HERA MEMORY

Colchão de prevenção de úlceras por
pressão HERA MEMORY. Base em espuma de
poliuretano com densidade de 28Kg/m3
com 80 ou 100mm de altura e topo em
espuma viscoelástica (memory foam) com
densidade de 50Kg/m3 com 40mm de altura.
A espuma viscoelástica é uma espuma
específica para prevenção de úlceras por
pressão,
sensível
à
temperatura,
extremamente moldável e aconchegante,
garantindo uma distribuição da pressão por
uma maior área corporal. Permite uma
comprovada redução da pressão exercida
sobre a pele e os vasos sanguíneos,
contribuindo para a melhor circulação

sanguínea e consequente prevenção de
úlceras
por
pressão.
Adapta-se
completamente ao formato do corpo
proporcionando uma sensação de leveza e
máximo conforto.
Com capa bielástica, maleável, permitindo
obter o máximo benefício das propriedades
das espumas utilizadas. Permite ainda reduzir
a fricção exercida sobre a pele.
Impermeável aos líquidos e permeável aos
gases, transpirável, garante a respirabilidade
do colchão e a sua longevidade. Resistente
ao fogo de acordo com a norma BS 7175
1989, Crib 5.

Características

Colchão articulado
Com rasgos na espuma de forma a
garantir total ajuste à articulação da
cama

Topo em memory foam
Garante imersão e envolvência
para uma ótima redistribuição e
alívio da pressão

Capa bielástica
Maleável, permite usufruir das
propriedades
das
espumas
utilizadas

Dados Técnicos
HERA MEMORY 12 | 14
Fabricante: Orthos XXI | Referência: 61 CL AE HE MM 012 | 61 CL AE HE MM 014
Espuma base poliuretano

28Kg/m3

Comprimento colchão

1900mm

Altura base poliuretano 12/14

80/100mm

Largura colchão

900mm

Espuma topo viscoelástica

50Kg/m3

Altura colchão 12/14

120/140mm

Altura topo viscoelastico

40mm
Tolerância: +/-1cm

NOTA: em caso de divergência entre o texto e imagem, prevalece a informação descrita no texto. No sentido de melhoria contínua, a Orthos XXI
reserva-se o direito de efetuar alterações aos seus produtos sem aviso prévio.
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