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De Optimal 5zon® is ideaal voor alle zorgomgevingen. Het 
is een zacht, flexibel matrasvervangingssysteem dat wordt 
gebruikt ter preventie van en als hulpmiddel in de behandeling 
van decubitus tot en met categorie 2(2) en ook in pijntherapie.

De Optimal 5zon® heeft uitstekende eigenschappen op het 
gebied van de herverdeling van druk(3) en is ook uitgerust met 
de unieke DuoCore® zitfunctie. Het is ontworpen om onderste-
uning te bieden tijdens het zitten, maar ook een goed comfort 

te bieden in liggende positie.
Het matras wordt geleverd met een hygiënische hoes, die 
voldoet aan de van toepassing zijnde normen voor hygiëne(4), 
kwaliteit en veiligheid. Alle hoezen worden gemaakt van mod-
erne, recyclebare materialen en zijn dampdoorlatend(5), wat het 
gevaar voor huidverweking vermindert.

. Kosteneffectief

. HR-schuim met hoge densiteit

. DuoCore® — gepatenteerde(1) zitfunctie

. Ontworpen om schuiven te minimaliseren

. Onderhoudsvrij

. Geen aanpassingen nodig

Schuimmatras voor drukherverdeling
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De matrassen van Care of Sweden worden algemeen 
gebruikt ter voorkoming van en als hulpmiddel bij de 
behandeling van decubitus. De Optimal 5zon® is een 14 
cm matrasvervangingssysteem en bestaat uit twee kwal-
itatieve HR-schuimlagen van high density schuim. De 
hoge kwaliteit van het schuim houdt in dat we bijvoor-
beeld een grote draagcapaciteit, lange levensduur en een 
uitstekend comfort kunnen aanbieden. 

Gegeven het feit dat 80% van de decubitus in 
categorie 1 of 2 valt en dat 95% daarvan kan worden 
behandeld, is de Optimal 5zon® een uitstekende keuze. 

Optimal 5zon® is speciaal ontwikkeld om druk efficiënt 
te herverdelen, wrijving- en schuifkrachten te vermin-
deren en om te helpen bij de vermindering/afvoer van 
vocht. De functionaliteit van de Optimal 5zon® is goed 
gedocumenteerd middels externe en interne testen en 
beoordelingen van gebruikers. Optimal 5zon® heeft 
een CE-markering volgens MDD 93/42/EEC (Richtlijn 
medische apparaten). 

De Optimal 5zon® is gemakkelijk te gebruiken en te 
hanteren. Verpleegkundig personeel heeft dit matras een 
score van 4,44 gegeven op een schaal van 1-5 voor het 
voldoen aan verwachtingen en een score van 4,04 voor 
het comfort(2).

(1) Patent nr. 008522741. 
(1) European Pressure Ulcer Advisory Panel, Quick reference guide 2009. 
(2) Onderzoek naar de schuifkracht en de drukontlastingscapaciteit, Berlincert 2009.
(3) ISO 16603 “de weerstand van materialen tegen indringing van bloed en lichaamsvloeistoffen”, ISO 16604 “weerstand tegen binnendringen van door bloed overdraagbare ziekteverwek-
kers”, EN 14126, SS 876 00 19 “Textiel voor de gezondheidszorg – bacteriële doordringing van vocht”. 
(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.
(5) Report vapor permability, SP 2007.
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1. Herverdeling druk
Onderzoek naar het vermogen om druk en schuifkracht te verlichten
(Berlin Cert, 02/09/09).

Optimal 5zon® en Optimal 5zon® BM hebben de hoogste beoordeling ontvangen 
voor “Hoge drukverlichting” in testen die zijn uitgevoerd door Berlin Cert. De ma-
trassen hebben bovendien een ongelofelijke testscore gekregen, die 32% beter 
is dan het referentiematras voor een gebruikersgewicht van 80 kg. Ook wanneer 
het gebruikersgewicht tot 130 kg wordt verhoogd, blijft de gemiddelde contact-
druk onder de 30 mmHg.

Pressure Area Index (PAI) (Drukgebied index)  
Contactdruk ligt onder de klinisch relevante drempels.

