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1. Standardmadrass
ISO-kod 043306
Användningsområde: Madrass som placeras i kommunernas vårdsängar i ordinärt alternativt särskilt boende.

Optimal 5zon
Leverantör:Care of Sweden
www.careofsweden.se
Beskrivning av madrass
Optimal 5zon är en tryckfördelande madrass som är förebyggande vid behandling av trycksår till och med kategori
2. Madrassens kärna är kallskum med densitet 65+50kg/m3 Det är en mjuk och flexibel kombimadrass som
placeras direkt på sängbotten. Optimal 5zon erbjuder goda tryckfördelande egenskaper och är utrustad med
sittfunktion DuoCore. Sittfunktionen är utformad för att ge stöd när man sitter och samtidigt erbjuda god
komfort i liggande läge. Madrassen levereras med hygienöverdrag inklusive evakueringshandtag. Optimal 5zon är
en stabil madrass när brukaren har förmågan att utföra förflyttningar självständigt.
Skötsel
Hygienöverdraget ångandas och går att torkas av med rengörings- och/eller desinfektionsmedel.
Hygienöverdragets överdel kan separeras från underdelen och tvättas separat. Maskintvätta max 95 grader och
torktumla. Se även bruksanvisning och madrassens märkning.
Max brukarvikt: 180kg
Höjd 14cm. Upphandlade bredder 85, 90, 105 och 120cm. Längd 200cm
Pris: 2990:-

Bild: Care of Sweden

2. Standardmadrass med hög brukarvikt
ISO-kod 043306
Användningsområde: Madrass som placeras i kommunernas vårdsängar i ordinärt alternativt särskilt boende.

Dacapo Heavy User Light
Leverantör: Invacare
www.invacare.com
Beskrivning av madrass
Dacapo Heavy User Light är en madrass som är uppbyggd för att möta tyngre brukares behov och förebyggande
vid behandling av trycksår till och med kategori 2. Madrassen är uppbyggd av tre skikt skum med densitet
50+38+50 kg/m3. Det undre skiktet består av högelastiskt skum som upprätthåller madrassens stabilitet. Det
mittersta skiktet även det av högelastiskt skum fast något mjukare. Det övre skiktet är av viscoleastiskt skum som
ger god tryckfördelning och komfort. Madrassen levereras med hygienöverdrag. Dacapo Heavy User Light är en
stabil madrass när brukaren har förmåga att utföra förflyttningar självständigt.
Skötsel
Hygienöverdraget ångandas och går att torkas av med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Överdraget kan
maskintvättas i 95 grader och torktumlas. Se även bruksanvisning och madrassens märkning.
Max brukarvikt: 250kg
Höjd: 15cm Upphandlade storlekar 90x200cm, 105x200cm samt 116x205cm
Pris: 2145:-

Bild: Invacare

3. Bäddmadrass
ISO-kod 043306
Användningsområde: Bäddmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass i säng med resårmadrass.

Optimal 5zon BM
Leverantör: Care of Sweden
www.careofsweden.se
Beskrivning av madrassen
Optimal 5zon BM är en tryckfördelande madrass som är förebyggande vid behandling av trycksår till och med
kategori 2. Madrassen kärna är kallskum densitet 65kg/m3. Madrassen är mjuk och följsam och ska placeras
ovanpå befintlig madrass. Optimal 5zon BM levereras med hygienöverdrag som har fästband i resår.
Skötsel
Hygienöverdraget ångandas och går att torkas av med rengörings- och/eller desinfektionsmedel. Maskintvätta max
95 grader och torktumla. Se även bruksanvisning och madrassens märkning.
Max brukarvikt:150kg
Höjd 6cm. Upphandlade bredder 80, 90, 105, och 120cm. Längd 200cm
Pris: 1390:-

Bild: Care of Sweden

4. Tryckfördelande toppmadrass med pump
ISO-kod: 043306
Användningsområde: Toppmadrass som placeras ovanpå befintlig madrass i vårdsäng eller säng med resårmadrass

CuroCell S.A.M. PRO CF
Leverantör: Care of Sweden
www.careofsweden.se
Beskrivning av madrass
CuroCell S.A.M. PRO CF är en statisk bäddmadrass som används förebyggande vid behandling av trycksår till och
med kategori 3. Madrassen består av luftceller som är kopplade mellan varandra. Mellan cellerna och överdraget
finns ett mjukt inneröverdrag som ökar komforten. Pumpen bibehåller automatiskt vald tryck- och komfortnivå.
Det innebär att pumpen endast arbetar aktivt när det krävs, vilket minskar ljud och vibrationer. Pumpen larmar vid
fel som lågt lufttryck i madrassen. Madrassen levereras med hygienöverdrag med fästband i resår. Väska ingår.
Madrassen ska ha en undermadrass (minst 6cm) vid placering i vårdsäng.
Skötsel
Installation av madrassen tar ca 20 minuter. Pumpen har ett komfortreglage som ställs in efter brukarens vikt, se
bruksanvisningen. Handcheck ska göras. Hygienöverdraget ångandas och går att torkas av med rengöringsoch/eller desinfektionsmedel. Maskintvätta max 95 grader och torktumla. Se även bruksanvisning och madrassens
märkning.
Max brukarvikt: 250 kg
Höjd: 10 cm. Upphandlade bredder 80, 85, 90 och 105 cm. Längd 200 cm.
Pris: 5890:Tillbehör: Undermadrass Prima 6. Pris: 790:-

Bild: Care of Sweden

5. Tryckfördelande hybridmadrass
ISO-kod: 043306
Användningsområde: Madrass som placeras direkt på sängbotten i kommunens vårdsäng i särskilt eller ordinärt
boende.

