
BARN/JUNIOR
Lentex hygienmadrass för barn och juniorer

Utvecklad 
för att ge god 

komfort

Utan sömmar 
och dragkedjor 
för ökad hygien

Andas genom 
Active membrane 

teknik

LENTEX är vår produktserie med hygienmadrasser och tillhörande produkter med vårt unika Lentex® Technology ytskikt.

Ytskiktet
Lentex för ökad 

komfort



BESKRIVNING – BARN/JUNIOR HYGIENMADRASS
Barn & Junior Hygienmadrass är en homogen kallskummadrass som passar alla typer av sängar, allt ifrån små kuvöser till 

juniorsängar.  Madrasserna är sköna att sova på och lätta att hålla rena, vilket är av stor vikt för barn med damm- och kvalster- 

allergier och inkontinens.

Hygienmadrass 
Barn & Junior Hygienmadrass håller samma höga hygieniska standard som Järven Health Cares övriga sortiment genom 
det unika ytskiktet Lentex. Det vita ytskiktet underlättar upptäckten av kontamination, en extra hjälp för en god hygien.

Tryckavlastande funktioner
Vårt unika ytskikt Lentex® är tillsammans med skumkärnan utvecklat för att minska 
trycket mot patienten samt ge en god komfort. Flex bäddmadrass är tryck- 
avlastande upp till och med sårkategori 1. 
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ACTIVE
MEMBRANE

LENTEX
TECHNOLOGY

®

Sono      Steam

certified for use with Sonosteam/Semi Staal 

10 cm homogen kallskum 35 kg/m3

Material Flex bäddmadrass är uppbyggd av 

 10 cm kallskum, 35 kg/m3.  
 Ytskiktet Lentex® är av polyuretan.

Storlekar 58 x 116 x 10 cm 
(Önskas andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.)

Madrassvikt 2,5 kg beroende på längd och bredd. 
 (standardstorlek)

Hygien Uppfyller standard SS-EN 20811.

Brukarvikt 1 - 40 kg.

Garanti 1 år på utmattning av madrasskärnans 
 B-värde enligt SS 876 00 11. 

 5 år på vidhäftningen av Lentex.

Brandstandard SS 87600 01, normalrisk. Testmetod EN 597-1 & 2.

Återvinning Helt återvinningsbar. Sorteras som brännbart avfall.  
 Demontering krävs ej.

Märkning Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselanvisningar, 
 kontaktinformation, standarder & placering i säng.

PRODUKTSPECIFIKATIONER