Druk Patiëntgewicht 80 kg Patiëntgewicht 130 kg
Onder 30 mmHg 100% 96%
Onder 20 mmHg 96% 62%
Onder 10 mmHg 51% 31%

Voorbeeld van in kaart brengen 
drukverdeling (Xsensor) Optimal 

5zon met Evac hoes. Man, 
90 kg, 178 cm, gemiddelde 

druk 23,14 mmHG. (Beschrijft 
de karakteristieken van het 

apparaat, het kan de klinische 
uitkomst niet direct voorspellen.)

2. Prestaties in de loop der tijd en duurzaamheid
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Optimal 5zon® is geproduceerd met materialen van hoge 
kwaliteit en presteert goed gedurende lange tijd, zelfs in zeer 
veeleisende omgevingen.
Bepaling van de duurzaamheid van matrassen voor de gezond-
heidszorg,

SS 86 00 11 (SP, 08/08/02) is een zeer bekende norm en 
wordt al meer dan 20 jaar gebruikt voor matrassen in de ge-
zondheidszorg in Zweden. Goedgekeurde resultaten voldoen 
aan de hoogste standaarden op het gebied van duurzaamheid 
en vertegenwoordigen 5 jaar gebruik.

Tabel, vermoeiingseffect
  Samenstelling in mm tussen  
Drukkracht 100 000 en 130 000 cycli
 4 N 3
 40 N 9
 200 N 8
 250 N 6

Druk 4 40 200 250
kracht (N)
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Max. vereisten in de norm - 25 mm*

PAI (Pressure area index) is een manier om statische producten te beoordel-
en. Het meten van de interfacedruk (IP) over het oppervlak, onder bepaalde 
drempels. Deze drempels kunnen worden geselecteerd volgens klinische 
relevantie, arteriële, capillaire en veneuze druk, 30, 20 en 10 mmHg.
Voorbeeld: Een PAI van 100% onder 30 mmHG betekent dat het gehele 
lichaam een drukvermindering ervaart onder de 30 mmHg drempel. Hoe 
hoger de PAI, hoe beter de geleverde drukvermindering.

* De vereiste in de norm is maximaal 25 mm. Er 
wordt tijdens de test ook op scheuren in de hoes 
gecontroleerd en die zijn niet geconstateerd.
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3. Microclimaat

4. Testen gewichtslimiet
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Vocht vergroot het risico op huidverweking en daarom is het 
microklimaat een steeds belangrijker onderwerp. Voor het wel-
zijn van de gebruikers is het belangrijk dat de omgeving droog 
is en het matras comfortabel. Optimal 5zon® heeft hiervoor 
topcijfers gekregen van gebruikers. Hieronder presenteren we 
twee testen die relevant zijn in deze context.

Examination of the microclimatic characteristics
(BerlinCert, 09/04/09)
Optimal 5zon® krijgt class D, de op een na 
hoogste klasse (normaal vermogen om vocht te 
transporteren).

Bepaling van waterdamp en water
(IFP Research AB , 1/18/07)
Penetratie van waterdamp bepaald volgens SS-EN 
15496:2004. Dit is het vermogen om de damp door het ma-
teriaal te transporteren (NB geen vloeistof). Het resultaat gaf 
250 m²/Pa/W en 345 g/m²/24u weer.

De waterbestendigheid is bepaald volgens SS-EN 20 
811:1992. Deze test laat de waterbestendigheid van het 
materiaal zien, hetgeen belangrijk is voor de hygiënische 
eigenschappen van het materiaal. Het resultaat liet 10 m (98 
kPa) weer.

Temperatuur tov tijd Relatieve vochtigheid tov tijd

Om de werking binnen het bedoelde bereik te kunnen 
garanderen, is de Optimal 5zon® getest op gewichtslimieten. 
Deze unieke test is een goede leidraad voor de mogelijke 
belasting van het matras. De test bevat ook vermoeiingstesten 
(EN 1957, 30.000 cycli) en levert daarom informatie na een 
gebruiksperiode.

Resultaten
Optimal 5zon® ligt zeer goed binnen de aanbevolen interval 
(0-150 kg) in deze test.
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5. Hygiëne
Hygiëne is een belangrijke eigenschap voor matrassen die worden gebruikt en de gezondheidszorg en Optimal 5zon® laat op dit 
gebied topresultaten zien.