CuroCell AREA Zone
Leverantör: Care of Sweden
www.careofsweden.se
Beskrivning av madrass
Tryckfördelande och självinställande madrass i kombination av luft och skum för behandling av trycksår upptill
kategori 3. Madrassen har ingen pump utan anpassar sig automatiskt till brukaren och ger en individuell inställning.
Madrassen har en skumkärna som är lägre vid fötterna vilket reducerar trycket mot hälarna. De nio luftcellerna är
fyllda med skum och är kopplade mellan varandra i ett slutet system. Överst ligger det en bäddmadrass Optimal 5
zon. Madrassen levereras med ett hygienöverdrag. Väska ingår. CuroCell Area Zone är en stabil madrass när
brukaren har förmågan att utföra förflyttningar självständigt.
Skötsel
Ingen installation och inget underhåll krävs. Läggs direkt på sängbotten och är klar att användas efter några
minuter. Handcheck ska göras. Hygienöverdraget ångandas och går att torkas av med rengörings-och/eller
desinfektionsmedel. Maskintvätta max 95 grader och torktumla. Se även bruksanvisning och madrassens
märkning.
Max brukarvikt: 230kg
Höjd: 18 cm. Upphandlade bredder 80, 85, 90 och 105 cm. Längd 200 cm.
Pris: 6890:-

Bild: Care of Sweden

6. Tryckavlastande toppmadrass med pump
ISO-kod: 043306
Användningsområde: Toppmadrass som placeras ovanpå befintlig resårmadrass i ordinär säng (alternativt
ovanpå undermadrass i vårdsäng).

OptiCell 3NX
Leverantör: Järven Health Care
www.jarven.se
Beskrivning av madrass
Tryckavlastande madrass med luftväxlande automatisk pump vid behandling av trycksår upptill kategori 4.
Toppmadrass som kräver undermadrass typ skummadrass eller resårmadrass. Madrassen ställer automatiskt in
sig efter brukarens vikt, läge och position. Pumpen kan ställas in så att madrassen blir både luftväxlande eller
statisk. Genom att ta bort enskilda celler kan total avlastning ges till specifika kroppsdelar. Omvårdnadsläge
som efter 30 minuter automatiskt återgår till växlande läge. Madrassen kan ställas i transportläge och behåller
maximalt lufttryck i minst 12 timmar. Inställning av komfort finns. Madrassen levereras med hygienöverdrag
med fästband i resår. Väska ingår.
Skötsel
Installation av madrassen tar ca 15 minuter. Handcheck krävs. Överdraget kan rengöras med desinfektionsmedel
och kan även maskintvättas i 95 grader. För att rengöra pumpen använd våt trasa och milt rengöringsmedel för
pumphus och elsladd. Se även bruksanvisning och madrassens märkning.
Max brukarvikt: 230 kg
Höjd: 13cm Upphandlade bredder: 80,85, 90 och 105cm
Längd 200cm
Pris: 7380:Tillbehör: Undermadrass Mellissa Basic Pris: 868:-

Bild: Järven

7. Tryckavlastande ersättningsmadrass med pump
ISO-kod 043306
Användningsområde: Ersättningsmadrass som placeras direkt på sängbotten i kommunernas vårdsängar i särskilt
eller ordinärt boende.

CuroCell AUTO420
Leverantör: Care of Sweden
www.careofsweden.se
Beskrivning av madrass
Tryckavlastande madrass med luftväxlande automatisk pump vid behandling av trycksår upptill kategori 4. Placeras
direkt i vårdsäng utan undermadrass. Vid behov av grindar behövs grindförhöjning.
Ställer in sig efter brukarens vikt, läge och position. Pumpen kan ställas in så att madrassen blir både
luftväxlande eller statiskt lågt tryck. Omvårdnadsläge 30 minuter som automatiskt återgår till förinställt läge.
Madrassen kan ställas i transportläge och behåller maximalt lufttryck i ca 3 timmar. Inställning av komfort finns.
Madrassen levereras med hygienöverdrag. Väska ingår.
Skötsel
Installation av madrassen tar ca 30 minuter. Handcheck krävs. Överdraget kan rengöras med desinfektionsmedel
och kan även maskintvättas i 95 grader. För att rengöra pumpen använd våt trasa och milt rengöringsmedel för
pumphus och elsladd. Se även bruksanvisning och madrassens märkning.
Max brukarvikt: 250 kg
Höjd: 20 cm Upphandlade bredder: 80, 85, 90, 105cm
Längd:200cm
Pris: 13 900:-

