
 
 

 

Hatékony és biztonságos felfekvés elleni védelem 

 Nagy rugalmasságú, kettős sűrűségű habszivacs 

 Az egyes kockák egymástól függetlenül idomulnak a test körvonalához és 

csökkentik a felületi nyomást és a dörzshatást 

 A különálló habszivacs kockák segítik a szabad levegő áramlást és 

csökkentik a nedvesség képződést, ezáltal alacsonyabb a felpuhulás mértéke 

és kisebb a nyíróerő 

 Az alacsony sűrűségű saroktáji zóna gyengéden támasztja alá a sarkot és a 

bokát 

 Könnyen tisztítható és egyedülállóan higiénikus 

 A nagy sűrűségű oldalsó zónák növelik a beteg biztonságát és elősegítik a 

matrac könnyebb   elhagyását.  

 A legtöbb ágyhoz használható és illeszkedik az összes ágy pozícióhoz 
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A Hill-Rom NP100 Bidensity matrac költségkímélő megoldást kínál a bőr károsodás és a felfekvés megelőzésére. Az alacsony 

sűrűségű saroktáji zóna gyengéden támasztja alá a sarkot és a bokát. A legtöbb ágyhoz használható és illeszkedik az összes ágy 

pozícióhoz. 

A teljes matrac - beleértve a vízálló, ugyanakkor pára áteresztő, minden irányban rugalmasan nyújtható, baktérium- és gombaölő 

hatású poliurethane borítást is – könnyen tisztítható és fertőtleníthető, ezáltal maximális higiéniát biztosít mind a beteg, mind az 

ápoló személyzet részére. A Hill-Rom NP100 Bidensity matrac varrott vagy hegesztett borítással rendelhető. A hegesztett borítás  

beépített hordfogantyúval van ellátva. 
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Tulajdonságai révén - mint pl. önállóan alkalmazható, kettős sűrűségű, különálló 

kockákból álló kivitel - a Hill-Rom NP100 Bidensity matrac csökkenti a felületi 

nyomást és a dörzshatást, mivel az egyes kockák egyedileg idomulnak a beteg testének 

körvonalához.  

A kockákból álló habszivacs biztosítja a felszín alatti levegőáramlást, ezáltal csökkent 

mértékű a nedvességképződés, mely révén alacsonyabb a felpuhulás mértéke és kisebb a 

nyíróerő.  

 

 

Műszaki adatok 
Matrac (egyedi méretek is rendelhetők):        Fertőtlenítés: 

Hosszúság.…………….198 v. 203 cm                                       A borítást 1000 ppm hígítású 

Szélesség……………....85 cm (csak 198 cm                             Hipoklorid oldattal nedvesített 

                                        hosszúsághoz) vagy 90 cm                  törlőkendővel törölje át. 

Magasság………………14 cm                                                   Szabványoknak történő megfelelés:  

Tömeg………………….7.2 kg                                                   EN597 1&2, BS6807, BS7177:1996, 

                                                                                                     GPEMD1-90, UNI9175 

Sűrűség:……………….40 kg/m3 (keresztcsonti                      A Hill-Rom NP100 Bidensity: 

                                         és fej zónák)                                        Röntgenezhető és latexmentes 

                ………………30 kg/m3 (sarok zóna) 

Garancia: 

A Hill-Rom 1 év garanciát vállal a habszivacs, és 1 év 

garanciát a borítás tulajdonságainak megőrzésére             

Maximális terápiás terhelés………..150 kg 

 

 

                    
A Hill-Rom NP100 Bidensity 2 toldattal rendelhető 

Standard méret: 198 cm 

További részletekért keresse a helyi Hill-Rom forgalmazót 

A Hill-Rom fenntartja magának a jogot a 

típusok, a kivitel és a jellemzők előzetes 
értesítés nélkül történő megváltoztatására. 

Az egyedüli Hill-Rom jótállás a termék 

eladása vagy bérbe adása esetére 
vonatkozó jótállás.  
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