
Drukverlagend matras  
met 2 schuimkernen ter  
preventie van decubitus

Testet for sundhedsskadelige stoffer.
www.oeko-tex.com/standard100

I 308026 Centexbel

Het Matras EasyCare M is opgebouwd uit 2 afzonderlijke 
hoogwaardige schuimkernen die allebei in tricot gehuld 
zijn, waardoor de kernen over elkaar heen glijden zodat de 
schuifkracht bij de patiënt wordt verminderd. Het glijden van 
de kernen heeft ook een gunstig effect op de drukverdeling 
bij het omhoogbrengen van het hoofd- of voeteneinde van 
het bed.

De schuimkernen zijn plaatselijk uitgesneden voor een 
optimale drukverdeling van de drukpunten op het lichaam. 
De uitsneden bieden ook optimale flexibiliteit bij het 
omhoogbrengen van het verpleegbed evenals bij het gebruik 
van het Levabo Turn All automatisch wisselligsysteem.

De uitsneden zijn aan het hoofd- en voeteneinde hetzelfde, 
waardoor het matras kan worden omgedraaid voor een 
langere levensduur van het product.

Matras EasyCare M is ontwikkeld voor gebruik in instellingen, 
verpleeghuizen en de thuiszorg.

De hoes is waterdicht en ademend en bestaat uit hygiënisch 
materiaal dat in alle richtingen gestretcht kan worden. 
De hoes is ademend (dampdoorlatend), wat helpt bij het 
verminderen van het risico op maceratie van de huid.

De hoes is aan 3 zijden voorzien van een afgedekte rits, 
waardoor deze eenvoudig van het matras kan worden 
afgenomen om gewassen te worden. De hoes is voorzien 
van vier handgrepen voor een gemakkelijk gebruik van het 
matras.

Artikelnummer: TZB-1000M

Druk kaart:  
Vrouw 64 jaar, 60 kg. 

Druk kaart:  
Man 23 jaar, 108 kg. 
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Matras EasyCare M

Afmeting: 200 x 90 x 14 cm.
Neem voor andere maten contact op met  
ATO-FORM.

Functie: als hulpmiddel ter preventie en 
behandeling van decubitus tot en met 
wondcategorie 4.

Aanbevolen gebruikersgewicht: tot 150 kg. 
Als de matras wordt gebruikt in combinatie met  
Turn All wisselligsysteem tot 225 kg.

Kernen: HR PUR schuim. 
Dichtheid: 50 Kg/m3
Hardheid kPa: HR52120 - 3,0

Voldoet aan:
Oeko-Tex Standard 100, 
Productklasse I, certificaatnr. I 308026.

Brand: Californië  TB 117-2013 sec. 3

Hoes: medisch Bi-elastisch PU.

Reiniging van de hoes: afvegen met 
reinigingsmiddel en/of ontsmettingsmiddel. 
Machinewas op max. 95°C, droger op lage 
temperatuur. Zie ommezijde. 

Garantie: 2 jaar.

Feiten:



Matras EasyCare M
 
Voordat de hoes van het Matras EasyCare M gewassen kan worden, 
moet eerst het binnenste schuimmatras worden verwijderd (zie 
afbeelding rechts). Open de rits en verwijder het schuimmatras 
voorzichtig. 
Zorg ervoor dat het schuimmatras weer in dezelfde positie terug in 
de hoes gelegd wordt. Het schuimmatras kan niet in de wasmachine 
worden gewassen.
 
Het binnenste schuimmatras reinigen
 
Gebruik de zachte opzetborstel van de stofzuiger om vast vuil of stof 
in het schuim te verwijderen. Zorg ervoor dat je voorzichtig drukt om 
dieper gelegen vuil te verwijderen. 

Leg een zeildoek buiten naast je tuinslang neer en leg het 
schuimmatras erop.        

Meng een vloeistof bestaande uit één deel mild reinigingsmiddel en 
twee delen water. Meng de oplossing zorgvuldig en spuit deze op 
het gehele schuimoppervlak. Laat de oplossing ongeveer 30 minuten 
intrekken en spoel deze daarna uit met de tuinslang. 

Druk op het schuim om het opgezogen water te verwijderen. Zorg 
ervoor dat het matras niet gedraaid wordt, maar vouw het voorzichtig 
en druk er zachtjes op, zodat het schuim niet scheurt of uitrekt. 

Leeg de spuitfles, spoel deze uit en vul hem nu met een oplossing 
bestaande uit één deel wit gedestilleerd azijn en vier delen water. 
Spuit de oplossing opnieuw op het volledige oppervlak van het 
schuimmatras en spoel het geheel af met de tuinslang. 

Druk nogmaals op het schuim om het opgezogen water te 
verwijderen. Zorg ervoor dat het matras niet gedraaid wordt, maar 
vouw het voorzichtig en druk er zachtjes op, zodat het schuim niet 
scheurt of uitrekt. Plaats het schuimmatras naast een elektrische 
ventilator om te drogen. Controleer het schuim op vocht voordat 
u het weer in gebruik neemt. Het matras moet volledig droog zijn 
voordat de hoes er weer omheen gedaan wordt. Zorg ervoor dat 
het schuimmatras weer in dezelfde positie terug in de hoes gelegd 
wordt.
 
Tip
 
Als je in een flat woont, kunnen deze stappen ook onder de 
douche of in de badkuip uitgevoerd worden als je een afneembare 
douchekop heeft.

Hoes (de blauwe hoes)
 
De Matras EasyCare M hoes kan in de wasmachine op 95° C 
gewassen en in de droger op lage temperatuur gedroogd worden.

Als het Matras EasyCare M met lichaamsvloeistoffen in aanraking 
is gekomen, kan het worden gedesinfecteerd

De Matras EasyCare M hoezen kunnen worden gedesinfecteerd 
met een geschikte desinfectans zonder chloor, b.v. met een 
ontsmettingsmiddel met een medium antimicrobiële werking dat 
ethanol/alcohol met een sterkte van 70-85% bevat. 
 
Het schuimmatras kan worden gedesinfecteerd met een geschikte 
desinfectans zonder chloor, b.v. met een ontsmettingsmiddel met 
een medium antimicrobiële werking dat ethanol/alcohol met een 
sterkte van 70-85% bevat. Laat het geheel goed drogen voordat de 
hoes er weer omheen gedaan wordt.

Verwijderen van het schuimmatras

Open de rits

Haal het matras voorzichtig 
uit de hoes

Let op: het matras bestaat uit een bovenkant 
en een onderkant. Het is belangrijk dat de 
onderdelen correct zijn uitgelijnd wanneer de 
hoes weer over het matras wordt gedaan.

Bovenkant

Onderkant

Deze zijde omhoog

Het Matras EasyCare M reinigen