Bild: Care of Sweden

Snabbguide antidecubitusmadrasser KFSK 2019
Optimal 5Zon

Optimal 5Zon BM

Dacapo Heavy User Light

Curocell Area Zone

Care of Sweden

Care of Sweden

Invacare

Care of Sweden

Pris

2990:-

1390:-

2145:-

6890:-

Funktion

Tryckfördelande
skummadrass utan
pump

Tryckfördelande
skummadrass

Tryckfördelande skummadrass utan
pump

Tryckfördelande och självinställande
madrass i kombination av luft och
skum (hybrid). Madrassen har ingen
pump utan anpassar sig automatiskt
till patienten och ger en individuell
inställning.

OBS!
Bäddmadrass
Sårkategori

Förebyggande och
behandlande av
trycksår till och
med kategori 2

Förebyggande och
behandlande av
trycksår till och
med kategori 2

Förebyggande och behandlande av
trycksår till och med kategori 2

Förebyggande och behandlande av
trycksår till och med kategori 3

Riskbedömning
- Klinisk bedömning
- Hudbedömning
- Modifierad Nortonskala

Patient med låg till
medelhög risk att
utveckla trycksår

Patient med låg
till medelhög risk
att utveckla
trycksår

Patient med låg till medelhög risk att
utveckla trycksår

Patient med medelhög till hög risk att
utveckla trycksår

Viktinställning
Brukarvikt
Topp- /
ersättningsmadrass

Nej
0-180 kg
Ersättningsmadrass

Nej
0-150 kg
Toppmadrass

Nej
40-250 kg
Ersättningsmadrass

Nej
0-230 kg
Ersättningsmadrass

Kombimadrass som
placeras direkt på
vårdssängens
botten
14 cm
85, 90, 105, 120
Nej, ej relevant

Bäddmadrass som
placeras ovanpå
en befintlig
madrass.
6 cm
80, 90, 105
Nej, ej relevant

Kombimadrass som placeras direkt på
vårdsängens botten

Madrassen placeras direkt på
vårdsängens botten.

15 cm
90, 105, 116
Nej, ej relevant

18 cm
80, 85, 90, 105
Nej, ej relevant

Höjd på madrass
Bredder på madrass (cm)
Omvårdnadsläge

Snabbguide antidecubitusmadrasser KFSK 2019
Curocell S.A.M PRO CF
Care of Sweden

OptiCell 3NX

Curocell AUTO 420

Järven

Care of Sweden

Pris
Funktion

5890:Tryckfördelande statisk toppmadrass
med luft och pump

Sårkategori

Förebyggande och behandlande av
trycksår till och med kategori 3
Patient med medelhög risk att utveckla
trycksår

7380:Tryckfördelande och tryckavlastande
luftmadrass. Arbetar enligt
växeltrycksprincipen eller med ett
konstant lågt tryck
Förebyggande och behandlande av
trycksår till och med kategori 4
Patient med mycket hög risk att
utveckla trycksår

13 900:Tryckavlastande eller tryckfördelande
luftmadrass. Arbetar enligt
växeltrycksprincipen eller med ett
konstant lågt tryck
Förebyggande och behandlande av
trycksår till och med kategori 4
Patient med mycket hög risk att utveckla
trycksår

Manuell
0-250 kg
Toppmadrass

Automatisk
0-230 kg
Toppmadrass

Automatisk
0-250 kg
Ersättningsmadrass

Placera madrassen ovanpå en annan
madrass, som är minst 6 cm hög, och
fäst resårbanden runt den
underliggande madrassen.

Placera madrassen ovanpå en annan
madrass, som är minst 5 cm hög, och
fäst resårbanden runt den
underliggande madrassen.

Kombimadrass som placeras direkt på
sängbotten. Fäst madrassen mot sängen
med banden på madrassens undersida.

OBS! Var extra uppmärksam på att
resårbanden fästs ordentligt runt den
underliggande madrassen. Den
underliggande madrassen bör inte vara
tjockare än 22 cm för att resårbanden
ska räcka till.
10 cm
80, 85, 90, 105
Ja, automatisk återgång efter 30min

OBS! Var extra uppmärksam på att
resårbanden fästs ordentligt runt den
underliggande madrassen. Den
underliggande madrassen bör inte
vara tjockare än 22 cm för att
resårbanden ska räcka till.
13 cm
80, 85, 90, 105
Ja, automatisk återgång efter 30min

Riskbedömning
 Klinisk bedömning
 Hudbedömning
 Modifierad
Nortonskala
Viktinställning
Brukarvikt
Topp- /
ersättningsmadrass

Höjd på madrass
Bredder på madrass (cm)
Omvårdnadsläge

OBS! Madrassen bör ligga på ett fast
underlag.

20 cm
80, 85, 90, 105
Ja, automatisk återgång efter 30min

