
Duqem Activ PLUS Madrass är utformad för att stödja patientens initiativförmåga och aktiv 
omvårdnad.

Madrassen har ett kantstöd som gör det lättare för patienten att komma ut från madrassen. 
Madrassens insida är gjord av mjukt material, som tack vare profileringen utformar sig enligt 
patientens vikt, vilket stöder bra olika sovlägen. Madrassens undre del och kantstödet är av hög 
kvalitet elastiskt skum vilket ger madrassen en robust struktur.

Ogenomträngligt för sekret, 4-vägs stretchhygienbeläggning ger madrassen en god hudkänsla.
Madrassen finns också med en integrerad räddningslakanfunktion. Inhemskt kvalitetsarbete 
garanterar en lång livslängd för madrassen.
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Användarvänlig helhet som stöder patientens initiativförmåga.

Duqem Activ PLUS -madrass
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Lockalternativ

• Silvosan-hygienlock
• Långa handtag i båda ändarna
• Förvaringsväska som förhindrar att 

handtagen fastnar
• Två kardborrband på sidorna
• Dragkedja på två sidor för att underlätta 

byttet av locket

Räddningslakans 
handtag öppna redo 
för drift

Räddningslakans 
handtag inuti 
påsen

• Silvosan hygienlock
• Dragkedja på två sidor för att underlätta 

byttet av locket

Med integrerat räddningslakan

Med normalt skydd
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Speciella funktioner
• Ytmaterial profilerat viskoelastiskt skum (6 cm)
• Elastiska skumstöd (6 cm) vid madrassens 

kanter
• Kantstöd gör det lättare för patienten att 

komma ut från madrassen
• Madrassens undre del hållbar elastiskt skum
• Ogenomträngligt för sekret och andningsbar 

lock
• Stödjer patientens initiativförmåga och aktiv 

omvårdnad
• Maximal patientvikt 180 kg

V

Bredd cm            Längd cm           Tjocklek cm

• Maskintvätt max. 95 ° C med tvättmedel
• Om det behövs, kan torkas med klorlösning 

(500-2000 ppm) eller alkoholbaserat 
tvättmedel

• Tvättning av madrassens insida 
rekommenderas inte
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Underhåll instruktion

Standard storlekar

Silvosan
• Fyravägs stretchtyg
• Silvosan baseras på silverjoner vilka är 

naturliga antimikrobiella mot bakterier och 
virus (inklusive E.Coli, Clostrium Diffile, 
MRSA, ESBL, VRE)

• Miljövänlig och giftfri
• Andningsbar
• Material har antibakteriella egenskaper 

efter flera tvättar

Brandsäkerhet
SFS-EN 1021:2006, SL 1
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Vi tillverkar också andra storlekar.

Produkten har reg-
istrerats i produk-
tregistret.

  

Inuti viskoelastiskt material och nedre del och 
kantstöd för starkt elastiskt skum

Strukturbild


