
PRIMA 12
Funktionel kombimadras med god komfort og holdbarhed

PRIMA 12 med betræk Marin/Evac
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PRIMA 12 er en kombimadras med profileret 
madraskerne, som giver patienten god komfort 
og aflastning. 

Madrassen leveres med hygiejnebetrækket 
Marin, som er aftageligt og har lynlås i den ene 
korte side. Som tilvalg kan du blandt andet vælge 
overtrækket Evac med stænkbeskyttet lynlås samt 
funktionshåndtag til evakuering. 

De bløde og elastiske materialer i betrækket er 
”fugtgennemtrængelige”(1), hvilket mindsker risikoen 
for hudmaceration. Det er en slidstærk beskyttelse, 
som er nem at rengøre, og som har en meget 
veldokumenteret hygiejnestandard(2).

PRIMA 12 er fremstillet af moderne, genanvendelige 
materialer og opfylder behandlingsmæssige krav til 
hygiejne, kvalitet og sikkerhed.

TILGÆNGELIGE BETRÆK

Marin
Stænkbeskyttet lynlås i den ene side 

Marin 
Stænkbeskyttet lynlås i tre af siderne 

Marin 
Stænkbeskyttet lynlås i tre af siderne og håndtag  
på den ene side 

Evac
Evakueringsbetræk med stænkbeskyttet lynlås  
samt håndtag på langsiden 

Trikot
Trikotbetræk med lynlås i den ene side
Kontakt venligst Care of Sweden, hvis du har  
brug for betræk, som ikke er hygiejnebetræk.

R E F E R E N C E R
(1) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.
(2) ISO 16603 ”resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO 
16604 ”resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126.

• Let at rengøre
• Hygiejnebetræk
• Unik mærkning
• Vendbar

F U N K T I O N E R  O G  EG E N S K A B E R FA K TA

Læs brugsanvisningen, inden produktet tages i brug.
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VÆ LG  D I N  M A D R A S
– Besøg vores hjemmeside for at få 
retningslinjer for valg af madras.
www.careofsweden.com/mattress-selector

STØ R R E L S E R

80/85/90 x 200/205/210 cm og 105/120 x 200 cm.
Kontakt Care of Sweden, hvis du  
har brug for andre størrelser.

• Kerne: Koldskum – 35 kg/m3
• Højde: 13 cm
• Anbefalet patientvægt: 0-130 kg
• Brand: EN 597-1, -2
• Garanti: 3 år
•  Rengøring af betræk: Aftørring med rengørings- 

og/eller desinfektionsmiddel.
• Maskinvaskes ved maks. 95 °C og tørretumbles.


