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Safe
Overmadrasser

Gul for trykkavlastning/komfort. Anbefalt pasientvekt inntil ca. 50 kg

Gul/rosa for trykkavlastning/komfort. Anbefalt pasientvekt ca. 50 – 110 kg

Fakta:

• En velfunksjonerende madrass 
   er det desidert beste hjelpemiddelet 
   mot trykksår.

• Trykksår forekommer hos mellom 
   5 – 10 % av pasientene/beboerne.

• Infiserte liggesår forårsaker mye 
   lidelse og legger beslag på store 
   ressurser.

Vaskeråd:

• For å gjøre vasking enklere, bløtlegg eller  
   varm madrassen i tørkeskap i et par  
   minutter. Madrassen blir myk og føyelig og 
   lett å få inn i maskinen.

• Vasketemperatur opp til 95°C, skyllemiddel  
  bør tilsettes for øket komfort.

• Tørke tørt i tørkeskap eller trommel.

• Alternativt kan SAFE produktene 
  damp-autoklaveres i 135°C.

• Dette gjelder også for COMFOR laken,  
   som i tillegg kan vaskes med sprit/ 
   desinfeksjonsmidler.

Miljø:

• Ved forbrenning avgis det ingen 
  giftige gasser, kun kulldioksyd og vann. 

• SAFE produktene fremkaller ikke allergi. 

• Produktene er flammesikre opp til 400°C.

• Produksjonen foregår uten bruk av KFK  
   og halogener.

Safe produktene har vært 
i bruk på sykehus, syke- 
hjem og hjemmebruk i 
Norge i over 15 år.
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Safe
Overmadrasser

Rosa for vanlig trykkavlastning. Anbefalt pasientvekt ca. 50 – 80 kg

Grå/rosa for vanlig trykkavlastning. Anbefalt pasientvekt ca. 80 – 130 kg

Ved å bruke Safe produktene får du:

• Madrasser med bredde inntil 140 cm
• En madrass produsert av viscoelastisk PU 
   skum med en åpen cellestruktur, som
   sikrer en jevn, naturlig trykkavlastning
• Bedrer blodsirkulasjonen/ søvnkvaliteten
• God absorbering og ventilasjon av svette
• En madrass som mykes opp av kropps- 
   varmen og gir god støtte.

Varenr. HMS art.nr. Varenavn
101P200100-T 014396 Safe overmadrass rosa 200x100x3 cm m/trekk
101P20090-T 154104 Safe overmadrass rosa 200 x 90x3 cm m/tekk
101P20080-T 014403 Safe overmadrass rosa 200x80x3 cm m/trekk
102GP20080-T 014404 Safe overmadrass grå/rosa 200x80x4 cm m/trekk
102GP20085-T 155848 Safe overmadrass grå/rosa 200x85x4 cm m/trekk
102GP20090-T 155851 Safe overmadrass grå/rosa 200x90x4 cm m/trekk
Institusjon: Varenavn
101Y20080 Safe overmadrass gul 200x80x6 cm
101Y20090 Safe overmadrass gul 200x90x6 cm
101P20080 Safe overmadrass rosa 200x80x3 cm
101P20090 Safe overmadrass rosa 200x90x3 cm
101YP20080 Safe overmadrass gul/rosa 200x80x6 cm
101YP20090 Safe overmadrass gul/rosa 200x90x6 cm
102GP20080 Safe overmadrass grå/rosa 200x80x4 cm
102GP20090 Safe overmadrass grå/rosa 200x90x4 cm

Andre mål på bestilling
Varenr. Varenavn
106CON200080 017986 Inkontinenstrekk Comfort 200x80x6 cm
106CON200090 Inkontinenstrekk Comfort 200x90x6 cm
103CON200080 017983 Inkontinenstrekk Comfort 200x80x3 cm
103CON200090 Inkontinenstrekk Comfort 200x90x3 cm
106BON200080 15628 Frotté bomullstrekk Comfort 200x80x6 cm
106BON200090 15630 Frotté bomullstrekk Comfort 200x90x6 cm
109447 Safe hælavlaster/beskytter

Farge Vekt

Gul 50 kg eller mindre

Rosa 50  - 80 kg

Gul/rosa 50 - 110 kg

Grå/rosa 80 - 130 kg 

Hvilken madrass skal  
jeg velge?

Safe helmadrass Den komplette 
madrassen for god søvn, smerte- og
trykkavlastning. Safe helmadrass er en 
kombimadrass hvor liggekomfort og tykk-
avlastning står i fokus.

Varenr Varenavn
202NFB20090  Safe madrass hel m/trekk Comfor bomull 90x200x12 
202NCB20090  Safe madrass hel m/trekk Comfor 90x200x12 lys grå 

Leveres også i 80 cm og 100 cm bredde.

Noen utvalgte varenummer: 


