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Matras-selector
- R ichtlijnen voor de keuze van een product.
Bekijk hoeu het juistematraskiest op:
www.jacare.nl

Gegevens

Kern:HR-schuim 65+ 50 kg/m3

Hoogte:14 cm
Functie:Preventie en behandeling tot en met categorie 2(1)
Aanbevolen gebruikersgewicht: 0-180 kg
Brand:EN597-1, -2
Garantie:3 jaar
Reinigen van dehoes:Afnemen met schoonmaakmiddel en/of des-
infecterend middel.Wasbaar in demachine op max.95 °C, kan in de
droger.

Functiesen eigenschappen

Druk
Zeer elastisch materiaal van hogekwaliteit.Een unieke zoneenmodu-
lesysteem zorgt voor doeltreffende drukvereffening.

Schuifkrachten
Het matrasisspeciaal ontworpen om degevolgen van schadelijke
wrijving te verminderen.

Zitfunctie
Onzegepatenteerde(5) zit functieDuoCore® isontworpen voor onder-
steuning tijdenshet zit ten en biedt een goed comfort tijdenshet liggen.

Vochtigheid
Dehygiënischehoesisdampdoorlatend(4) ,wat het risico van huidver -
weking vermindert.

Hygiëne
Dehoesisgemakkelijk te reinigen en heeft een zeer goed gedocumen-
teerdehygiënische standaard(3).

Verkrijgbarehoezen

Olivia/Evac-hoes
Een hoesuit tweedelen met handgrepen voor evacuatie.Er is tevens
een lage frictie-hoesverkrijgbaar.

HoesOlivia
Anti-lek ritsaan drie kanten.

HoesOlivia
DezelfdealsdeOlivia-hoes,maar met handgrepen voor vervoer en
verplaatsen.

HoesNordic
Gelastenaden,anti-lek ritsaan driekanten en handgrepen aan één kant.

Steel/Evac-hoes
Een hoesuit tweedelen met handgrepen voor evacuatie.Gelastenaden,
anti-lek ritsaan alle zijden.

HoesStone
Crib 5 hoesmet gelaste naden en een beschermde ritssluiting aan drie
zijden.

Stone/Evac-hoes
Een hoesCrib 5 uit tweedelen met handgrepen voor evacuatie. Gelaste
naden,anti-lek ritsaan alle zijden.

Neem contact op met uw distributeur indien u een non-hygienic hoes
wenst.

Afmetingen

80/85/90/105/120x200 cm en 80/85/90x210 cm.
Neem contact op met uw distributeur wanneer u een andereafmeting
wenst.
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Leesalt ijd de instructiesdoor voordat u het product gaat gebruiken.
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DeOptimal 5zon® is ideaal voor alle zorgomgevingen en
wordt gebruikt alshulpmiddel bij depreventie en behandeling
van decubitustot en met categorie 2, en voor pijntherapie.
Het iseen zacht en flexibel matrasvervangingsproduct dat
direct op het bed wordt gelegd en zowel het standaard matras
alsdematrasbeschermer vervangt.

Het heeft zeer goededrukverdeling(2) en is
daarnaast uitgerust met deuniekeDuoCore® z itfunctie.Deze
functie isontworpen omondersteuning tebieden tijdenshet
zitten,maar ookeen goed comfort tebieden in liggendepositie.

Optimal 5zon isverkrijgbaarmeteenaantalverschillende
hoesopties.

Optimal 5zon®

Dematrassen van Jacareworden geleverd met een hygiënischehoesvan vierwegstretch,die voldoet aan de van toepassing zijndenormen voor hygiëne (3),
kwaliteit en veiligheid.Alle hoezen worden gemaakt vanmoderne, recyclebarematerialen en zijn dampdoorlatend(4),wat gevaar op huidverweking vermindert.
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