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SOFTFORM® PREMIER MAXI GLIDE
• vhodná pro velmi vysoké riziko dekubit (Waterlow 20+)
• pěnová matrace s vaflovou výplní – optimální fyziologické rozložení váhy pacienta
• první matrace se statickou pěnovou hmotou – vyvinutá speciálně pro polohování
pacienta na elektrickém lůžku
• vybavena 7patentovaným speciálním prodyšným plastovým obalem, který
zajišťuje, že horní vaflová pěnová vrstva zůstává i při polohování pacienta
na svém místě
• vysoce kvalitní bi-elastický polyuretanový inkontinentní potah je pratelný při 80˚,
v sušičce do 105˚; má certifikát Öko-Tex Std. 100
• rozměr 200x90x15 cm
• nosnost 247 kg
• váha 13 kg

Cena 16.500,00 Kč včetně DPH.
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vhodná pro velmi vysoké riziko dekubit (Waterlow 20+)
pěnová matrace s vaflovou výplní – ideální pro prevenci a léčbu
vysoce kvalitní bi-elastický polyuretanový inkontinentní potah je
pratelný při 80˚, v sušičce do 105˚; certifikát Öko-Tex Standard 100
rozměr 200x90x15,2 cm
nosnost 247 kg
váha 13 kg

Cena 12.420,00 Kč včetně DPH.
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SOFTFORM® PREMIER VISCO
• vhodná pro vysoké riziko dekubit (Waterlow 15+)
• kombinuje matraci Premier s vysokou hustotou vložky Visco
• díky teplotní citlivosti se Visco Elastic maximálně přizpůsobí tvaru
těla pacienta a poskytuje výjimečnou úroveň pohodlí a ochrany
• je tvořena třemi vrstvami pěny v různé tuhosti a hustotě
• dodávána s vysoce kvalitním bi-elastickým polyuretanovým
• inkontinentním potahem
• rozměr 200x90x15 cm
• váha 13 kg
• nosnost 247 kg

Cena 13.643,00 Kč včetně DPH.

MEMOPLOT
• vhodná pro stupeň III (EPUAP) dekubit
• antidekubitní matrace s paměťovou pěnou
• zvláště vhodná pro kachektické pacienty
• velká plocha z viscoelastické pěny
• ergonomické zářezy ve spodní části
• klimatické otvory v horní vrstvě pro vytvoření mikroklima
• optimální přizpůsobení matrace ve čtyřech sekcích
• včetně AKS-inkoair® potahu (k dispozici také samostatně)
• rozměr 200x90x14 cm
• nosnost min 40 kg – max 120 kg

Cena Memoplot 7.490,00 Kč včetně DPH.

Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou pouze ilustrativní.
Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit.
Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.
STŘEDISKA firmy SIVAK:
• Na Topolce 1714/1b, 140 00 Praha
• Nádražní 651/82, 701 00 Ostrava
• v CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně

tel./fax: 261 211 788
tel./fax: 596 115 329
tel./fax: 553 775 002

Internetové adresy
http://www.sivak.cz
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