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Trykaflastende madras
med 2 skumkerner
til forebyggelse af tryksår
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Trykmønster:
Mand 23 år, 108 kg.

Fakta:
Størrelse: 200 x 90 x 14 cm.
For andre størrelser - kontakt Levabo.
Funktion: Som hjælpemiddel til forebyggelse
og behandling af tryksår op til og med
sårkategori 4.
Anbefalet brugervægt: op til 150 kg.
Hvis madrassen anvendes sammen med
Levabo Turn All vendesystem op til 225 kg.
Kerner: HR PUR Skum.
Vægtfylde: 50 Kg/m3
Hårdhed kPa: HR52120 – 3,0
Efterlever:
Öko-Tex Standard 100,
Produktklasse I, certifikat Nr. I 308026.
Brand: California TB 117-2013 sec. 3

Rengøring af betræk: tørres af med rengøringsmiddel og/eller desinfektionsmidler.
Maskinvask max 95 °C, tørretumbling.

Leva Flex madrassen er opbygget af 2 separate højkvalitets
skumkerner hver især svøbt i tricot, hvilket gør det muligt for
kernerne at glide på hinanden for at reducere shear hos
borgeren. Glideevnen har også en gavnlig effekt på
trykfordelingen ved elevering af sengens hovedgærde
eller fodende.
Skumkernerne er zoneopskårede for optimal trykfordeling
af kroppens trykpunkter, opskæringen giver også optimal
flexibilitet ved elevering af plejesengen samt ved anvendelse
sammen med Levabo Turn All automatisk vendesystem.
Zoneopskæringen er ens i hoved og fodende, hvilket gør det
muligt at dreje madrassen for længere levetid.
Leva Flex er udviklet til anvendelse i institutioner, plejehjem
og hjemmeplejen.
Betrækket er et vandtæt, men åndbart, firevejs strækbart
hygiejnisk betræk, det hygiejniske betræk er åndbart
(dampgennemtrængeligt), hvilket bidrager til at reducere
risikoen for hudmaceration.
Betrækket er forsynet med en afdækket lynlås på 3 sider
som gør det nemt at adskille madrassen for vask af
betrækket. Betrækket er forsynet med fire håndtag for
nem håndtering.

Produkt nr.: 70156
®

Garanti: 2 år
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I 308026 Centexbel
Testet for sundhedsskadelige stoffer.
www.oeko-tex.com/standard100
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Betræk: Medicinsk Bi-elastisk PU.

Trykmønster:
Kvinde 64 år, 60 kg.
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Levabo ApS
Sverigesvej 20A
8660 Skanderborg
Tel.: +45 31 70 40 25
Mail: info@levabo.dk
www.levabo.dk

