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Trykvogteren hybridmadras
Komfort og fleksibilitet – med eller uden pumpe

Trykvogteren hybridmadras er en fleksibel madras, der kan 
bruges som selvjusterende madras, uden pumpe, hvor den 
tilpasser sig efter brugerens position. Til mere immobile 
eller udsatte brugere, kan pumpen tilsluttes for ekstra 
trykaflastning med vekseltryk.

Fleksibilitet i behandlingen
• Uden pumpe – selvjusterende trykfordeling.
• Med pumpe – vekseltryk eller ”flydende” luftskifte.

Fordele
• Fleksible behandlingsmuligheder
• Tilpasser sig automatisk det optimale terapeutiske 

niveau for den enkelte bruger
• Minimerer shear
• Maksimal komfort ved Geomatt skumdesign med doku-

menteret trykfordelende effekt
• Specialdesignet fast sikkerhedskant der minimerer 

fastklemning og reducerer fald ved udstigning 
• Lydsvag pumpe, der er nem at bruge og tilkoble

Unikke shear-nedsættende egenskaber
Madrassens top består af en unik klinisk testet, patenter-
et Geomatt skum. Geomatt skummet har mere end 800 
opskæringer, som er udviklet til bl.a. at nedsætte shear. 

Det specialdesignede multistrækbetræk har 3 shearnedsæt-
tende zoner under hæle, sacrum og skulderblade. Det bes-
kytter mod de skader, der kan opstå med forskydning og 
rotation/forflytning.

Kliniske egenskaber
• Optimal trykfordeling og trykaflastning med flere  

behandlingsvalg
• Reducerer varme og fugt
• Indbygget hælfunktion – specialdesignet til ekstra tryk- 

reducering på hæle
• Længdegående luftceller yder maksimal stabilitet og 

komfort

83x200x18 cm
HMI nr.: 107045
Varenr.:  12000027

88x200x18 cm
HMI nr.: 107044
Varenr.: 12000026

Pumpe
HMI nr.: 107046
Varenr.: 12000028

Tekniske data 

• Behandling af grad 1-4 trykskader
• Forebyggelse til højrisiko brugere
• Brugere der ikke kan/vil repositionere sig selv
• Smerteplagede brugere
• Mennesker med demens
• Brugere med knoglemetastaser
• Sensitive brugere

Trykvogteren hybridmadras er ideel til bl.a.

Unikke shear-nedsættende 
egenskaber
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Madras

Brugervægt Uden pumpe: 0-225 kg
Med pumpe: 0-180 kg

Madrasvægt 11,5 kg

Sammensætning 4 luftceller + patenteret geomatt 
skum på toppen

Materiale Betræk: PU inkontinensbetræk

Rengøring Madrassen rengøres med sæbevand 
og desinficeres med gængse desin-
fektionsmidler. Betrækket er vask-
bart ved max 95 grader.

Pumpe

Pumpevægt 2,85 kg

Dimensioner H: 29 cm, B: 20 cm, D: 11 cm

Indstillinger 1-2 cyklus

Cyklustid 10 minutter

Rengøring Desinficeres med gængse rengørings- 
og desinfektionsmidler på en opvred-
en klud.

Trykvogteren hybridmadras
Tekniske speecifikationer


