
HYPER FOAM PLUS GREENLINE

Nivå 3 - EPUAP 

0 - 140 kg

5 års garanti

Madrasshöjd: 14 cm

En högkvalitativ ersättningsmadrass för alla vårdmiljöer.

Produktdatablad 

Tydlig bruksanvisning som förenklar
hantering för både användare och
personal.

Ett mycket miljövänligt val med lägre
CO - utsläpp samt längre hållbarhet
tack vare GREENLINE-teknologin hos
skummet.

Mycket hög komfortnivå med ett
diskret överdrag som dessutom tillåter
enkelt förflyttning av brukar i säng.

Madrassen är mycket smidig att
hantera och sätta på plats tack vare en
lätt vikt och enkla instruktioner.

Fördelar
Mycket lättskött produkt som inte
kräver någon rekonditionering.

Tydlig märkning på både skumkärna
och överdrag som förenklar hantering
och minimerar risk för felaktig
användning.

Struktur och material som förenklar
för användaren att röra och vrida sig i
sängen.

Extra stabil madrasskant gör det
smidigt och bekvämt för användaren
att sätta sig på sängkanten.



HYPER FOAM PLUS GREENLINE
HYPER FOAM PLUS GREENLINE är en
högkvalitativ ersättningsmadrass som
placeras direkt på sängbotten. Den kan
hantera brukarvikter mellan 0 - 140 kg
och har 5 års garanti. Madrassen kan
användas i alla vårdmiljöer och passar
alla patienter med trycksår upp till och
med kategori 3. Denna madrassen
tillverkas i ett miljövänligt material och
har anpassats för att uppfylla i Sverige
rådande krav kring säkerhet, kvalitet och
hygien. 

Evakueringsfunktion:
Till denna madrass går det att köpa till ett
evakueringsöverdrag som underlättar vid
nödsituationer. Då krävs endast en person
för att förflytta en brukare med hjälp av
handtagen och den glidbara botten på
madrassen. Beräknad evakueringstid är ca
60 sekunder/våning.

Evakueringsvideo:
www.youtube.com/watch?v=3T7ieXUkbzg

Kontaktuppgifter: Digital utbildning Tillgänglig dokumentation
Produktkatalog
Bruksanvisningar
Snabbguider för användare
Sortimentsöversikt:     
       Madrasser
       Positioneringshjälpmedel
       Sittdynor
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Funktioner och Egenskaper Fakta om produkten

Tryckavlastande < 18 mmHg

Bi-elastiskt skydd för att minimera
skjuvkrafter

 
Fasta madrasskanter som ger
stabilitet

Underhållsfri madrass

Vattentät med ett andningsbart
inkontinensöverdrag

Rengöring av skumkärna:
Autoklavering eller rengöring med
desinfektionsmedel

Rengöring av överdrag:
Alkoholbaserade
desinfektionsmedel

Kärna: 
PU-skum (ECOLAST ®).

Överdrag: 
PU-belagd PES-bärarmaterial.

Tillgängliga storlekar:
Bredd: 90 - 140 cm; 
Längd: 190 - 200 cm

Brandsäkerhet:
Flamskyddstest enligt DIN EN 597 I 
+ II, BS 7175 sek 3 CRIB 5, BS 7177

Garantitid: 5 år

Hygien:
Överdragsmaterialet är virus- och
bakteriesäkert enligt ASTM 1670 + 1671


