
Optimal Care

Kvalitetsmadrass med god komfort og støtte

Bildet viser en madrass med hygienetrekk Olivia.



Fakta

Kjerne: Høyelastisk kaldskum 50 kg/m3

Høyde: 14 cm
Funksjon: Forebyggende og ved behandling til og med kategori 2(1) 

Anbefalt brukervekt: 0-160 kg
Brann: EN 597-1, -2
Garanti: 3 år
Rengjøring av trekk: Tørkes av med rengjørings- og/eller 
desinfeksjonsmiddel. Maskinvask maks. 95 °C, tørketrommel.

Funksjoner og egenskaper

Trykk
Høyelastisk kvalitetsmateriale og et unikt modulsystem gir effektiv 
trykkutjevning.

Gnisning
Madrassen er spesialkonstruert for å minimere påvirkningen av 
gnisning.

Fukt
Hygienetrekket slipper gjennom damp(2), noe som reduserer risikoen 
for hudmaserasjon.

Hygiene
Trekket er enkelt å rengjøre og håndtere og har en godt dokumentert 
hygienestandard(3).

Tilgjengelige trekk

Olivia/Evac
Todelt trekk med funksjonshåndtak for blant annet evakuering. 
Lavfriksjonstopp er tilgjengelig som tilvalg.

Olivia
Dryppbeskyttet glidelås på tre sider

Olivia H
Samme som Olivia-trekk, men med håndtak for transport og flytting.

Nordic
Sveisede sømmer, dryppbeskyttet glidelås på tre sider, og håndtak på 
en langside.

Steel/Evac
Todelt trekk med funksjonshåndtak for blant annet evakuering. Sveisede 
sømmer, dryppbeskyttet glidelås på alle sider.

Kontakt Care of Sweden hvis du ikke har behov for hygienetrekk. 

Størrelser

80/85/90x200/205/210 cm og 105/120x200/210 cm.
Kontakt Care of Sweden for andre størrelser.
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Les bruksanvisningen før produktet brukes.
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En moderne madrass bør ha gode egenskaper for 
forebygging av trykksår, gi god komfort og være enkel å 
håndtere. Samtidig bør den tilby gode helseøkonomiske 
egenskaper. Optimal Care er produsert for å oppfylle kravene 
til en moderne madrass i helsesektoren. 

Optimal Care er en trykkreduserende madrass som er delt inn 
i soner som er tilpasset kroppen. Den har også forsterkede 
sider som gir støtte når man går inn og ut av sengen. Optimal 
Care er en kvalitetsmadrass hvor du kan stille høye krav til 
kvalitet, komfort og støtte.

Den unike merkingen, blant annet med brukerinformasjon 

og håndtering, samt den vedlagte bruksanvisningen gjør det 
enkelt å bruke madrassen.

Optimal Care leveres med flere alternativ til hygienetrekk. 
Det myke og elastiske materialet slipper gjennom damp(2), 
noe som reduserer risikoen for hudmaserasjon. Slitesterkt 
trekk som er enkel å rengjøre og som har meget grundig 
dokumentert hygienisk standard(3).

Optimal Care produseres av moderne, resirkulerbare materialer 
og oppfyller pleiens krav til hygiene, kvalitet og sikkerhet.

Det finnes en variant, Optimal Care Duo, med modulsystem 
på begge sider, noe som gjør at den er vendbar.

Optimal Care

Madrassvelgeren
– Retningslinjer ved valg av produkt
Les om hvordan du velger riktig madrass på:
www.careofsweden.se/madrassvaljaren
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