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De Essential Visco is een anti-decubitus matras voor de hedendaagse thuiszorg en verpleegkundige omgeving. Dit 
matras heeft een kwalitatief hoogwaardige, dampdoorlatende, gladde en waterbestendige hoes die helpt om wrijf- en 
schuifkrachten tegen te gaan op de tere huid van de cliënt. Dit matras voldoet daarnaast aan de moderne hygiëne 
standaarden.

   Visco elastisch schuim toplaag
   Stevige schuimbasis voor extra ondersteuning
   Multi-stretch, waterbestendige polyurethaan hoes.
   Ritssluiting rond 3 zijden voor eenvoudige inspectie en reiniging

Geproduceerd volgens Europese Normen: 
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match and BS 7177: Crib Source 5

Essential  
Visco

Design

   Het Essential Visco matras heeft 
een innovatieve, moderne hoes met 
een simpele golf, die het matras een 
frisse en hedendaagse uitstraling 
geeft.

Technische gegevens 
Voor meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief de gebruiksaanwijzing van het product, raadpleegt u www.invacare.nl.

95°

Maten Max. gebrui- 
kersgewicht 

Max. reinigings- 
temperatuur 

Nominale schuimdicht-
heid (kg/m3) 

Artikelnummers 

Essential Visco  
(150 mm hoogte) 2000 x 880 x 150 mm 140 kg 95° 32 - 34, 

Visco laag 48 - 52 1588533

Essential Visco  
(120 mm hoogte) 2000 x 880 x 120 mm 110 kg 95° 32 - 34 

Visco laag 48 - 52 1588538

1. Goede verpleegkundige zorg staat centraal bij de preventie van decubitus. Deze 
matrassen dragen bij aan het slagen van een zorgplan ter preventie van decubitus. 

Onderwijs, klinische beoordelingen en actieplanning op basis van kwetsbaarheid zijn 
fundamentele factoren bij de preventie van decubitus. Een reeks beoordelingsschalen kan 
worden gebruikt als formele methode voor de risicobeoordeling van de ontwikkeling van 

decubitus. Deze reeks moet worden gebruikt in combinatie met een informele beoordeling 
(gefundeerde beoordeling van de verpleging). 

Hoes 

   De waterbestendige matrashoes 
biedt een dampdoorlatend, 
multi-stretch oppervlak dat 
helpt transpiratie en wrijf- en 
schuifkrachten te reduceren. De 
witte binnenkant van de hoes 
maakt het eenvoudig om de hoes te 
controleren op lekkage of schade.

Visco elastisch  
schuim toplaag

   Vormt zich naar de 
lichaamsvorm van de cliënt 
voor maximum ondersteuning 
en optimale drukverdeling.


