
DELTA madras
Tryksårsforebyggede skummadras op til sårstadie 3.

Delta skummadras fra Ergolet Winncare ApS anvendes primært til 
brugere med risiko for tryksår op til stadie 3. 

Delta skummadras vælges fordi den er:
• Udført med en blød profileret trykaflastende viskoelastisk skum, 
   der sikrer optimal liggekomfort for brugeren.
• Nedsænket med 3 cm ved hælene, som giver en trykaflastning der 
   går helt fra skulder partiet og ned til og med hælene.
• God til at transpirere fugtighed fra kroppen væk med udgangs-
   punkt i den viskoelastiske profilerede skum kombineret med  
   Dahlia betræk.
• Beregnet til senge med indstillelig sengebund
• Velegnet til brugere med risiko for udvikling af tryksår

Hertil kommer at Delta skummadras er forsynet med:
• Åndbart inkontinensbetræk – Dahlia betræk, som er strækbart i 
   flere retninger
• Betræk som er allergivenligt og brandhæmmende
• Mulighed for forlængerstykker på henholdsvis 10, 15 eller 20 cm

Delta skummadras er opbygget af:
• 9 cm HR skum i bunden  - de 3 cm sænkning er skåret i HR skummet
• 5 cm viskoelastisk profileret skum på toppen. 
Begge skumtyper i høj kvalitet. 
Brugeren får ved anvendelse af Delta skummadrassen en god følelse 
af, at kroppen bliver støttet, samtidig med at madrassen yder en 
forebyggende trykaflastende effekt. 

Åndbart betræk
Delta skummadras er forsynet med åndbart inkontinens Dahlia 
betræk, som er strækbart i flere retninger. Dahlia betrækket er:
• Svejst og ikke syet sammen
• Tæt i forhold til indtrængning af urin, blod eller lignende væsker
• Forsynet med 2 håndtag på hver side til håndtering af madrassen 
   samt 1 håndtag i henholdsvis hoved- og fodende.
• Lynlås på alle 4 sider
• 6 cm overlap ved lynlås
• Kraftig kvalitet af lynlås
• Anti-skrid i bunden
• Nemt at af- og påmontere på grund af en tricot, som madrassen er
   forsynet med

Udformningen fra hovedenden

Udformningen fra fodenden

Primær anvendelse
Kommuner
Institutioner
Hospitaler
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Ekstra stykke stof, der fast-
holder forlængerstykke og 
madras sammen.

Madrasforlænger til hovedgære



Inkontinensbetræk, som sikrer, at væsker som
f. eks. urin og blod ikke trænger igennem. Der 
er 4 håndtag - 2 på hver side og et i hoved- og 
fodende. Betrækket er svejst ved lynlåsene. Det 
er vaskbart ved 90 grader og kan autoklaveres.
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Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende, og kan ændre sig i forskellige situationer. 
Ergolet Winncare ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne.

Produktfotos indeholder muligvis tilbehør. Tal med din konsulent.

 Udformningen fra hovedenden  Udformningen fra fodenden

 Udformningen fra siden

Profileringen af det viskoelastiskeskum er vaflet 
som en æggebakke.  
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Min. brugervægt   30 kg
Max brugervægt   140 kg
Bredde Delta 83 cm  830 mm
Bredde Delta 88 cm  880 mm
Længde    2000 mm
Højde    140 mm
Vægt Delta 83 cm   10,3 kg
Vægt Delta 88 cm   10,8 kg
Rumvægt:
Koldskum   36 kg/m³, indtrykshårdhed 150 Newton
Viskoelastisk skum   48 kg/m³, indtrykshårdhed 100 Newton
Forventet levetid   5 år

Rengøringsmetode:
Som udgangspunkt kræver madrassen ikke 
rengøring, idet den er monteret med et åndbart 
betræk med væskebarriere. Skulle der være 
behov for, at madrassen skal rengøres kan 
madrassen rengøres med alm. vand og sæbe.

Madrassen tåler desinficering med Ethanol 
70%. Man skal dog være opmærksom på at 
den skal tørres efter med vand.

Madrassen må ikke gennemvædes, idet det 
øger risikoen for at beskadige skummet. 
Når madrassen er fugtig, må den ikke 
udsættes for tryk (fra f.eks. betræk) eller andre 
belastninger under rens/vask/tørring, idet 
dette kan medvirke til at beskadige skummet 
og deformere madrassen. 
Øvrige rengøringsmidler med alkohol og 
blegemidler kan være skadelig for madras og 
betræk.

Version Mål HMI-nr Varenummer

Delta skummadras 83 cm x 200 cm x 14 cm 79885 023-00000
Delta skummadras 88 cm x 200 cm x 14 cm 79886 023-00001

Tilbehør Mål Varenummer

Madrasforlænger 83 cm x 10 cm x 14 cm 023-00012
Madrasforlænger 88 cm x 10 cm x 14 cm 023-00014
Madrasforlænger 83 cm x 15 cm x 14 cm 023-00006
Madrasforlænger 88 cm x 15 cm x 14 cm 023-00007
Madrasforlænger 83 cm x 20 cm x 14 cm 023-00013
Madrasforlænger 88 cm x 20 cm x 14 cm 023-00015

Dahlia betræk til madras 83 cm x 200 cm x 14 cm 023-00041
Dahlia betræk til madras 88 cm x 200 cm x 14 cm 023-00042

Dahlia betræk til madrasforlænger 83 cm x 200 cm x 10 cm 023-00016
Dahlia betræk til madrasforlænger 83 cm x 200 cm x 15 cm 023-00010
Dahlia betræk til madrasforlænger 83 cm x 200 cm x 20 cm 023-00017
Dahlia betræk til madrasforlænger 88 cm x 200 cm x 10 cm 023-00030
Dahlia betræk til madrasforlænger 88 cm x 200 cm x 15 cm 023-00011
Dahlia betræk til madrasforlænger 88 cm x 200 cm x 20 cm 023-00029


