TRYCKAVLASTANDE BÄDDMADRASS

Hygienöverdrag

101B.12060

= 60x120x6 cm

101BYPC.12060

101B.16070

= 70x160x6 cm

101BYPC.16070

101B.18080

= 80x180x6 cm

101BYPC.18080

101B.1

= 80x200x6 cm

101BYPC.1M

101B.20085

= 85x200x6 cm

101BYPC.20085M

101B.2

= 90x200x6 cm

101B.3

=100x200x6 cm

101B.4

=140x200x6 cm

DISTRIBUTION

Hygien lakan
101C.4 är ett lakan
i comfor (PUR)
som passar alla
modeller storlek
200x140 cm

GÖRAN SJÖDÉN REHAB DISTRIBUTION AB
Bultgatan 17, 442 40 KUNGÄLV
Tel: 031 52 18 95 , e-post: goran@rehabshop.com
www.rehabshop.com

Max Brukarvikt: 50kg
Madrassvikt ca: 4,6-5,2 kg
Skumdensitet: 57 kg/m3

k g

Madrassstorlek

50

Art. Nr.

UNDER

Madrass Gul (levereras utan överdrag om inget annat anges)

:

Madrassen är tillverkade i ett visco-elastisk material som med sina öppna celler ger en naturlig tryckfördelning, effektiv avlastning och hög liggkomfort. De formar sig mjukt efter kroppens konturer och ger
därmed maximal beröringsyta mellan patient och madrass. Materialet absorberar fukt och ger god ventilation av huden. Materialet är antistatiskt och framkallar inga allergier. Madrasserna är lätta, funktionella
och enkla att hantera. De kan maskintvättas i 95°C och torktumlas torra. De kan även ångsteriliseras. För
att underlätta vid tvätt, blötlägg eller värm madrassen. Den blir då mjuk och följsam och lättare att stoppa
i en tvättmaskin. Madrasserna kan vikas eller rullas ihop och tar lite plats vid förvaring. Placera i sängen
med “äggkartongerna” uppåt.
• SAFE ViscoPore skum • Max. 50 kg • BMI under 18,5 • Mjuk madrass, 6 cm hög
• Smärtstillande vid - brännskador, bencancer, fibromyalgi, hudcancer, hypermobilitet, muskelspänningar,
infiltration / myalgi •Terminalvård • Formar sig efter kroppen
• Tryckfördelande / Anti-decubitus upp til grad 3 • Smärtstillande.
Madrasserna är CE-märkta, och testade för antändlighet enligt EN 597- 1&2, EN 1021-1&2.
Överdragen är i COMFOR som består av polyester 105 g, PU 70 g. Andningsaktivt, elastiskt och antibakteriellt. Har tresidig dragkedja. Tvättbart 50 gånger i 95 grader. Desinfektion med klor eller sprit.

BÄDDMADRASSGUL

Bäddmadrass Gul

