Tekniske data
80x200x14 cm
HMI nr.: 54698
Varenr.: 10-007367
83x200x14 cm
HMI nr.: 81664
Varenr.: 10-007745
85x200x14 cm
HMI nr.: 54699
Varenr.: 10-007744
90x200x14 cm
HMI nr.: 54700
Varenr.: 10-009700
105x200x14 cm
HMI nr.: 79483
Varenr.: 10-010429
110x200x14 cm
HMI nr.: 79484
Varenr.: 10-010364

Mono

Trykaflastende skummadras - drejbar
Mono er et trykreducerende skumprodukt med høje krav
til kvalitet, holdbarhed og den trykreducerende effekt.
Mono er anbefalet primært til tryksårsforebyggelse op til
høj risiko eller sårgrad 3.

ret med et stofovertræk (trico), som gør det nemt at tage
madrassen ind og ud af betrækket i forbindelse med vask.
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
Mono er med højelastisk koldskum og inkontinensbetræk. Mono er opskåret skum på én side med forskellige
nedskæringsdybder. Madrassen er opdelt i 5 zoner så det
svarer til kroppens trykpunkter. Den er desuden forsynet
med en bred skumkant, for at sikre en bedre stabilitet
ved mobilisering ind og ud ad sengen.

Nem håndtering
Madrassen 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
Mono er lavet som en drejbar skummadras (på én side),
så levetiden forlænges yderligere ved brug af et drejeregime. Betræk og madras er tydelig mærket bund og
top.
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 monte-

Rengøring
Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.
Brugervægt

0-140 kg

Vægtfylde

52 kg/m3 = høj levetid

Materiale

Madras: Brandhæmmende HR PURskum med høj elasticitet
Betræk: Åndbart og strækbart

Madrasvægt

Ca. 10 kg, alt efter størrelse

Praktisk
anvendelse

Betrækket er udstyret med 4 håndtag, så madrassen er let at håndtere
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