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Optimale drukverdeling
zorgt voor de juiste
ondersteuning

ALGEMEEN
P.R.O. Matt is een matrasvervangend anti-decubitus luchtsysteem, voorzien van de innovatieve
P.R.O. technologie (Pressure Redistribution Optimization). Optimale drukverdeling dus.
P.R.O. Matt is zowel mét als zonder Power unit inzetbaar: efficiënte inzet van één systeem ter
voorkoming of behandeling van decubitus.
Dankzij de P.R.O. technologie blijven de luchtcellen op druk en geven automatisch de juiste
ondersteuning, afgestemd op lichaam, houding en gewicht van de patiënt.

TECHNISCHE GEGEVENS
Breedte 			

78, 85 of 90 cm

Lengte 			

200 cm lengte (overige afmetingen bespreekbaar)

Hoogte				18 cm
Gewicht			14 kg
Max gebruikersgewicht

227 kg

Dit product is vervaardigd door:
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BINNENWERK LAGENSYSTEEM
1. Hoofd: statische zone uit schuim
5
met hoge densiteit voor optimale
1
ondersteuning en comfort.
2. Schouder- romp- en hielzones zijn
2
3. opgebouwd uit gecombineerde
3
4. luchtcellen. Elke zone past zich
6
automatisch aan om het lichaam
van de patiënt optimaal te
4
ondersteunen en drukverdeling
te bieden. De hielzone biedt extra
7
8
drukontlasting.
5. Topper uit visco-elastisch schuim
voor optimalisering van comfort.
6. Stevige stabilisatierand rondom
voor betere mobilisatie en veiligheid
van de patiënt.
7. P.R.O. technische constructie houdt
7
elke zone automatisch op juiste druk
9
bij elke houding van de patiënt.
8. Hoes is speciaal ontwikkeld
om optimaal comfort te bieden en de huid van de patiënt te beschermen: vocht- en
vlekbestendig, coating met anti-bacteriële werking. Verkrijgbaar: gladde nylon hoes of
bi-stretch Dartex uitvoering.
9. Stroeve onderkant houdt matras op zijn plaats, dit betekent minder schuiven en minder
valgevaar. P.R.O. Matt is toepasbaar op ieder gewenst bedframe.
P.R.O. technologie
Actieve drukontlasting zonder een Power unit te gebruiken.
•
•
•
•
•

geen slangen aan buitenkant matras
geen stroomverbruik
geen gewichtsinstelling
geen instelling door verzorgende vereist
geen storingen of gebruikersfouten

Gebruiksvriendelijk
• Reiniging en reanimatie: procedures gelijk als bij basismatras.
• P.R.O. Matt vult de cellen automatisch weer op druk in elke luchtzone (schouder, romp, hiel)
• Handmatige instelling is niet nodig
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