
Mono

Trykaflastende
og drejbar skummadras
Mono er en trykreducerende skummadras, der er udviklet med høje krav til kvalitet. Madrassen har en 
god holdbarhed og er anbefalet til tryksårsforebyggelse op til høj risiko eller sårgrad 3.

Materiale og opbygning
Mono er udført i højelastisk koldskum og har 
inkontinensbetræk. Skummet er opskåret på én side 
med forskellige nedskæringsdybder. Det giver en 
inddeling i 5 zoner, som aflaster kroppens udsatte 
steder. Samtidig har madrassen en bred skumkant, 
som sikrer bedre stabilitet ved mobilisering ind og 
ud af sengen.

Drejbar for længere levetid
Mono er lavet som en drejbar skummadras (på den 
ene side), så levetiden kan forlænges yderligere ved 
brug af et drejeregime. Betræk og madras er tydeligt 
mærket med bund og top.

Kvalitetsbetræk
Madrassen leveres med et vandtæt og åndbart, 
inkontinensbetræk. Betrækket har lynlås på 3 sider, 
så det er nemt at tage af og vaske. Lynlåsen er dæk-
ket med et stort overlap, der forhindrer væske i at 
trænge ind til skumkernen. Madraskernen er monter-
et med et stofovertræk (trico), som gør det nemt at 
tage madrassen ind og ud af betrækket i forbindelse 
med vask. Tricoen sikrer samtidig, at skumkerne og 
betræk glider let mod hinanden, så der ikke over-
føres friktion og shear til brugeren.

Nem håndtering
Madrassen er nem at håndtere, da den er forsynet 
med solide håndtag. Man kan altid løfte madrassen 
ud af sengen, uanset hvilken side man står på.

Kontakt vores produktspecialister i tryksårsforbyggelse for at høre nærmere om produktet.

ZiboCare A/S  |  (+45) 76 900 407  |  post@zibocare.dk  |  www.zibocare.dk  |  Følg os på Facebook, Instagram og LinkedIn

Udfordring: Tryksår er smertefulde - men de kan forebygges. Det kræver dog hyppige vendinger og forflyt-
ninger, som påvirker patientens velvære. En Mono skummadras kan være med til at afhjælpe det.



Trykaflastende
og drejbar skummadras
Mono er en trykreducerende skummadras, der er udviklet med høje krav til kvalitet. Madrassen har 
en god holdbarhed og er anbefalet primært til tryksårsforebyggelse op til høj risiko eller sårgrad 3.

Drejbar
Mono er lavet som en drejbar 
skummadras (på den ene side), så 
levetiden kan forlænges yderligere 
ved brug af et drejeregime.

Se mere og bestil på www.zibocare.dk eller kontakt os på tlf. +45 76 900 407 eller post@zibocare.dk

Mono

Mono fås i flere udgaver:

80x200x14 cm 
HMI nr.: 54698 
Varenr.: 10-007367

83x200x14 cm 
HMI nr.: 81664 
Varenr.: 10-007745

85x200x14 cm 
HMI nr.: 54699 
Varenr.: 10-007744

Tekniske data

Nem ud-/indstigning
En fast skumkant gør det nemmere at
mobilisere sig og komme ud af sengen.

Brugervægt: 0-150 kg

Madrasvægt: Ca. 10 kg (alt efter størrelse)

Materiale: Brandhæmmende HR PUR-skum med 
høj elasticitet

Betræk: PU inkontinensbetræk

Rengøring: Madrassen tørres af i sæbevand og  
desinfektionsmidler. Betrækket kan vaskes ved max 
95 grader.

Opbygning
Mono er udført i højelastisk koldskum,
som er opskåret på én side med 
forskellige nedskæringsdybder. Det 
inddeler madrassen i 5 zoner, som  
svarer til kroppens trykpunkter.

88x200x14 cm 
HMI nr.: 114910 
Varenr.: 88200MONO

90x200x14 cm 
HMI nr.: 54700 
Varenr.: 10-009700

100X200X14 cm 
HMI-nr.: 79482 
Varenr.: 10-010363

105x200x14 cm 
HMI nr.: 79483 
Varenr.: 10-010429

110x200x14 cm 
HMI nr.: 79484 
Varenr.: 10-010364


