
Wymiary:
43 x 43 x 7 cm

Poszycie: 
230 g/m2 poliuretan* pokryty nylonem
Spód antypoślizgowy

Wypełnienie: 
45mm pian45mm piankapozycjonująca 60kg/m3
25 mm pianka twarda 40kg/m3

Vita
Poduszka klasyczna

Wymiary:
43 x 43 x 7 cm

Poszycie: 
230 g/m2 poliuretan* pokryty nylonem
Spód antypoślizgowy

Wypełnienie: 
100% 60 kg100% 60 kg/m3 pianka pozycjonująca

Turkey
Poduszka pozycjonująca

Wymiary:
43 x 43 x 7,5 cm

Poszycie: 
230 g/m2 poliuretan* pokryty nylonem
Spód antypoślizgowy

Wypełnienie: 
GóGóra: 2cm miękka pianka 85 kg/m3
Środek: 3,5 cm pianka pozycjonująca 60 kg/m3
Spód: 2 cm twarda pianka 50 kg/m3

Kaymed
Poduszka 3-warstwowa

Certyfikaty
Produkty SleepAngel™ zostały oznaczone znakiem CE klasy I dla Wyrobów Medycznych i są zgodne 
z Dyrektywą w sprawie Wyrobów Medycznych 93/42/EWG. Firma Gabriel Scientific posiada 
dokumentację techniczną, która zawiera procedury kontroli jakości, wyniki badań, ocenę ryzyka, 
informacje na temat badania klinicznego itp. Dokumentacja techniczna zostały sprawdzona 
i uzyskała certyfikat organu właściwego dla wdrożenia dyrektywy (IMB).

*Wszystkie pianki poliuretanowe uzyskały ocenę „V”, tzn. że posiadają bardzo wysoką odporność zbadaną  w niezależnych testach wytrzymałości. Pianki zostały przycięte konturowo w celu zwiększenia redukcji 
nacisku i zapewnienia elastyczności materaca. 

Specyfikacja techniczna 
poduszek
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Poduszki przeciwodleżynowe SleepAngel równomiernie rozkładają ciężar ciała, zmniejszają ryzyko odleżyn i wspomagają 
profilaktykę przeciwodleżynową. Dają poczucie komfortu podczas użytkowania, a antypoślizgowy spód zapewnia poczucie 
bezpieczeństwa podczas siedzenia.

Poduszki do wózków inwalidzkich

SleepAngel™ jest sprawdzoną barierą przeciw patogenom 
takim jak MRSA, C.diff i norowirusy

Całkowicie szczelna, oddychająca, z filtrem bakteriologicznym 

Blokuje przedostawanie się do wewnątrz patogenów 
w postaci płynów lub z powietrza

Wytrzymała mechanicznie - trudna do rozerwania i zgniecenia

ŁatŁatwe czyszczenie środkami ogólnodostępnymi

Ochrona przed infekcjami

Wirus
0,4 mikrona

Bakteria
0,8 mikrona

Filtr PneumaPure

Alergeny roztoczy
2 mikrony

Powietrze jest przepuszczane
na zewnątrz i do wewnątrz

JAK DZIAŁA TECHNOLOGIA FILTRACYJNA PNEUMAPURE?

Technologia PneumaPure to inteligentne zastosowanie wodoodpornego mechanizmu filtrującego w produkcie amortyzującym – poduszce 
kładzionej na łóżku, w kołdrze, materacu i poduszce kładzionej na sofie czy fotelu. 

FFiltr to wodoodporny nano-porowaty kompozyt, który jest hydrofobowy i działa jako oddychająca bariera. Filtr został w sposób unikalny 
wzmocniony i przystosowany do zastosowań amortyzacyjnych. W efekcie filtr PneumaPure zapobiega przedostawaniu się płynu i patogenów 
przenoszonych przez powietrze do wnętrza produktu, przy jednoczesnej możliwości wentylacji. (Transport powietrza do środka i na zewnątrz 
produktu jest niezbędny, aby umożliwić prawidłowe dopasowanie do ciała i okrycie pacjenta). 

PProfilaktyka i kontrola zakażeń - materac został hermetycznie uszczelniony na szwach, a cała jego konstrukcja stanowi sprawdzoną barierę 
chroniącą przed wnikaniem drobnoustrojów i alergenów do wnętrza, w tym patogenów szpitalnych tj. MRSA i C. diff. Materac przepuszcza 
powietrze dzięki specjalnemu filtrowi PneumaPure, który również został sprawdzony pod kątem zabezpieczenia przed wnikaniem bakterii 
i alergenów. System wentylacyjny sprawia idealne dopasowanie siedziska do ciała pacjenta. Wnętrze zostało zaprojektowane tak, 
aby zapewnić wygodę i zmniejszyć siłę nacisku.

Kluczową cechą technologii PneumaPure™, jest fakt, że stanowi ona barierę fizyczną, a nie chemiczną.
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