
 
 
 
Her er noe info om vakummadrasser. 
 
SNLA/NLA satte opp en gruppe av Redningsmenn som i 2015 skulle finne frem til/initiere en ny 
Vakummadrass for fremtiden 
2015 
NLA hadde i mange år (15-20) brukt vakummadrass i sine rescue bagger, Vakummadrassen var 
produsert hos Kohlbrat&Bunz. Etter å ha testet ut mange andre produsenter ble vi valgt til å jobbe 
videre for å lage fremtidens vakummadrass som kunne ligge permanent på Luftambulanses bårer.  
 
Utgangspunktet var en Vakummadrass som var hyllevare. Denne ble modifisert og vi endte opp med 
VM9001x01Luft.  
2016 
Emergency care as tok så grunnrisset av denne Vakummadrassen og konverterte med hylleutgaven 
og dette er VM9001x02Amb.  
2020 
2020 utviklet til det som i dag blir presentert som 
 
Derefter har det kommet et behov fra andre om en enkel madrass som ikke skal ligge fast på 
bårer.Her har vi tatt frem VM11chx23 som er en enklere vakummadrass med bare 30 kamre denne 
er senere utviklet videre og har i dag Click system for feste av belter sli  at renhold blir enklere. Belter 
som er PVC forsterkede belter for bedre hygiene. 
 
 

    



 
 
RedVac System 
RedVac VM 9000 

  
Emergency care as har valgt Kohlbrat&Bunz som produsent for de har meget lang og bra erfaring. De er også 
enkle å få til forandringer på utstyret  
  
Vakummadrassene har Kohlbrat&Bunz sitt RedVac system.  

• Patentert multi-kammer system   

•  For enkel bruk, lav vekt, liten pakningsstørrelse, høy stabilitet og lett påføring på pasienten ble dette 
flerkammersystem utviklet med opp til 99 kamre.  Systemet holder kornene i riktig posisjon.  derfor er 
plagsom og tidkrevende fordeling av fyllet helt eliminert.   

• Slitesterkt ytterstoff   

•  For å best mulig komfort for pasienten, funksjonelle motstand, slitasjemotstand og anvendelighet i et 
temperaturområde fra - 40 ° C for å gi + 70 ° C  ble de beste spesialmaterialer valgt.  Det holdbare skall av 
spesiell TPU er lett å rengjøre og desinfisere. Biokompatibelt, slitesterk ytre skall av TPU med mykere og 
mer behagelig side av pasienten, for å rense raskt og enkelt.   

• Feste system for bærehåndtak og pasient beherskelse stropper   

• Håndtakene og stropper på våre RedVac system er utskiftbare, vaskbare og kan plasseres hvor som 
helst.   

• Automatisk lukking vakuum ventil   

•  RedVac Systemet har valgfrie, selvlukkende og robuste ventiler som opereres selv med tykke 
hansker.  Etter suger den og lukkes automatisk, og dermed hindre tap av vakuum.   

• Definert merking   

• Alle RedVac produkter er utstyrt med en uslitelig etikett med artikkel og serienummer og 
produksjonsdato og CE-merket. Etiketter med enkelte eiendom identifikasjon er valgfrie.   

• CE-merking, røntgen, CT og MR-kompatibel   

• Utvikling og produksjon i Østerrike i henhold til ISO9001 - ISO13485 - AQAP2130   Alle RedVac 
systemer er røntgen, CT og MR-kompatibel   

   

Under utvikling av tilpasset vakummadrass VM9001x01Luft ble  

• festepunkter under båre fjernet, slik at madrassen enkelt kan trekkes, uten at det er festepunkter som 

henger fast  

• Innermadrass(tempurlignende ) ble kuttet fra kne og ned  

• Nedre del kan brukes til beinbrudd etc   

• Nedre del kan og snues og vil kunne i spesielle situasjoner brukes på små barn i vakuum.(se bilde 

under)  

• Nedre del ble laget kutt inn for å kunne bruke skuldestopper motsatt vei  

• Innermadrass i hodeenden ble gjort smalere idet den orginale var for bred.  

• Støttespiler ble beholdt  

• Belter ble delt slik at de enkelt kan taes av(se bilde av belter)  

• Belter ble laget sorte idet fargekoding ikke ble ansett som nødvendig   

• Plassen til skulderstropper ble endret og laget dypere  

• Hodestabiliseingsstropp  

• Pads til å ha på hodestabiliserings stroppen  

  

  



 
  

 
VM9001x01Luft  

 

 
  



 
VM9001x02  
  

 

  
  



 
 
VM9002CHX02AmbZip 

 

en ny hverdagsmadrass som er videreutviklet etter tilbakemeldinger fra 

ambulansepersonell.Har slitefelter for sidevanger, glidelås under for å holde madrassen mer 

stabil og belter ivaretatt under. Hode delen er laget smalere. 

 

 

 
 

 
  



 
 
VM11chx23  
  
Det har og kommet behov fra andre om en enkel madrass som ikke skal ligge fast på båren. Her har vi 
tatt frem VM11chx23 som er en enklere vakummadrass med bare 30 kamre denne er senere utviklet 
videre og har Click system for feste av belter slik at renhold blir enklere. PVC-forsterkede belter for 
bedre hygiene.  

 
Denne VAKUMMADRASSEN er laget for å tilfredsstille de som ikke vil ha vakummadrassen liggende 
på båre, men pakket inn ved siden   
  
Dette er en vakummadrass som   

• Flerkammersystem utviklet med opptil 30 kamre til granulatene   

• Hyllevare og enklere i fasongen.   

• PVC-forsterkede belter som gjør hygiene lettere    

• Click fester slik at belter og håndtak enkelt kan flyttes.  

• Har belter som er delt på midten  

• Adapter følger med  

• Lappesaker følger med  

• Pumpe er option  

• Oppbevarings bag med ryggfeste er option,  

  

         



 
   
 
 Vakuumsplint sett  
  
 Dette settet er laget etter form som andre splintsett, men har fordelen med at granulatene ligger 
fordelt i bagger slik at disse er jevnt fordelt. Leveres i sett med 3 størrelser, lappesett, bag og pumpe

 


