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Basis Top
Trykkavlastende overmadrass

Basis er en trykkreduserende overmadrass for 
forebyggende pleie. Basismadrassen dekker høyrisiko eller 
skadegrad 0-3. Anbefalt brukervekt er 0-150 kg. Brukt på en 
vanlig madrass.

Materiale og konstruksjon

Overmadrassen er for forebygging av trykksår og består av 
trykkavlastende viskoelastisk spesialskum. Madrassen 
kombinerer dermed to gode egenskaper – høy kvalitet og 
komfort i forebyggende pleie.

Roterbar for lengre levetid
Basemadrassen er laget som en roterbar skummadrass, slik 
at levetiden til skummet kan forlenges ytterligere ved å 
bruke et roterbart regimeKvalitetsdeksel

Kvalitetsbetræk
Madrassen leveres med et vanntett, men pustende, 
inkontinenstrekk. Trekket er utstyrt med glidelås på 3 
sider, så det er enkelt å ta av og vaske. Glidelåsen er 
dekket med en stor overlapping som hindrer væske i å 
trenge gjennom glidelåsen til skumkjernen. 
Madrasskjernen er satt sammen med et stofftrekk (trico), 
som gjør det enkelt å ta madrassen inn og ut av trekket i 
forbindelse med vask. Samtidig sørger tricoen for at 
skumkjernen og dekselet glir lett

mot hverandre uten motstand, slik at friksjon og skjær ikke 
overføres til brukeren..

Enkel håndtering
Basismadrassen er lett å håndtere, da den er utstyrt med 2 
håndtak, slik at du alltid kan løfte madrassen ut av sengen. 
Håndtakene er også forsterket på innsiden av trekket, slik 
at trekket får ekstra lang levetid. Overmadrassen har strikk 
i hjørnene for fiksering på bunnmadrassen.

Rengjøring
Trekket kan overflatedesinfiseres og kan også vaskes på 
maks. 95 grader.

Brukervekt

Tetthet

Materiale

Madrassvekt

Praktisk 
applikasjon

0-150 kg

50 kg/m3

Brannhemmende fleksibelt PUR-

skum. ca. 6 kg

2 håndtak, glidelås på 3 sider.

Tekniske data 
80x200x7 cm
HMI nr.: 114440
Varenr.: 802007Basis

85x200x7 cm
HMI nr.: 114443
Varenr.: 852007Basis

90x200x7 cm
HMI nr.: 114446
Varenr.: 902007Basis




