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COMFORT 2005 oplegmatras    

ANTI-DECUBITUS DYNAMISCH LUCHTMATRAS 
Ter voorkoming en genezing van huidbeschadiging ten gevolge van 
doorliggen. 

Oplegmatras Comfort 2005 
Inzetbaar voor decubitus stadium I  
 

Verbeterde kwaliteit en nieuwe ontwikkeling 
 

Algemene kenmerken 

 
 Het matras is vervaardigd van vocht afstotend materiaal (Polyurethane). 

 Bacteriën kunnen zich niet hechten aan het materiaal. 

 Het matras blijft soepel, voelt zacht aan, en is zeer slijtvast. 

 Aan beide lengte zijden een omslagstrook, waardoor het matras niet kan 
verschuiven. 

 Het oppompen en leegmaken van de luchtcellen vindt plaats in overlappende 
periodes zodat er een onafgebroken steunniveau word gecreëerd. 

 

Elektronische lucht pompunit  

 Heeft een automatische cyclustijd om de 6 minuten. 

 Superstil en voldoet aan hoge kwaliteit en veiligheidsnormen. 

 Veilige afgeronde hoeken en gemakkelijk te reinigen. 

 Zowel verticaal als horizontaal te gebruiken en passend aan elk bedframe. 

 Het lampje van de schakelaar licht op als deze is ingeschakeld. 

 Gemakkelijke te bedienen traploze gewichtsinstelling. 
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Verhuurartikel 

 
1. Plaats het A.D. matras op het bestaande matras met de slangen naar het 

voeteneinde. 
 

2. Sla de omslagstroken van het A.D. matras bij hoofd en voeteneinde om het      
matras 
 

3. Hang de luchtpomp met de haakjes aan het voeteneinde van het bed 
(indien dit mogelijk is) en sluit de slangen onwillekeurig aan op de pomp. 
 

4. Zet de pomp aan met de uit/uit schakelaar. Stel de druk bij aanvang in op 
stand 6.  
Na 25 minuten is het matras klaar voor gebruik.  
 

5. Stel nu de druk in op het gewicht van patiënt. Zie hiervoor de onderstaande 
tabel, bij liggende positie. 
 

Stand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gewicht 
(kg) 

10-30 40 60 60-80 70-90 80-
100 

90-
110 

120 130 140 

 
6. Als een patiënt rechtop in het bed zit, kan de druk 1 of 2 stand(en) hoger 

worden ingesteld. 
 

7. Reinigen van het matras: 
a. Verwijder zichtbare verontreinigingen met een algemeen 

schoonmaakmiddel en water.  
b. Gebruik geen oplosmiddelen zoals lijmverdunner of thinner. 

 
8. Na gebruik en bij retour zending:  

Matras in originele verpakking verpakken. 
 
Veiligheid: zie ook garantiebepalingen. 

 Controleer regelmatig of de slangen niet dubbel gaan na het bed opmaken. 

 Voorkom trekkrachten en knellen van het elektriciteitssnoer. 

 Houd de pomp droog en voorkom schokken en drukkrachten.  
 


