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Hyper Foam 2 Clinic matras 
 
Het Hyper Foam 2 Clinic is een matras, bedoeld om decubitus te voorkomen en wanneer de gebruiker decubitus heeft deze zo 
goed mogelijk te beschermen. De kern bestaat uit 3 lagen hyper-elastische koudschuim met insnijdingen in de lengte en de 
breedte. Op deze manier is het mogelijk om een matras te bieden, dat een unieke combinatie heeft tussen druk verdelen en het 
behouden van zelfredzaamheid. De insnijdingen zorgen niet alleen voor een unieke drukverdeling (lager dan 18 mm-HG) maar 
zorgen ook voor het afdrijven van warmte hetgeen vervolgens zorgt voor een goed microklimaat. Het matras is voorzien van een 
stevige foamlaag aan de zijkant, die er voor zorgt dat de gebruiker stabiel op de rand van het bed kan zitten. De polyurethaan 
hoes is voorzien van een rits zodat de hoes op 95°C gewassen kan worden. De hoes is incontinentiebestendig, ademend en goed 
te desinfecteren. Het matras kan ook worden ingezet bij pijntherapie. 
Wij geven 5 jaar garantie op de kern van het Hyper Foam 2 Clinic matras. 
 
Kenmerken: 
De kern van dit matras is een goede keuze voor cliënten  met een hoog risico voor decubitus en biedt uitstekende drukverlichting 
en is effectief bij pijntherapie. Het matras kan in de autoclaaf, in overeenstemming met RKI-richtlijnen. 
 

• Desinfecteerbaar. 

• Verwijderbare en wasbare PU-Tex-hoes met ritssluiting. 

• Uitzonderlijk ventilatiesysteem voor een ideaal microklimaat. 

• Brandvertragend DIN 597 (I + II) CRIB 5. 

• CE-markering. 

• Gewichtscapaciteit: 20 kg tot 150 kg. 
 
Maatvoering: 
Hyper Foam 2 Clinic Matrassen zijn verkrijgbaar in de maten 86x196x15, 86x205x15, 86x210x15, 90x200x15, 90x210x15. 
Meerdere maten op aanvraag leverbaar. 
 
Inzetbaarheid: 
Het Hyper Foam 2 Clinic Matras is inzetbaar bij zorginstellingen en bij particulieren.  

 
Was instructie hoes: 
De hoes kan gewassen worden tot 95°C. 
 

          
 

        Matras:  

 
 
 
Bestellen: 

 

Artikel nr. Omschrijving 

5611 Hyper Foam 2 Clinic Matras 86 x 196 x 15 

5612 Hyper Foam 2 Clinic Matras 86 x 205 x 15 

5613 Hyper Foam 2 Clinic Matras 86 x 210 x 15 

5614 Hyper Foam 2 Clinic Matras 90 x 200 x 15 

5615 Hyper Foam 2 Clinic Matras 90 x 210 x 15 

                                                      


