
Tryckavlastande bårvagnsmadrass med slittåligt ytskikt.

MOLLIS PurpleBlack
Bårvagnsmadrass för komfort i akuta situationer



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

!

Då patienten ofta får stanna på bårvagnsmadrassen en längre 
tid, är det av stor vikt att denna tid är bekväm och inte skapar 
ytterligare komplikationer.

Bårvagnsmadrassen ger tryckavlastning och minskar risken 
för att patienten utvecklar trycksår. Madrassen är utrustad med 
ett slittåligt ytskikt som samtidigt är bekvämt för patienten att 
ligga på.

Undersidan har en yta som glider lätt på de flesta underlag. 
Längs madrassens långsidor sitter sex handtag för att un-
derlätta sidoförflyttning. Madrassen kan även beställas utan 
handtag om madrassen ej behöver förflyttas. 
Mollis bårvagnsmadrass är liksidigt utformad.

Skumkärna
Sammansättningen av två olika skumtyper gör att madrassen 
är avlastande och skön att ligga på även under lång tid. 
Flexskummet i toppen av madrassen är följsamt och mjukt. 
Madrassen är 10 cm hög och består av två lager, 5 cm 
högelastiskt kallskum i botten och 5 cm mjukt Flexskum på 
toppen.

Valbar undersida
Mollis Purple Black finns med valbar undersida. En lackad sida 
som ger ökad glidförmåga för enklare förflyttning av madrassen 
samt en matt/olackad sida som ger högre friktion. 
Den matta/olackade sidan väljs med fördel när madrassen ej 
behöver förflyttas.

Art nr              Beskrivning       Storlek

11-080022-001   PU, 6 st insvetsade handtag     200x60x10 cm 
               Matt undersida.
11-080122-001   PU, 6 st insvetsade handtag     200x60x10 cm
              Lackad undersida.
23813              Flexkudde        47x26x9 cm
23810              Standardkudde        50x60 cm

•  Madrassen kan även beställas utan handtag. 
•  Önskas andra storlekar vänligen kontakta Järven Health Care.

Garanti
2 år på tillverkningsfel. 
OBS! Garantin gäller ej skada som uppstått genom mekanisk 
påverkan med hjälp av penna eller annat vasst föremål.

Brukarvikt
0-130 kg

Brandskydd
Uppfyller SS 876 00 01 - normalrisk.

Återvinning
Madrassen är helt återvinningsbar och skall sorteras för ener-
giåtervinning. Ingen demontering är nödvändig.

Läs bruksanvisningen före användning av produkten.

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.

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

Mollis bårvagnsmadrass 2-skikt 36,0 73,9 67,7

Tryckmätningsresultat

BESKRIVNING - MOLLIS PurpleBlack (Antidecubitus 2-skikt) 

Standardkudde (bilden) och flexkudde (figursågad) 
finns som tillval.
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