Tekniske data
80x200x14 cm
HMI nr.: 105759
Varenr.: 8020014Basis
83x200x14 cm
HMI nr.: 105758
Varenummer: 8320014Basis
88x200x14 cm
HMI nr.: 105760
Varenummer: 8820014Basis

Basis

Trykaflastende standardmadras
Basis er en trykreducerende standardmadras til den forebyggende pleje. Basismadrassen dækker høj risiko eller sårgrad
0-3. Anbefalet brugervægt er 0-150 Kg.

Tricoen sikrer samtidig, at skumkerne og betræk glider let
mod hinanden uden modstand, så der ikke overføres friktion og shear til brugeren.

Materiale og opbygning
Madrassen har en skumbase i højelastisk skum, som sikrer
den nødvendige stabilitet ved mobilisering af patienterne.
Basismadrassen er til forebyggelse af tryksår og forsynet
med et toplag af trykaflastende viscoelastisk specialskum.
Madrassen kombinerer dermed to gode egenskaber – høj
kvalitet og komfort i den forebyggende pleje.

Nem håndtering
Basismadrassen er nem at håndtere, da den er forsynet med
4 håndtag – 2 i hver side, så man altid kan løfte madrassen
ud af sengen, uanset hvad side man står. Håndtagene er
tilmed forstærket på indersiden af betrækket, så betrækket
får en ekstra lang levetid.

Drejbar for længere levetid
Basismadrassen er lavet som en drejbar skummadras, så
levetiden af skummet kan forlænges yderligere ved brug af
et drejeregime.
Kvalitetsbetræk
Madrassen leveres med et vandtæt, men åndbart, inkontinensbetræk. Betrækket er forsynet med lynlås på 3 sider,
så det er nemt at tage af og vaske. Lynlåsen er dækket
med et stort overlap, der forhindrer væske i at trænge ind
igennem lynlåsen til skumkernen. Madraskernen er monteret med et stofovertræk(trico), som gør det nemt at tage
madrassen ind og ud af betrækket i forbindelse med vask.

Rengøring
Betrækket kan overfladedesinficeres og er derudover vaskbart ved max. 95 grader.
Brugervægt

0-150 kg

Vægtfylde

48 + 34 kg/m3

Materiale

Kombination af brandhæmmet HR
PUR skum og brandhæmmet fleksibelt PUR-skum.

Madrasvægt

10,3 kg

Praktisk
anvendelse

2 håndtag i hver side, lynlås i 3 sider.
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