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Materac przeciwodleżynowy GOFER Systam Viscoflex® z
pokrowcem 90x200x14 cm
 

Cena: 1 390,00 pln

Opis słownikowy

Producent Systam

Opis produktu
 

Zamówienie na ten produkt realizowane jest wyłącznie z formą płatności "przedpłaty na konto".

 

Materac przeciwodleżynowy Polyplot typu GOFER z pokrowcem wykonany z dwóch warstw piany niepalnej (warstwa wierzchnia - 6 cm
pianki Viscoelastycznej termoaktywnej o gęstości 80 kg/m3, warstwa spodnia - 8 cm pianki wysokoelastycznej HR o gęstości 40 kg/m3),
kanałami wentylacyjnymi pomiędzy bloczkami zapewniającymi prawidłowy przepływ powietrza i wycięciem na miednicę, które pozwala
na lepsze zabezpieczenie pośladków i okolicy krzyżowej w pozycji półsiedzącej.

Materac jest elastyczny i miły w dotyku co wpływa na zwiększenie komfortu użytkowania. Duża powierzchnia płytkich bloczków pozwala
zwiększyć kontakt ciała pacjenta z materacem i obniża nacisk w miejscach narażonych na powstanie odleżyn. Zastępuje tradycyjne
materace zmienno-ciśnieniowe przeznaczone do leczenia i profilaktyki odleżyn stopnia I i II, co jest istotne zwłaszcza dla pacjentów, u
których ze względu na stan zdrowia lub dyskomfort wywołany wibracjami, stosowanie materacy zmienno-ciśnieniowych nie jest
zalecane lub niemożliwe.

Instalację w łóżku ułatwiają zaokrąglone rogi materaca, który jest kompatybilny z łóżkami rehabilitacyjnymi.

Ze względu na unikalną technologię produkcji materace Systam posiadają widoczne na spodzie materaca nieregularne otwory
technologiczne i pęcherzyki powietrzne. Jest to naturalny efekt procesu produkcyjnego nie mający wpływu na jakość i jego walory
użytkowe.

 

Piana Viscoelastyczna z efektem pamięci o gęstości 80 kg/m3 (górna warstwa materaca)

Piana zapewniająca redukcje nacisku w miejscach szczególnie narażonych na ryzyko powstania odleżyn i wspomagająca krążenie.

Dopasowuje się do ciała pod wpływem temperatury i nacisku i zapewnia maksymalny obszar kontaktu ciała z materacem.

Stabilizuje pacjenta, poprawia jego komfort i daje wrażenie relaksu i otulenia.

Piana zapewnia dobra wentylację, dzięki czemu ogranicza rozwój pleśni i grzybów, ponadto charakteryzuje się duża trwałością i

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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odpornością na odkształcenia. Efekt skorki (powstały w wyniku formowania) zapewnia pianie ochronę przed kruszeniem, rozdarciami lub
innymi niszczącymi czynnikami.

Posiada atest niepalności - bezpieczeństwo użytkowania.

 

Piana HR o gęstości 40 kg/m3 (dolna warstwa materaca)

Miliony pęcherzyków pozwalają dopasować się do anatomicznego kształtu ciała i zapewniają wentylację, co zapobiega rozwojowi
grzybów i pleśni, dlatego polecana jest nawet alergikom.

Wysoko-elastyczna piana o zwiększonej sprężystości i wytrzymałości szybciej reaguje na zmianę pozycji osoby leżącej.

Charakteryzuje się wysoką trwałością (nie kruszy się i może zachować swoje właściwości przez okres do 5 lat) i odpornością na
odkształcenia, pierwotny kształt odzyskuje dwukrotnie szybciej niż standardowa piana.

Gwarantuje przyjemny komfort użytkowania.

Posiada atest niepalności - bezpieczeństwo użytkowania.

24 miesiące gwarancji.

 

Pokrowiec poliuretanowy

Materac jest dostarczany w poliuretanowym, nieprzemakalnym, oddychającym pokrowcu Polymaille. Bi-elastyczny Polymaille pokrowiec
rozciąga się podczas przemieszczania pacjenta, zapobiega tarciu.

Posiada antypoślizgową podstawę a hypoalergiczna powłoka z poliuretanu posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne.

Zamykany jest na zamek błyskawiczny z trzech stron, co umożliwia łatwe zdejmowanie do prania. Można prać w temp. do 95 stopni
Celsjusza i dezynfekować na zimno.

Posiada atest niepalności.

12 miesięcy gwarancji.

Rozmiar: 90 x 200 x 14 cm.
W przypadku chęci zakupu materaca w innym rozmiarze, prosimy o kontakt z obsługą sklepu.

Przed wyborem materaca należy zapoznać się z tabelą rozmiarów. Wymiary materacy Systam są mniejsze od wymiarów leża
producentów łóżek, dzięki czemu dopasowują się do większości z nich. Materace produkowane są z wysokiej jakości piany medycznej
metodą wtrysku, co powoduje zwiększenie  szerokości podstawy materaca (w porównaniu do jego wierzchu), nie wpływa to na jakość i
walory użytkowe materaca.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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