv, i kasser eller lignende, da dette vil medføre 

mugdannelse i puden.  

Undgå at puderne kommer i berøring med skarpe kanter og spidse genstande eller bliver revet på ru 

overflader. Vær særlig opmærksom på skarpe og ru overflader på bassinkanten og ved op og 

nedsænkning i vandet.  

Undgå direkte sollys i længere tid. 

 

Bortskaffelse 

Flydepuderne bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald (brændbart affald). 

 

Reklamation og returnering 

Reklamationer skal meldes til producenten hurtigst muligt og med fotos og udførlig beskrivelse af 

problemet.  

Returnering kan kun ske efter forudgående aftale og direkte til producenten.  

Transportskader skal meldes til transportfirmaet straks ved modtagelsen.  

 

Levetid og reklamationsret 

Produktet har en forventet levetid på 2 år. 

Produktet er omfattet af 2-årig reklamationsret jf. Dansk Købelov. Dette gælder ikke for normalt slid 

eller forringelse af produktet. Producenten påtager sig intet ansvar for skader på produktet eller 

brugeren, der er opstået pga. transport, misbrug, uagtsom brug af produktet, forkert håndtering eller 
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Sikkerhedsinformation 

Det er vigtigt altid at læse brugsvejledningen inden produktet tages i brug! Produktet må kun 

anvendes til det, der er beskrevet i denne manual. 

LASAL Flydepuder er udelukkende beregnet til anvendelse i kloret vand. 

På trods af LASAL Flydepuders store flydeevne må de aldrig betragtes som redningsveste eller 

andet redningsudstyr.  

Ansvaret for den badendes sikkerhed, risiko for drukning eller andre skader påhviler altid 

assisterende personale uanset om LASAL Flydepuder har været anvendt eller ej. 

Vær ekstra opmærksom på børn under 3 år og personer, som ikke er i stand til at bevæge sig 

eller svømme ved egen hjælp. 

Sørg altid for, at der er assisterende personale i vandet og aldrig længere end en arms længde 

fra brugeren. Overlad aldrig brugeren alene eller uden opsyn. 

Det er vigtigt at brugeren positioneres således at luftvejene holdes frie.  

Placér aldrig brugeren således, at enten vand eller flydepude kan blokere luftvejene. 

Ved følgende modeller 9101, 9111, 9811, 9017, 9027, 9911, 9620 og 9630 er det vigtigt at 

sikre sig, at de ikke flyder væk fra brugeren, når denne er i vandet. Puderne kan ikke fastgøres 

omkring kroppen og er kun beregnet til at støtte sig til. Brugeren skal derfor være i stand til 

selv at kunne holde sig fast i puden eller med hjælp fra det assisterende personale.  

Undgå skarpe, spidse og ru genstande mod produktet, da dette ville kunne gøre skade og i 

værste fald rive hul på produktet.  

Anvend aldrig LASAL Flydepuder med hul i. Sker der lækage på puden, således at fyldet løber 

ud, skal dette straks fjernes fra vandet.  

Fyldet er ikke spiseligt og må ikke puttes i mund, øre, næse eller øjne. 

LASAL Flydepuder må ikke komme i kontakt med eller bruges i nærheden af åben ild eller 

varme overflader som f.eks. Brændeovn/pejs, komfurer, cigaretter/cigarer eller varmelamper. 

 Kun fyldet er behandlet med flammehæmmer. 

ADVARSEL 
Forkert brug af LASAL Flydepuder 

kan resultere i varige skader eller i værste fald drukning. 
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Tåler kun håndvask  

Må ikke bleges 

Tåler ikke kemisk rensning 

Må ikke stryges 

Må ikke tørretumbles 

Undgå kontakt med skarpe og 

spidse genstande 

Advarsel  -  se brugermanualen, 

sikkerhedsinformation 

CE-mærket iht. 

93/42/EEC 1993 

Produktionsår 

Bortskaffes som almindeligt 

affald (brændbart)  

Må ikke anvendes i nærheden 

af åben ild  

Dryptørring 

Symbolforklaring 

LASAL Flydepuder er mærket med følgende således: 
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LASAL A/S                            

Flydepuder produceres af: 

Kontaktinformationer: 

LASAL A/S 

Industrivej 15 

DK- 8881  Thorsø             

Tlf.: +45 8696 6666 

e-mail: info@lasal.dk 

Internet: www.lasal.dk 
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