
SE - Bruksanvisning  
BäddBoken®  
 
Du har valt en kvalitetsprodukt och vi garanterar att du fått en originalprodukt som är både designad och 
tillverkad i Sverige. BäddBoken är utvecklad genom en deltagande process i nära samverkan med forskning, 
vård och barn. BäddBoken har utvecklats med ambitionen att inkludera och skapa en plats för besökande barn 
till närstående som erhåller palliativ vård. Att lyfta upp närståendeperspektivet är väldokumenterat i forskning 
och är viktigt för både vårdtagaren och de närstående. BäddBoken fokuserar på miljö, kvalitet och säkerhet i 
tillverkningsprocessen.   
 
Mer information finns på www.baddboken.se 
 
Märkning 
BäddBoken är märkt enligt fiberförordningen. Information om material och tvättråden finns representerad på 
varje sida i BäddBoken.  
 
Materialförteckning  
BäddBoken är tillverkad i 100% ekologisk bomull.  
 
Upphängningen består av en elastisk gummilina och en låsboll. Gummilinan har en kärna av 100% gummi och 
ett hölje av flätad polyester. Låsbollen är tillverkad i Polypropen.  
 
Återvinning  
Rätt hanterat har BäddBoken ett långt liv framför sig. Om något gått sönder eller inte fungerar kontakta oss på 
BäddBoken. Om BäddBoken går mot sitt slut lämnas låsbollarna på återvinning i plast. Gummilinan sorteras 
som brännbart avfall. Själva BäddBoken får nytt liv genom att den omformas till en serie 
efterlevnadsprodukter.   
 
Allmänna försiktighetsregler – Säkerhet  

• Montera BäddBoken på sängens grindar enligt instruktion vid besök 
• Innan användning, kontrollera att Bäddboken ar hel och ren och inte har några vassa, farliga eller 

olämpliga föremål i eller på Baddboken. 
• Produkten skall användas i samråd med personalen och skall inte användas på ett sådant sätt att 

annan utrustning kan påverkas 
• Ta bort BäddBoken när användningen är klar 
• Sov inte med BäddBoken 
• Ligg eller sitt inte på BäddBoken. BäddBoken tåler en dragkraft på 200N 
• Använd ej nära eld 
• BÄddBoken skall förvaras på ett torrt i rumstemperatur 
• Om det föreligger risk att Bäddboken ar kontaminerad av olämpliga vätskor eller läkemedel, skall den 

bytas ut och tvättas enligt tvättråd. 
 

 
  
Produktens syfte och användningsområde 
BäddBoken är framtagen för att inkludera besökande barn till närstående som erhåller palliativ vård. Den 
fungerar som en delad kontaktyta och har olika sidor med aktiviteter som på olika sätt bygger på den relation 
barnet och vårdtagaren har. Aktiviteterna är utformade specifikt för kontexten genom en deltagande 
process med barn och vårdpersonal. BäddBoken monteras på sängens grindar vid besök och blir ett 
kommunikationsverktyg för besökande barn och vårdtagaren. Beroende på situation kan sidor tas ut eller 
läggas till. Gör alltid din egen bedömning av när BäddBoken bör tillämpas och i vilka situationer 
 
Underhåll 
BäddBoken tvättas enligt uppmärkta tvättråd mellan varje vårdtagare.  



 
 
Transport och förvaring  
BäddBoken levereras redo för användning. Den är nedpackad i en bärpåse som skyddar den mot smuts. 
BäddBoken kan förvaras hängande på en krok eller i bärpåse mellan användning.  
 
Garanti 
Vi lämnar ett års garanti på BäddBoken 
 
Garantin täcker inte följande: 
Överbelastning av BäddBoken 
Våldsam hantering av BäddBoken 
Bristande eller felaktigt underhåll av BäddBoken 
 
BäddBoken 
+46 (0) 702 - 23 35 45  
www.baddboken.se 
info@baddboken.se 
 


