
 

 

 

 

 

 

 

 

Denne miljøvenlige tryksårsmadras har en 2-lags højelastisk skumkerne med skæringer 
både på langs og tværgående, og med faste sider, som giver bedre stabilitet - her med 
det specielle CLINIC betræk, der kan desinficeres og vaskes ved op til 95°.  
 
GREENLINE madrasser er lavet af ECOLAST® skum. Sammenlignet med konventionelle 
decubitus-terapimadrasser (standardskummadrasser eller vekseltryksmadrasser) har de 
mindre CO2-udledning. 
 
ECOLAST® skum er et specialudviklet hybridskum. Sammenlignet med standardskum 
sikrer den mere åbne cellestruktur en forbedret luftcirkulation, hvilket giver patienten et 
optimalt mikroklima. 

ECOLAST®-skum giver perfekt trykaflastning og meget forbedret holdbarhed. 

Produktspecifikation: 
• Materiale: Pu-skum (ECOLAST®). 
• Exceptionelt ventilationssystem sørger for et ideelt mikroklima. 
• Udskifteligt brandhæmmende, ånd- og strækbart inkontinensbetræk i polyurethan med 

beskyttet lynlås. Betrækket har ultralyd svejsede syninger, hvilket minimerer risiko for bakterie 
gennemstrømning. 

• Supersoft zone til lindring og aflastning af hoved og hæl. 
• Ekstra betræk kan tilkøbes. 
• Vægt: Afhænger af størrelse – 90 x 200 x 14 cm: 8 kg. 
• Garanti: 5 år for funktionelle egenskaber i madraskernen. 

Kontakt os for andre størrelser. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyper Foam PLUS Clinic GREENLINE Tryksårsmadras – sårstadie 3   

Lindevej 2 – DK-4200 Slagelse – Tel. +45 58 55 10 99 – CVR/VAT 34 57 88 85  KONTAKT 

Åndbart, 
 åben-cellet, 
Geltouch®-skum 
+ koldskum 

Autoklaverbar Vorus- og 
bakterie-
bestandigt 
betræk 

Vandtæt, men 
gennemtrænge
lig for 
vanddamp 

Optimeret 
tryklindring 

Bi-elastisk betræk 
til minimering af 
forskydningskraft 

Vedlige-
holdelsesfri 

Brandhæmmende 
DIN 597 (l+ll) CRIB 5 

Patientvægt:  
20 – 140 kg. 

https://www.carepartner.dk/kontakt-salg


 

Varenr. HMI-nr. Mål 

GRHF+CL086196 Afventer 86 x 196 x 14 cm 

GRHF+CL090190 Afventer 90 x 190 x 14 cm 

GRHF+CL090200 Afventer 90 x 200 x 14 cm 

GRHF+CL090210 Afventer 90 x 210 x 14 cm 

GRHF+CL090220 Afventer 90 x 220 x 14 cm 

GRHF+CL100200 Afventer 100 x 200 x 14 cm 

GRHF+CL105196 Afventer 105 x 196 x 14 cm 

GRHF+CL120200 Afventer 120 x 200 x 14 cm 

GRHF+CL140200 Afventer 140 x 200 x 14 cm 
 

BRUGERMANUAL 
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https://e0533e58-89fc-4d34-bb86-dc36a1062151.usrfiles.com/ugd/e0533e_e24c7ab74fb84ce48812e9fc15501741.pdf

