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ΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ THERMO CONTOUR
Υψηλής ποιότητας σειρά πολυμερών προϊόντων ελαστικής βισκόζης που
περιλαμβάνει: εσωτερική επιφάνεια με δυνατότητα αντικατάστασης, επίστρωμα,
στρώμα ειδικών διαστάσεων (για φορεία), μαξιλαράκι καθίσματος και στρώμα
υποστήριξης κάτω άκρων.

Εφαρμόζει σε όλες τις επιφάνειες κατάκλισης

Με μια ματιά
 Σχεδιασμένο για την πρόληψη κατακλίσεων σε ασθενείς με υψηλό ρίσκο.
 Είναι ελαφρύ και το αφρώδες υλικό της ελαστικής βισκόζης αντιδρά στο βάρος








και στην θερμοκρασία του σώματος του ασθενούς έτσι ώστε να κατανέμει το
βάρος και να μειώνει τα σημεία πίεσης.
Ενισχύει την άνεση του ασθενούς.
Διαθέτει 10 χρόνια εγγύηση για την εσωτερική αφρώδες επιφάνεια και πέντε
χρόνια εγγύηση κατά της φθοράς (υδρόλυσης) του καλύμματος.
Οικονομικά ωφέλιμο λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής του και της εγγύησης
καλής λειτουργίας.
Κάλυμμα με συγκολλήσεις χωρίς ραφές: αδιάβροχο, αεροδιαπερατό,
βακτηριοστατικό, και αντιμυκητώδες, αντιολισθητικός πυθμένας, εύκολο στον
καθαρισμό του με χειρολαβές μεταφοράς.
Δεν απαιτείται η αλλαγή θέσης (γύρισμα) του στρώματος (το πάνω μέρος κάτω
και αντίστροφα).

Ποιοτική φροντίδα, οικονομικά ωφέλιμη
Μία νέα γενιά προϊόντων από ελαφρύ αφρώδες υλικό
ελαστικής βισκόζης, σχεδιάστηκε για την πρόληψη των
ελκών κατάκλισης.
Προσφέροντας αποτελεσματική μείωση των σημείων
πίεσης και άνεση, το στρώμα Thermo contour παρέχει
μία οικονομικά ωφέλιμη αποτελεσματική φροντίδα σε
ασθενείς με υψηλό ρίσκο ανάπτυξης ελκών κατάκλισης.
Μία πλήρης σειρά προϊόντων από αφρώδες υλικό
ελαστικής βισκόζης για την πρόληψη των
κατακλίσεων.
Οι διαφορετικές επιφάνειες υποστήριξης του Thermo
contour διευκολύνει τον νοσηλευτή στην πρόληψη
δημιουργίας κατακλίσεων σε ασθενείς που βρίσκονται
ακόμη και σε υψηλό ρίσκο δημιουργίας ελκών
κατάκλισης.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Τα συμβατικά στρώματα ελαστικής βισκόζης είναι
μεγάλου βάρους, μη αεροδιαπερατά και αντιδρούν αργά
με αποτέλεσμα την δυσαρέσκεια ασθενών και
νοσηλευτών.

Πυκνότητα:
Αφρώδης επιφάνεια ελαστικής βισκόζης: 55kg/m³

Οι επιφάνειες υποστήριξης του στρώματος Thermo
contour είναι κατασκευασμένες από το νεότερης γενιάς
ελαφρύ και αεροδιαπερατό αφρώδες υλικό ελαστικής
βισκόζης.
Το ευαίσθητο στην θερμοκρασία αφρώδες υλικό
υποχωρεί και προσαρμόζεται στο σώμα του ασθενούς
δημιουργώντας μία φόρμα – καλούπι με το οποίο
περιβάλει το σώμα σε οποιαδήποτε θέση του. Οι πιέσεις
επαφής ανακατανέμονται με αποτέλεσμα τη μέγιστη
άνεση σε συνδυασμό με απαλοιφή της πίεσης.
- Επίστρωμα επιφάνειας κατάκλισης από αφρώδες
υλικό ελαστικής βισκόζης.
- Υπόστρωμα από αφρώδες υλικό υψηλής
ελαστικότητας και προσαρμοστικότητας.

Στρώμα (διαστάσεις στρώματος διαθέσιμες και κατόπιν
παραγγελίας)

Μήκος: 199cm
Πλάτος: 85cm
Ύψος: 14cm
Βάρος: 12,5 kg

Εγγυήσεις:
Διαθέτει 10 χρόνια εγγύηση για την εσωτερική
επιφάνεια και 5 χρόνια εγγύηση για τα υπόλοιπα
μέρη και το κάλυμμα.
Συνιστάται μέγιστο βάρος ασθενούς: 160 kg
Συνιστάται ελάχιστο βάρος ασθενούς: 40 kg
Απολύμανση:
Απολυμαίνετε το κάλυμμα με 1000 ppm
υποχλωριώδες διάλυμα
Συμμόρφωση
ΕΝ597 1&2, BS 6807 crib 5, BS5852 part 2,
GPEM/CP D1 - 89, GPEM/CP D1 90, UNI 9175
Class UNO EMME, Öko Tex standard 100,
Tropical test BS 3424 Part 12 method 14 C.
CE MDD 93/42/EEC class 1 medical device.

Αφρώδες επιφάνεια ελαστικής βισκόζης
Αφρώδες επιφάνεια υψηλής ελαστικότητας και προσαρμοστικότητας

Το εύκολο στην πλύση του κάλυμμα πολυουρεθάνης
είναι αδιάβροχο, αεροδιαπερατό, βακτηριοσταικό και
αντιμυκητώδες.
Το υλικό του είναι εκτατό προς όλες τις κατευθύνσεις με
αποτέλεσμα να προσαρμόζεται στο σχήμα του σώματος,
βοηθώντας έτσι στην μείωση της τριβής.

Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με
το σύστημα ποιότητας ασφάλειας ISO 13485 –
2003 και ως τέτοια ελέγχονται πριν την αποστολή
τους από το εργοστάσιο κατασκευής.

