A/D ekaFlex - S skummadras.

HMI NR: 64774 HMI NR: 65079 HMI NR: 64776 HMI NR: 64775 














Dimension 80 x 12 x 200cm.
Dimension 83 x 12 x 200cm.
Dimension 90 x 12 x 200cm.
Dimension 100 x 12 x 200cm.

Anvendes til personer med tryksår i kategori I – III i henhold til EPUAP’s og NPUAP’s
definitioner og til forebyggelse af tryksår til personer med lav til Høj risiko fx efter
Norton eller Braden skalaen, under forudsætning af at EPUAP’s og NPUAP’s
retningslinjer følges.
Indsættelse: Personvægt fra 30 - 150kg.
Fremragende liggekomfort, det er som at svæve på en sky.
Helmadras med lynlås og overlap på 2 sider og 2 bærehåndtag
Madrasvægt ca. 10,6kg.
Betræk PU- bi- elastisk, 2- vejs strækbart betræk, vaskbart ved 95 °. Gængse
rengørings- og desinfektions midler uden alkohol og jod.
Kan aftørres med specielle MRSA desinfektions servietter.
PU betrækket kan tumbles v. lave grader.
Brandhæmmende PU betræk, behandlet mod støvmider, MRSA- resistent.
Overholder kravene i henhold til EN 597- 1 & 2 (brandhæmmende).
PU betræk: Øko- Tex Standard 100 - kl. I
Min. 5 års fabriks garanti på skummet.
CE mærket i henhold til medicinsk udstyr (Klasse 1).

Skumkerne.
Helmadrassen (kombinationsmadrassen) består øverst af 5cm.”ekaFlex–S” temperaturfølsomt viscoelastisk
skum, i allerbedste kvalitet (ensartet opskummet) underst 7cm.højkvalitets koldskum.

Betræk.
Betrækket er på overfladen fremstillet i et åndbart bi -elastisk PU – materiale. Den tresidede lynlås er med
overlap, så man undgår, at væsker trænger ind i selve madrassen. Betrækket er behandlet mod
støvmider/allergitestet, for at forbedre håndtering af madrassen er der monteret 2 håndtag på madrassiden.
Betrækket kan rengøres med gængse rengørings- og desinfektions midler eller servietter uden indhold af
alkohol og jod. Betrækket kan vaskes ved 95° C. kan tumbles ved lave grader.

NB: Mulighed for fremstilling af madrasser efter speciel mål!
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FSA - trykmålinger:
Ekaflex-S Tryksårs madras.

Standard HR 38 kg´s madras:
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