®

Stimulite:
är tillverkad i termoplastisk polyuretan
som består av perforerade celler i bikakestruktur.
Alla celler är sammanfogade, samt är formbara efter
kroppens kurvatur. Detta ger en optimal stabilitet, tryckfördelning och
tryckavlastning för ömma och utskjutande delar. Vid läkning och förebyggande av
trycksår är det viktigt att huden inte är varm och fuktig. I Stimulite 3-zons bäddmadrass tillåts
luften att cirkulera genom miljontals hål i de perforerade cellerna. Bäddmadrassen består av
tre olika zoner utan skarvar i övergångarna. Huvud och fotända är ca 40 % mjukare än det
bärande mittpartiet, skonsamt för ömma hälar.
Bäddmadrassen är praktisk för hemmabruk. Lätt att lyfta samt behöver ingen
strömförsörjning, vilket ger frihet att ha sängen där man önskar. Eftersom den inte har
någon motor blir den helt tyst att ligga på. Den behöver heller ingen kontinuerlig service
eller speciella skötselinstruktioner, exempelvis volymkontroll. Den är lätt att sköta och hålla
ren då den tål maskintvätt och torktumling. Bäddmadrassen är tillverkad av miljövänlig
termoplastisk polyuretan som är behandlad för att vara antibakteriell, och är i stort sett
kvalsterfri. Detta gör bäddmadrassen särskilt lämpad för allergiska personer. För MRSA-kontroll eller annan desinfektion kan Virkonmedel enligt bruksanvisning användas.
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Stimulite 3-zons bäddmadrass

Jämförande redovisning av tryckmätning

®

Stimulite:

Stimulite fördelar och utjämnar vikt över en bredare yta än konventionella madrassmaterial.
Med hjälp av FSA System för redovisning av tryckmätning, aktiveras 323 sensorer på en
Stimulite madrass jämfört med 305 sensorer på en konventionell madrass. Testresultaten visar
också väsentligt lägre tryck på Stimulite-madrassen.
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Artikel

Artikel
nummer

Storlek

Bäddmadrass

GSR00056
GSR00067
SRC00024
COVIN3380

= 82,5x200x7 cm, 33x80x2,5” 3ZON82 = madrass & överdrag
= 85x200x7 cm, 34x80x2,5”
3ZON85 = madrass & överdrag
= 90x200x7 cm, 36x80x2,5”
3ZON90 = madrass & överdrag
passar madrass med 82,5 bredd

Inkontinensöverdrag

Kan även beställas
som paket (inkl. väska)

COVIN3480 passar madrass med 85 bredd
COVIN3680 passar madrass med 90 bredd

Mjukt bomullsöverdrag

INMATT3227 80x200 cm (passar alla tre
madrasstorlekarna)
COVST4080 (passar alla tre madrasstorlekarna)

Väska

BAG

(passar alla tre madrasstorlekarna)

Vikt: 6kg
Höjd: 7cm
Bredd: 82,5; 85; 90 cm
Längd: 200 cm

Tvättpåse för madrasskärna

LDBAGBED

(passar alla tre madrasstorlekarna)

Brukarvikt: 25-160 kg

Fuktuppsamlare

Miljömärkt trycksas, gäller från 2018-01

Tekniska data

Samtliga StimuLITE
madrasser är brandtestade
och godkända enligt ISO 7176-16
och SS-EN 597:2015
samt CE-märkta.
Copyright 1996 Supracor Systems, Inc. All rights
reserved. U.S. Patent #5,180,619, U.S. Patent
#5,444,881 and other patents pending worldwide.
Total Pressure Management is a trademark and
Stimulite and Supracor are registered trademarks
of Supracor Systems, Inc.
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