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UNIK KONSTRUKTION

DORMILET Flexi er næste generation i skummadrasser. Det er en madras, der er designet til at virke 
optimalt sammen med  en sengs profilerende funktioner. Dette kombineret med unikke designbeskyt-
tede udskæringer af skummet, giver stor komfort for den sengeliggende kombineret med gode trykaf-
lastende egenskaber.

DORMILET Flexi består af 2 forskellige skum typer. Madrassens bund og sidekonstruktion er lavet i en 
fast skum. Denne skumramme har specielt udviklede udskæringer, som betyder, at madrassen følger 
sengen, når f.eks. ryg- og benstøtten hæves. 

Inden i skumrammen findes en blødere skum, som ligeledes har en unik udskæring. Denne udskæring 
giver skummet usædvanlig stor tilpasningsevne til kroppens kurvaturer, hvilket giver stor trykfordeling og 
komfort.

Glide zone
Special designede 
skum udskæringer
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STABILITET OG KOMFORT
Der er anvendt CMHR skum i bedste kvalitet, hvilket i kombination med de specielle udskæringer og den 
unikke glide zone giver en særdeles god komfort for den sengeliggende.

Samtidig sikrer den stabile skumramme komfortable og lette forflytninger, hvor brugeren føler sig tryg og 
stabil – selv når brugeren sidder på kanten af madrassen.

Mulighed for specialproduktion af madrasser i andre bredder. 
Forlængerstykker af 10, 15 eller 20 cm’s bredde kan tilkøbes. 

GLIDE ZONE
DORMILET Flexi har en helt speciel glide zone. Glide zonen ligger under hele overkroppen og er designet 
til at fjerne shear og friktion mellem den sengeliggende og madrassen, når rygstøtten hæves – f.eks. når der 
ønskes at lave en siddende stilling i sengen.

Konstruktionen betyder, at den friktion og shear, der normalt er mellem den sengeliggende og madrassen 
nu flyttes ind i selve madrassen mellem de 2 forskellige skumtyper. Dette mindsker ikke kun shear og friktion 
under ryggen, men trykket under bækkenet mindskes også betydeligt.

GARANTI
Der ydes 2 års garanti på betræk og skum.

MIDDEL RISIKO 

Kategori 1-2

MÅLGRUPPE
Målgruppen er den aktive / moderat aktive sengeliggende borger, som har op til middel risiko for 
udvikling af tryksår eller som allerede har udviklet sår op til og med kategori 2. Maksimal bruger vægt 
er 160 kg.

Varenr. Navn Størrelse HMI-nr. Pris

5200000 Flexi 80 200 x 80 x 14 101748 2.475,- 

5200001 Flexi 85 200 x 85 x 14 89674 2.475,- 

5200003 Flexi 88 200 x 88 x 14 101749 2.475,- 

Alle priser er ex. moms



Ve
rs

. 1
.2

Vendlet ApS 
Egelund 33 
6200 Aabenraa 
Tel. +45 9631 0050

www.vendlet.dk  
vendlet@vendlet.dk

Alle rettigheder forbeholdes 
Copyright 2016 Vendlet ApS

BETRÆK OG BUND
Betrækket på DORMILET Flexi madrassen er 
strækbart i flere retninger således, at skum-
profilerne kan arbejde optimalt. 

Betrækket er endvidere åndbart og anti-bak-
terielt behandlet. 

Samlingerne er svejset og lynlåsen er beskyttet 
med afdækninger, hvilket sikrer maksimal 
beskyttelse af madrassens skumkerne. Alle 
samlinger er udført, så de opfylder de 
strengeste krav til infektionskontrol.

Der er håndtag monteret på DORMILET Flexi 
madrassen.

RENGØRING
Betrækket på DORMILET Flexi madrassen 
kan aftørres med varmt vand tilsat almindeligt 
rengøringsmiddel. 

Betrækket kan også aftørres med en 0,1 % 
hypochloritopløsning (1.000 ppm). 

Ved kraftig tilsmudsning skal madrasbetrækket 
først rengøres med rengøringsmiddel og vand, 
derefter med en 1 % hypochloritopløsning 
(10.000 ppm). 

Betrækket kan også tages af skumkernen og 
maskinvaskes. Betrækket må vaskes ved max. 
90° C. 

Betrækket skal lufttørre indendørs i rene omgiv-
elser eller i tørretumbler ved lav temperatur 
(max. 40° C).

BRANDTEST
DORMILET Flexi madrassen er brandtestet hos 
en uafhængig instans. 

Madrassen har gennemgået:

• BS EN 597-1 (cigaret test)
• BS EN 597-2 (tændstiktest)
• BS 6807 (crib 5) 

FORLÆNGERSTYKKE
Til DORMILET Flexi madrassen fåes forlænger-
stykker i tre længder.


