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MATRACE

Vysoko kvalitné zdravotné matrace, spĺňajúce EU normy a klinické testy vo Fakultných
nemocniciach, ocenené opakovane cenami Zlatá Incheba na veľtrhoch v Brne.
Možnosť atypických rozmerov.

Riziko dekubitov 0.st
Zdravotný matrac bez antidekubitného
efektu Sendvič - kvalitný veľmi obľúbený matrac
sendvičového typu, vhodný pre použitie
v zdravotníctve u pacientov, kde nie je riziko
vzniku dekubitov. Jadro matraca je 14cm
vysoké, medzi vrstvy tvarovanej 7 zónovej
polyuretánovej peny je vložená doska RE peny,
ktorá zaručuje zvýšenú nosnosť tohto matraca.
Ložná plocha je zónovane vrúbkovaná pre lepšie
prevzdušnenie a ľahkú masáž tela. Poťah SAFR
je snímateľný so zipsom, možnosť prania na 95stC, vodeodolný, vzdušný, so zníženou
horľavosťou a pružný vo všetkých štyroch smeroch.

Ekomedic

Norm

Riziko dekubitov I-II.st.

Zdravotný matrac LUX je navrhnutý pre
pacientov s nízkym stupňom rizika vzniku
dekubitov I.-II.st. Jadro matraca je štandardne 12
cm vysoké, je vyrobené z teplej alebo studenej
PUR peny, pozdĺžne aj priečne prerezané,
rozdelené do troch anatomických zón, čím je
zabezpečené rovnomerné rozloženie hmotnosti
pacienta. Prierezy v matraci zabezpečujú
cirkuláciu vzduchu a zároveň chránia pacienta pred
vlhkosťou a prehriatí. Rozmer 90x200 cm. Poťah
SAFR je snímateľný so zipsom, možnosť prania na 95stC, vodeodolný, vzdušný, so zníženou
horľavosťou a pružný vo všetkých štyroch smeroch.
Lux flex, lux duo flex,

Lux duo

Matrace Lux Flex - s zosilneným okrajom pre uľahčenie vstávania z lôžka.

Riziko dekubitov II.-III.st
Zdravotný matrac Clinic – je navrhnutý
pre pacientov so stredným stupňom rizika
vzniku dekubitov II.-III.st. Jadro matraca je
štandardne 13cm vysoké, vyrába sa zo
studenej PUR peny. V ložnej ploche matraca
je vykonaný revolučný prierez /chránený
vzor/, ktorý zabezpečuje veľkú roznášaciu
schopnosť vďaka výkyvným, vo všetkých
smeroch a nezávisle, reagujúcim podperným
štvorčekom. Tieto celou svojou plochou
kopírujú kontúry tela a tým znižujú tlaky na
tkanivá. Zväčšené prierezy v matraci zabezpečujú lepšiu cirkuláciu vzduchu, odvod pary
a zároveň viac chránia pacienta pred vlhkosťou a prehriatím.
Poťah SAFR je snímateľný so zipsom, možnosť prania na 95stC, vode odolný, vzdušný, so
zníženou horľavosťou a pružný vo všetkých štyroch smeroch.

Hospital

Prevent

Eulastic

Riziko dekubitov III.-VI.st
Zdravotný matrac Ergonomic – je navrhnutý pre
pacientov s vysokým stupňom rizika vzniku
dekubitov III.-IV.st. Jadro matraca je 14cm
vysoké, je vyrobené zo studenej PUR peny
v základni matraca a termoaktívnej /lenivej/ peny
v ložnej ploche.
Táto lenivá pena má výrazné antidekubitné
vlastnosti. Ložná plocha je pozdĺžne aj priečne
prerezaná a rozdelená do 7 anatomických zón, čím
je zabezpečené rovnomerné rozloženie hmotnosti
pacienta. Prierezy v matraci zabezpečujú
cirkuláciu vzduchu, odvádzajú pary a zároveň chránia pacienta pred vlhkosťou a prehriatím.
Poťah SAFR je snímateľný so zipsom, možnosť prania na 95stC, vode odolný, vzdušný, so
zníženou horľavosťou a pružný vo všetkých štyroch smeroch.
Matrac ocenený zlatou inchebou 2007.
Vysoko luxusný 5 zónový matrac je vyrobený z komfortnej studenej peny a z termoaktívnej
peny. Jedná sa o unikátnu penu, ktorej tvrdosť sa mení v závislosti na teplote, čím dochádza
k exkluzívnemu rozloženiu tlaku matraca na tkanivá, čo má pozitívny vplyv na krvný obeh
regeneráciu svalov. Právom je tento matrac označovaný za vrchol kvality a komfortu.
Vynikajúci pre každého najmä pri bolestiach chrbtice.

Eucatherm

Orthopedic

PRIKRÝVKY A VANKÚŠE Medico
Použité materiály Medico 95st C: povrch tvorí sypkovina 100% polyesterové mikrovlákno.
Náplň je 100% polyesterové konjugované duté vlákno, vo vankúšoch je stočené do maličkých
guličiek, ktoré zaručia pružnosť a tvarovú stálosť vankúša. /umelé perie/. Kolekcia medico
svojím materiálovým zložením a finálnou úpravou umožňuje prať výrobky až do teploty 95St
C, čím je zaručená úplná likvidácia roztočov a 100% hygiena lôžka. Sušenie je možné pri
bežnej teplote do 60st C. U výrobkov medico sú používané značkové konjugované vlákna od
firmy Wellmann, Irsko. Vďaka tomu sú výrobky veľmi ľahké, vzdušné, nadýchané a majú
veľmi dobré tepelné vlastnosti. V porovnaní s používanými prírodnými materiálmi, ako
napríklad perie, ovčie rúno a pod, nevytvára duté polyesterové vlákno prostredie pre prachové
roztoče spôsobujúce alergie. Kvalitu potvrdzuje množstvo spokojných klientov z radov
bežných občanov ale aj oddelení v nemocniciach a domovoch dôchodcov.

Prikrývka 95st C 135x200 1000gr.
Prikrývka 95st C 135x200 1200gr
Vankúš 70x90 800gr
Vankúš 70x90 870gr

