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En komfortabel dyna som förebygger tryckskador

®
LENTEX
TECHNOLOGY

Preventa Flexdyna är en tryckskadeförebyggande och komfortabel dyna. Den kan användas från start redan innan eventuell
rodnad uppstått, hos patienter där man ser en risk för trycksår eller som ett hjälpmedel vid behandling av trycksår.
Flexdynan kompletterar den förebyggande madrassen när det behövs en extra trycksårförebyggande åtgärd.
Dynan används hos patienter som har tryckkänsliga områden från underben till fot/hälar. Flexdynan placeras under underben/hälar
med den fasade delen av dynan mot knävecken. Vårdtagarens hälar kan vila på dynan eller hänga fritt men då med en extra kudde
under Flexdynan för att få mera höjd. Flexdynan kompletteras gärna med en slide/glidmatta ovanpå för att minska risken för skjuv.
Flexdynan kan också användas när vårdtagare fått spinalbedövning eller som har en smärtproblematik.
Dynan är tillverkad i noga utvald trögskum i två varianter. En dyna anpassad för tyngre vårdtagare (ca. 85-130 kg) och en för lättare.
Varianten för tyngre vårdtagare har en avfasad kant och den andra varianten har det inte.
VÅRT UNIKA YTSKIKT LENTEX®
Denna produkt är utrustad med Järvens unika ytskikt Lentex® som lamineras direkt på skumkärnan. Det medför att den saknar
sömmar och dragkedjor. Ytskiktet levereras endast i en fräsch vit färg som gör det lättare att upptäcka föroreningar på madrassens yta.
Art nr
13-030000-001
13-030100-002
13-030100-003

Storlek (LxBxH)
80x50x4 cm
80x55x7 cm
80x55x12 cm

Modell
Plan
Fasad
Fasad

Garanti

1 år på tillverkningsfel. OBS! Garantin gäller ej om skada uppstått på grund av mekanisk påverkan med hjälp av
pennor eller andra vassa föremål.

Brandskydd

SS 876 00 01, testmetod NT-Fire 037 A+B.

Återvinning

Preventa Flexdyna är helt återvinningsbar och skall sorteras som brännbart avfall.
Ingen demontering är nödvändig.
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