
Apollo 6

Preventiv madrass med god komfort



Apollo 6 brukes i alle pleiemiljøer til forebygging og som 
hjelpemiddel ved behandling av trykksår opp til og med grad 
2(1).

Den er utviklet basert på behovene til både pasienten og 
helsepersonell, og kjennetegnes av høy kvalitet, lang levetid 
og effektiv trykkreduksjon. 

Skumkjernen er laget av minneskum med høy volumvekt, 
som former seg etter kroppen.

Apollo 6 er en madrass som legges oppå en eksisterende 
madrass. 

Apollo 6 har Olivia hygienetrekk, et elastisk og fleksibelt 
trekk som slipper gjennom damp(2), noe som reduserer faren 
for hudbløtgjøring. En slitesterk beskyttelse som er enkel å 
rengjøre og som har dokumentert hygienestandard(3). Trekket 
har dryppbeskyttet glidelås på tre sider og et elastisk belte.

Apollo 6 er laget av moderne materialer som kan resirkuleres, 
og den oppfyller kravene til hygiene, kvalitet og sikkerhet for 
bruk i helsevesenet.
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Fakta

Kjerne: HR-skum 55 kg/m3

Høyde: 6 cm

Trekk: Olivia

Funksjon: Forebygging og behandling opp til og med grad 2(1)

Anbefalt brukervekt: 0–140 kg*

Brann: EN 597-1, -2

Garanti: 2 år

Rengjøre trekket: Tørk av med rengjøringsmiddel og/eller 

desinfiseringsmiddel.

Kan maskinvaskes på inntil 95 °C, og kan tørkes i tørketrommel.

*Undermadrassen påvirker funksjonaliteten, inkludert anbefalt brukervekt.

Funksjoner og egenskaper

Trykk

Meget elastisk kvalitetsmateriale gir effektiv trykkutjevning.

Vevsforskyvning

Madrassens utforming minimerer farene for vevsforskyvning.

Fuktighet

Hygienetrekket er dampgjennomtrengelig(2), noe som reduserer faren 

for hudbløtgjøring.

Hygiene

Trekket er enkelt å vaske, og det har godt dokumentert 

hygienestandard(3).

Størrelser

80/85/90/105/120 x 200/210 cm.

Kontakt din distributør hvis du trenger andre størrelser.
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Du må alltid lese bruksanvisningen før produktet brukes.
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