Waterlily

Hygienmadrass

En madrass utvecklad för komfort med fokus på miljön

FUNKTION

STANDARD

FÖREBYGGANDE

BEHANDLANDE

Waterlily består av högkvalitativt volymviktsskum baserat på MDI* vilket
minskar miljöbelastningen. Kontakta oss för mer information om vår livscykelanalys.
Den 12 cm höga madrassen består av en homogen skumkärna med en
hög volymvikt på 53kg/m3. Ytskiktet Lentex® omsluter madrasskärnan.

VÅRT UNIKA YTSKIKT LENTEX®
Denna madrass är utrustad med Järvens unika ytskikt Lentex® som
lamineras direkt på skumkärnan. Det medför att den saknar sömmar och
dragkedjor.
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Waterlily
FAKTA
Art. Nr.		
Storlekar
11-010200-001
200 x 80 x 12 cm
11-010200-001
200 x 85 x 12 cm
11-010200-001
200 x 90 x 12 cm
Önskas andra storlekar, vänligen kontakta Järven Health Care.
Madrassvikt
Ca. 10-13 kg beroende på längd och bredd (standardstorlekar).
Garanti - Madrasskärnan
4 år på utmattning av madrasskärnans B-värde enligt SS 876 00 11.
Garanti - Lentex
5 år på vidhäftningen av Lentex.

Ytskiktet levereras endast i en
fräsch vit färg som gör det lättare att upptäcka föroreningar
på madrassens yta.

Brandstandard
Madrassen är testad och uppfyller SS 87600 01, testmetod NT-Fire 037 A+B.
Brukarvikt: T.o.m. 150 kg . Läs mer om brukarvikt i vår bruksanvisning.

Lentexmadrassen rengörs genom avtorkning och desinficering direkt på madrassen.

Återvinning
Madrassen med överdrag är helt återvinningsbar och skall sorteras som
brännbart avfall. Ingen demontering är nödvändig.

Aktiv Membran-teknologi gör att madrassen kan andas och minskar
risken att vätska kan tränga in.

Märkning: Tilv. år-månad-vecka, EAN, skötselanvisningar, kontaktinformation, uppfyllda standarder samt placering i säng.
NTI - WARRAN
RA
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Vårt unika ytskikt Lentex® är tillsammans med skumkärnan utvecklat för
att minska trycket mot patienten och ge en god komfort.

LENTEX

år/

5 years

*MDI=MethylenDiphenyl-Di-Isocyanat.

Tryckmätningsresultat
Madrass

Stor intryckskropp 300 N

Stor intryckskropp 600 N

Liten intryckskropp 40 N
45,2

airO

28,5

43,1

Soft Euroflex

28,9

61,1

52,1

Waterlily

30,1

55,9

56,4

Exclusive

35,9

53,0

59,2

Soft Comfort

37,5

53,6

60,5

Comfort

41,9

54,5

64,5

Lågt värde ger lågt tryck mot kroppen, alla värden i mm Hg. För tunga brukare är det särskilt viktigt att trycket under ”stor intryckskropp, 600 N” är så lågt som möjligt.

FAKTA TRYCKMÄTNING

Klassificering av tryckresultat för madrasser i nyskick

För att komma ifrån individuell inverkan från olika människor
har Swerea IVF utvecklat intryckskroppar, som simulerar
formen hos valda delar av människokroppen. Genom att ge
dessa intryckskroppar en belastning, som är representativ
för en medeltung människokropp kan man med hjälp av
tryckmattor på ett objektivt sätt värdera olika madrasser och
sängar. Mätmetoden är beskriven i Svensk standard med
beteckningen SS 876 00 13

Belastning

Extra låg

Låg

Medel

Hög

Stor intryckskropp 300 N

<30,0

30,0-34,9

35,0-39,9

40,0-44,9

Stor intryckskropp 600 N

<45,0

45,0-52,9

53,0-60,9

61,0-68,9

Liten intryckskropp 40 N

<45,0

45,0-52,9

53,0-60,9

61,0-68,9

Denna produkt ingår i vårt hygienmadrassortiment med Lentex®

!

Läs bruksanvisningen före användning av produkten.
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