
Järven Räddningsmadrass 
En snabb evakuering räddar liv 
Järven räddningsmadrass är en ny säkerhetsprodukt från Järven Health Care. 
Räddningsmadrassen kan användas för en snabb och säker evakuering av 
personer som inte själva kan ta sig ut vid brand eller annan fara. 

Rörelsehindrade inom vård och omsorg, skolor, industrier och sportarenor måste 
få hjälp vid evakuering. Hissar får inte användas vid en evakuering och ett 
tidskrävande, tungt och mödosamt arbete sker ofta med stora risker, både för de 
som evakueras men även för de som assisterar.  

Med Järven räddningsmadrass kan en person med några enkla handgrepp själv 
evakuera en nödställd. 

2004 trädde en ny lag i kraft, lagen om skydd mot olyckor 2003:778. I den lagen 
framgår det att ansvaret för att kunna evakuera ligger hos ägare och 
nyttjanderättshavare av byggnader och/eller andra anläggningar.  
Järven räddningsmadrass ger en extra trygghet för dig som har en verksamhet 
där en evakuering kan innefatta skadade, funktions- och rörelsehindrade.



Järven Räddningsmadrass 

• Liksidigt utformad vilket medger evakuering från båda kortsidorna 

• Undersida av superglid, ett material som glider lika bra på vått som torrt 
underlag.

• Stadiga draghandtag på båda kortsidorna samt 6 stycken bärhandtag på varje 
långsida.  

• Kardborreförsedda fästband för en stadig fixering.  

• Flamskyddad, uppfyller SS 876 00 01.  

• Madrassen är tillverkad med en värmer eflekterande bottenplatta för isolering 
mot kyliga underlag.  

• Kan med fördel hängas på vägg för att snabbt finnas till hands vid 
evakuering.  

• Röntgentransparent.  

• Färg: Orange. 
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Beställ gärna till en skylt (art. nr. 9950-skylt) 
för att tydligt markera vart räddningsmadras-
sen finns. Fäste går också att beställa.

NYHET!

Fixera personen

Dra från fotsidan Dra nerför 
trappan. Håll i 
ledstången

Artikelnr    Storlek 
9950     190x48x8 cm
9950-skylt  30x7 cm
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