Optimal Mono
Prisvärd kvalitetsmadrass

Optimal Mono med överdrag Nordic

Optimal Mono
Optimal Mono är en prisvärd kvalitetsmadrass som
kan används inom hela vårdsektorn. Madrassen är

tryckreducerande och indelad i zoner, vilket förbättrar
komfort och support för användaren. Den har även

förstärkta sidor vilka ger support vid i och urstigning.

TILLGÄNGLIGA ÖVERDR AG
Olivia
Droppskyddad dragkedja på tre sidor.

Olivia/Evac

Den unika märkningen, bland annat innehållande

Evakueringsöverdrag med droppskyddad och delbar
dragkedja samt handtag på långsida. Även
lågfriktionstopp finns som tillval.

bruksanvisningen gör det enkelt att använda

Nordic

brukarinformation och hantering, samt den bifogade
madrassen.

Optimal Mono levereras med flera olika alternativ på
hygienöverdrag. Det mjuka och elastiska materialet
”ångandas”(2), vilket minskar risken för
hudmaceration. Slitstarka skydd som är enkla att
rengöra och med en mycket väl dokumenterad

hygienisk standard(3). Optimal Mono tillverkas av

moderna, återvinningsbara material och uppfyller
vårdens krav på hygien, kvalitet och säkerhet.

Svetsade sömmar, droppskyddad dragkedja på tre
sidor och handtag på en långsida.
Vid behov av icke hygienöverdrag, vänligen kontakta
Care of Sweden.
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Läs bruksanvisningen före användning av produkten.
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FUNK TIONER O CH EGENSK APER

FAK TA

Tryck

• Kärna: Högelastiskt kallskum 45 kg/m3
• Höjd: 14 cm
• Funktion: Förebyggande och vid behandling
t.o.m. kategori 2(1)
• Rekommenderad brukarvikt: 0-160 kg
• Brand: EN 597-1, -2
• Garanti: 3 år
• Rengöring av överdrag: Avtorkning med
rengörings- och/eller desinfektionsmedel		
• Maskintvätt max 95 °C, torktumling

Högelastiska kvalitetsmaterial och ett unikt zon- och
modulsystem ger en effektiv tryckutjämning.

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

Fukt
Hygienöverdraget ”ångandas”(2), vilket minskar risken
för hudmaceration.

Hygien
Överdraget är enkelt att rengöra och hantera samt har
en väl dokumenterad hygienisk standard(3).

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

STORLEK AR
80/85/90x200/205/210 cm och 105/120x200 cm.
Kontakta Care of Sweden för andra storlekar.

Care of Sweden AB, Box 146, 514 23 Tranemo│0771-106 600│info@careofsweden.se│www.careofsweden.se

