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SAFE Med  Helmadras nr. 201 er en  all-round madras 
der fremmer god rehabilitering og søvn. Det visko -
elastiske skum reagerer på kropsvarmen. Madrassen 
tilpasses kroppens konturer, sikrer en god blodcirkula-
tion og en komfortabel kropstemperatur. 

 
 
 

For personer med risiko for tryksår, vil tryktolerancen 
i samme stilling vare over langt længere tid end på en 
almindelig madras. Med den effektive trykfordeling og 
stabilitet  yder madrassen samtidigt god smertelin-
dring. Heling af tryksår/vævsskader op til stadie 2 
fremmes med den effektive trykfordeling. 

 
 
 
 
 

Comfor  Inkontinensbetræk i lysegrå farve er ånd-
bart og strækbart med dækket lynlås på tre sider. 
Det strækbare betræk minimere shear og friktions-
skader. Har anti-slip bagside i mørke grå - med fire 
praktiske håndtag  - to på hver side. 
Åndbarhed/varmeledningsevne/fugtledningsevne: 
37° C/65%R.H. - g/m2/24h -  mere end 500 

Brugervægt anti-decubitus: 30 kg - 130 kg  
– BMI op til 35. Madras klarer vægt op til 250 kg. 
SAFE Med Helmadras nr. 201 længde 200 cm 
forefindes i flere bredder 80,83,84,85,90 cm 
med Comfor Inkontinensbetræk 
Tilbehør Comfor Inkontinensbetræk er standard 
Vægt SAFE Med Helmadras nr. 201: 
200 x 85 x 12 cm =  ca. 9,5 kg  -  med 
Comfor betræk: 175 g - 70 PUR/105 Polyester 
Rengøringsmetoder: 
SAFE Med Helmadras nr. 201 kan vaskes ved op til 
95˚C og kan spules igennem i en madrasvaske-linje. 
Comfor betræk kan maskinvaskes ved op til 95˚C og 
tørre-tumbles ved svag varme. Sæbevand og alkohol-
opløsning må anvendes ved aftørring. 
Brandtest: 
SAFE Med Helmadras nr. 201 opfylder EN 597-1& 2  
ComforBetræk opfylder BS 7175: Crib 5/EN 597-1&2 
Bortskaffelse: Ingen halogener og afgiver ingen ska-
delige gasser. Afbrændes på en normal affaldsplads 
med husholdningsaffald. Skummet udleder hovedsage-
ligt kuldioxid og vand ved bortskaffelse og skader ikke 
miljøet eller mennesker. 
Opbevaring: Liggende plan 
Baseret på korrekt brug er forventet levetid op til 5 år 
for madraskonstruktion. 

        SAFE Med Helmadras nr. 201 
• Top i 3 cm Rosa SAFE ViscoPore: 
 60 kg/m3 høj kvalitet af visko-elastisk 
        trykfordelende skum med profileret 
        overflade for optimal trykfordeling 
• Base i  9 cm, 40 kg/m3 TEX skum. 
• Velegnet til elevations senge. 

God Rehabilitering & Søvn 

Trykfordelende & Smertelindrende 

Anbefalet til bruger med op til stadie 2 

Ergonomisk Multizone-system - Ergonomisk design og funktion med blød skulder 
tilpasning og støttende bækken zone -ventilationskanaler i skulderzone - Forudbe-
stemte bøjnings sektioner for indstillelige senge. Ens for Hoved og Fod-ende!  

COMFOR vandtæt og åndbart  
betræk med håndtag 

www.safemed.dk

