Optimal M3

Bilden visar en madrass med hygienöverdrag Marin

Kombimadrass av hög kvalitet

Optimal M3
Optimal M3 är vår mest sålda och mycket omtyckta standardmadrass och används i alla typer av vårdmiljöer.
Den har en tvådelad madrasskärna med hög volymvikt och
levereras med Hygienöverdrag Marin, Evac eller Skandic. De
mjuka och elastiska materialen ”ångandas”(1), vilket minskar
risken för hudmaceration. Ett slitstarkt skydd som är enkelt
att rengöra och med en mycket väl dokumenterad hygienisk

standard (2). Evac-överdraget är delbart med tvådelad dragkedja och utrustat med funktionshandtag för evakuering.
Hygienöverdrag Marin är avtagbart med dragkedja på ena
kortsidan.
Optimal M3 tillverkas av moderna, återvinningsbara material
och uppfyller vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

Fakta

Tillgängliga överdrag

Kärna: Kallskum 50 kg/m3

Marin

Höjd: 12 cm

Droppskyddad dragkedja på en sida.

Rekommenderad brukarvikt: 0-130 kg
Brand: EN 597-1, -2
Garanti: 3 år
Rengöring av överdrag: Avtorkning med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätt max 95 °C, torktumling.

Evac
Evakueringsöverdrag med droppskyddad och delbar dragkedja samt
handtag på långsida.
Skandic
Svetsat överdrag med vätskeskyddad dragkedja på en sida.
Vid behov av icke hygienöverdrag, vänligen kontakta Care of Sweden.

Funktioner och egenskaper

Storlekar

Tryck

80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm.

Högelastiska kvalitetsmaterial med effektiv tryckutjämning som ger god

Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

komfort.

Referenser

Skjuv
Madrassen är speciellt konstruerad för att minimera påverkan av skjuvkrafter.

(1) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.
(2) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO 16604
“resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126, SS 876 00 19 “Sjukvårdstextil - Bakteriepenetration – Våt”.

Fukt
Hygienöverdraget ”ångandas”(1), vilket minskar risken för hudmaceration.

Läs bruksanvisningen före användning av produkten.
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Hygien
Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har en väl dokumenterad hygienisk standard (2).

Madrassväljaren

- Guidelines vid val av produkt
Läs om hur du väljer rätt madrass på:
www.careofsweden.se/madrassvaljaren
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