
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CARFLEX er en blød trykaflastende skummadras med en højde på 14 cm, som er 
specielt designet til forebyggelse og behandling af tryksår op til og med kategori 2.  

CARFLEX’s skumkerne med en vaffelskåret liggeflade muliggør den bedste tilpasnings-
evne til patientens anatomiske kropskonturer, hvorved kontakttrykket fordeles over et 
meget større område. Dette forbedrer blodcirkulationen i vævsområderne og 
minimerer risikoen for tryksår.  

Skummadrassen er dækket af et shear-forebyggende trikotlag samt et brandhæmmende 
og beskyttende inkontinensbetræk. 

CARFLEX er den helt rigtige madras til forbedring af patienttilfredsheden og er velegnet 
til smertefølsomme patienter. CARFLEX er derfor et enestående valg til brug på plejehjem 
og generelt i plejesektoren. 

Madrassens inkontinensbetræk KOMFORT er kendetegnet ved stabilitet og lang 
holdbarhed. Det bi-elastiske beskyttelsesbetræk tilpasser sig konturerne i kroppen og 
er modstandsdygtig for bl.a. virus og bakterier. 

En høj vanddamppermeabilitet og dermed åndbarhed sikrer et behageligt soveklima. 

Som tilbehør til CARFLEX madrassen findes denne 20 cm. madrasforlænger med et 
stabilt inkontinensbetræk.  
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Produktspecifikation for CARFLEX: 
• Materiale: PU-skum, 37 kg/m3 – 3,5 kPa  
• Kan rengøres med sæbe, aftørres med desinfektionsmiddel og kan autoklaveres ved 105°. 
• Patientvægt: 40 – 130 kg. 
• Vægt: ca. 10 kg afhængig af mål. 
• Garanti: 3 år for funktionelle egenskaber i madraskernen. 

Produktspecifikation for Madrasforlænger: 
• Materiale: PU-skum 
• Kan rengøres med sæbe, aftørres med desinfektionsmiddel, og vaskes ved op til 95.° 
• Vægt: ca. 0,85 kg. 

Produktspecifikation for inkontinensbetrækket KOMFORT: 
• Materiale: PES-stof med Polyurethan belægning.  
• Er åndbar, uigennemtrængelig for virus og bakterier, blod, urin og mider. 
• Brandhæmmende jf. BS 7175 (Crib 5). 
• Betrækket har en skjult 3-vejs lynlås. 
• Kan maskinvaskes ved 60° til 95° og er egnet til tørretumbler med reduceret termisk belastning.  
• Kan autoklaveres ved 105°. 
• Kan desinficeres ved aftørring. 
• Overflade/vægt: 220 g/m2 – bi-elastisk. 
• 2 håndtag i siden 
• Hudvenligt/ØKO-TEX Standard 100. 

 
 

 

Varenr. HMI-nr. Mål 

CARFLEX8320014 124607 83 x 200 x 14 cm 

CARFLEX8520014 124613 85 x 200 x 14 cm 

CARFLEX9020014 124619 90 x 200 x 14 cm 

CARFLEX10020014 124625 100 x 200 x 14 cm 
 
 
Madrasforlænger 

 

Varenr. HMI-nr. Mål 

EXTENSION832014 125683 83 x 20 x 14 cm 

EXTENSION852014 125686 85 x 20 x 14 cm 

EXTENSION902014 125689 90 x 20 x 14 cm 

EXTENSION1002014 125692 100 x 20 x 14 cm 
 

Kontakt os for andre størrelser. 

 

Lindevej 2 – DK-4200 Slagelse – Tel. +45 58 55 10 99 – CVR/VAT 34 57 88 85 -   KONTAKT 
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https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=68785
https://hmi-basen.dk/r11x.asp?linkinfo=70958
https://www.carepartner.dk/kontakt-salg