Hoezen kunnen op 95°C gewassen worden en in de droger gedroogd worden. Indien nodig kan het schuim gemakkelijk schoon 
worden geveegd.

De hoezen zijn waterdicht en dampdoorlatend en hebben een zeer goed gedocumenteerde hygiënestandaard.
SS-EN ISO 15496:2004
ISO 16603 “weerstand van materialen tegen indringing van bloed en lichaamsvloeistoffen”
ISO 16604 “weerstand tegen binnendringen van door bloed overdraagbare ziekteverwekkers”
EN 14126
SS 876 00 19 “Textiel voor de gezondheidszorg - bacteriële doordringing van vocht”

6. Vlamvertraging
In de gezondheidszorg is het belangrijk om producten te 
gebruiken die voldoen aan de vereisten aan vlamvertraging, 
vooral voor personen die mogelijk niet in staat zijn om te 
ontsnappen aan een brand. Optimal 5zon® is getest volgens 

EN 597-1 en EN 597-2 om te voldoen aan de vereisten inzake 
vlamvertraging. Het doel is om elk brandgevaar te minimaliser-
en en de Optimal 5zon® is bestand tegen ontvlamming door 
een sigaret of een kleine vlam.

7. Klantenbeoordelingen
(Care of Sweden, 2013)

Het klantenonderzoek van Care of Sweden onder gebruikers en personeel laat een consistent, als goed ervaren comfort en functie 
zien.

Patiëntbeoordeling (schaal 1-5)  Personeelbeoordeling (schaal 1-5)
Comfort   4,04  Werken met de patiënt   4,44
Matras keren/verplaatsen 4,04   Matras schoonmaken, opmaken/hanteren 4,40
     Voldoet aan verwachtingen   4,44
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Enkele woorden van onze klanten

“Een geslaagde investering omdat we nu decubitus op een 
geweldige manier voorkomen”

“De producten lopen voorop als het gaat om ontwikkeling”

“We hebben al onze matrassen vervangen door Optimal 5zon® 
en zijn zeer tevreden”

“Leidde tot een comfortabeler bed met minder pijn en een 
rustiger slaap”

“Goede patiëntencomfort”

“Een comfortabel matras waarop je makkelijk kunt omdraaien en 
slapen”

Lijst met referenties
Pressure relief capability, BerlinCert 2009
Microclimate, BerlinCert 2009
Weight limit test, Recticel 2010
Suspension characteristics and durability, SP 2002
Ignitability of upholstered bed bases and mattresses according to EN-597-1a and EN-597-2, SP 
2012/2013
Report vapour permability, SP 2007
Validation Documents, Internal material
Testimonials Care of Sweden
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Optimal 5zon® - het complete matras 
ter voorkoming van decubitus

Bezoek www.careofsweden.com voor meer informatie

• ”All in one” vervangend matras

• DuoCore® zitfunctie (gepatenteerd)

• Speciaal ontwikkeld om schuifkrachten te verminderen

• Geavanceerd zone- en modulesysteem voor efficiënte drukvereffening.



Wij zijn Care of Sweden. Sinds 1992 helpen wij de gezondheidzorg om de zorg te verbeteren voor patiënten die net 
een beetje meer ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld het voorkomen en behandelen van decubitus. U vindt ons 
op zorgafdelingen over de hele wereld. 

Onze producten lopen van zitkussens voor rolstoelen tot geavanceerde luchtmatrassystemen. Bijna al onze producten 
worden gemaakt in onze fabriek in Zweden, waar alles wordt
uitgevoerd volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden. 

Veel van onze klanten zien ons als onderdeel van het
zorgteam, waar we zij aan zij werken, zodat niemand
ooit meer hoeft te lijden aan decubitus. Met elkaar
kunnen we onnodig lijden verminderen terwijl
we tegelijkertijd financiële middelen binnen
de gezondheidszorg sparen.

Wij noemen onze missie

Supporting Life

Care of Sweden AB, Box 146, SE-514 23 Tranemo, Zweden
+46 (0)771 106 600 | info@careofsweden.se | www.careofsweden.com
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