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Järven Health Care låter som standard det oberoende testinstitutet Swerea IVF testa alla våra madrasser för att ge en objektiv bedömning av madrassens 
trycksårsförebyggande egenskaper. 

Melissa Heavy 26 41 43

Madrass Stor intryckskropp 300 N Stor intryckskropp 600 N Liten intryckskropp 40 N

FAKTA TRYCKMÄTNING

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

Klassifi cering av tryckresultat för madrasser i nyskick

Material 6 cm flexskum 50 kg/m3. 12 cm högelastiskt kallskum 
50 kg/m3.

Storlekar 200/205 x 80/85/90/100/105/120 x 18 cm 
(Önskas andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.)

Sårkategori Kategori 3.

Madrassvikt ca 16 kg beroende på längd och bredd  
(standardstorlekar)

Brukarvikt 1-250 kg.

Garanti överdrag 3 år på tillverkningsfel.

Garanti madrass 4 år på tillverkningsfel på madrasskärnan.

Brandstandard Madrassen är testad och uppfyller 
SS 87600 01, normalrisk.  Testmetod EN 597-1 & 2

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

Märkning Tillverkningsår, månad, dag, EAN, skötselanvisningar, 
uppfyllda standarder samt placering i säng.

Produktspecifikationerspecifikationer

MELISSA är Järven Health Cares produktserie tryckavlastande standardmadrasser med hygienöverdrag.

Melissa Heavy är anpassad för tunga brukare upp till 250 kg men passar 
även personer med normal kroppsvikt. Madrassen består av två lager. 
12 cm lager högelastiskt kallskum i botten (50 kg/m3) och ett 6 cm lager 
mjukt tryckavlastande Flexskum på toppen. Melissa Heavy är utvecklad 
för sårkategori 3.

Det tvåstretchiga hygienöverdraget i kombination med den väl utvalda 
högkvalitativa kärnan minskar risken för skjuv. Madrassens kärna är speciellt 
utformad för att ge avlastning åt utstickande kroppsdelar såsom axlar, hälar 
och armbågar.

VÄLJ HYGIENÖVERDRAG TILL DIN MADRASS

Våra RX hygienöverdrag är vätsketäta och förhindrar att urin, blod m.m. 
tränger igenom in till madrasskärnan. Hygienöverdragen är ånggenom-
släppliga och tillverkade av en prasselfri, 2-stretchig poluretanväv med sydd 
dragkedja på 3 eller 4 sidor (RXI-5) för att underlätta av- och påtagning vid 
tvätt. RX-överdragen finns i tre varianter.

•   RX-5 standardöverdrag 
•   RXH-5 med handtag 
•   RXI-5 med handtag och inbyggd evakueringsfunktion.

6 cm flexskum 50 kg/m3

12 cm högelastiskt kallskum 50 kg/m3

Läs bruksanvisningen före användning av produkten.!


