
Yderligere praktiske anbefalinger:
• For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz® produktet indendørs.
• Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes.
• Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at  
 forhindre det i at flyve rundt og skade nogen.
• Oliz®produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da løse genstande    
 kan være farligt for børn under 3 år.

Vedrørende miljøbeskyttelse:
Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip 
produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast og stof  
efter lokale bestemmelser i de relevante genanvendingssystemer.

Garanti: 
Ved produktionsfejl giver Oliz® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, 
hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller 
uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af   Oliz® produktet, er du velkom-
men til at kontakte den ansvarlige for produktet Majbritt Hillerup.

Produktet kan transporteres i en meget stor taske. Ved korrekt brug får du et 
produkt der holder længe. 

Ordre:                År:                 Produkt: Zleep

               

 

SRN: DK-MF-000020930- UDI NR. 000020930 Rådets forordning (EF) 
2017/745 af 5. april 2017, om medicinsk udstyr, kl. 1. Samt EN12182, 

Oliz® Zleep hvilepose, er en pose som giver tryk og stimulerer 
muskel-led sansen. Børn kan selv kravle ude og ind af den, og 
bevæge arme og ben og mærke den modstand det giver. Posen er 
egnet til børnehave børn. 
Sørg for at gemme denne originale brugsanvisning til senere brug.
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Vigtige instruktioner før brugen af Oliz® produktet: 
Oliz® Zleep hvilepose giver en følelses af et klem/kram på kroppen. Den 
kan bruges til børn med uro, hvor de har brug for hjælp til at mærke sig selv 
bedre. Hvileposen giver, særligt børn med nedsat kropsbevidsthed stor gavn 
af posen. Den kan lynes op nedefra og ved panden har man mulighed for at 
få et let tryk ved at løfte den øverste del hen over hovedet. 

Mål på madras 140x60x8 cm, anbefalet alder fra +2år

Materiale stof: 80% Polyamid
  20% Elasthan
Madras: 100% Skum
 
Oliz® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. 
Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

Pleje instruktioner:
• Må vaskes på 40 grader skånevask
• Må ikke bleges.
• Må ikke stryges.
• Ikke egnet til tørretumbler.
• Må ikke renses.

Betræk lynes af madras og vaskes i maskine. Lyn alle lynlåse ved vask. 
Hæng Oliz® produktet til tørre på et tørrestativ så der er luft omkring den.
Dette giver en hurtig tørring.Vær altid to personer til at påføre betrækket igen. 

Opbevaring:
• Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at Oliz® produktet opbeva- 
 res utilgængeligt for en person, der kræver tilsyn.
• Hold Oliz® produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild.

Vigtige anvisninger:

• Oliz® Zleep hvilepose, bruges til børn i vuggestue og børnehaven. Bør-
nene kan bruge hvileposen, som et sted de kan søge til, når de har bruge 
for at skærme sig selv fra omverdenen. Børnene kan ligge og strække arme 
og ben mod stoffet, som giver modstand. Dette profiterer børnene af, da de 
proprioceptive og taktile sanser får stimuli. 
• Børn kan altid selv kravle ud af hvileposen hvis de føler ubehag.
• Har man et barn, som er motorisk udfordret, kan man hjæpe barnet ned 
i hvileposen ved at lukke lynlåsen op i siden og lyne efter barnet er blevet 
placeret. Hold altid øje med at barnet føler sig tilpas under brug.
• Det er vigtigt, at overvåge barnet under brug, da produktet kan give 
fysiske ubehagelige påvirkninger. Lyn da hvileposen op.
• Et Oliz® produkt bør kun bruges med barnets samtykke. Hvis barnet føler 
ubehag og udviser modstand ved brug af produktet, skal produktet fjernes. 
Start evt. med at bruge produktet i korte tidsintervaller, start med 1 min og 
forøg langsomt  over tid, op til den tid der er brug for til barnet,  men vær 
opmærksom på, at barnet ikke bliver for vant til produktet så virkningen 
fortager sig. Produktet skal ses, som et hjælpemiddel mod uro. 
• Når den ønskede effekt er opnået, skal barnet tages ud af posen. Der 
må ikke kastes med produktet, da produktet kan forårsage skade både på 
produktet, men også på personerne i nærheden.

Advarsler:
• Hvis  barnet er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, 
skal Oliz® produktet bruges med særlig forsigtighed. Vi anbefaler generelt, at 
børn, der bruger et Oliz® produkt overvåges under brug. 
• Et Oliz® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til  
 drukne fare. 
• Hold altid fast i hvileposens kant når der lynes op for posen. Det stramme 
betræk gør at den kan svirpe tilbage og ramme dem som evt. sidder ved 
siden af posen. Så for at undgå skader så hold fast i hvileposens kant.
• Fold ikke madrassen da dette kan ødelægge skummets funktionalitet.
• IKKE EGNET TIL ASTMATIKERE!!!


