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Párnák - Memory párnák

Qmed Comfort Gél memory gél párna

Méretek
60x40x13cm:

17900 Ft

Akciós ár:

14900 Ft

Részletes leírás:

A Qmed Comfort Gél memory gél párna (60*40*13cm) hagyományos forma kialakítású emlékezőhab
párna, amely a különleges gél betét részének köszönhetően a legtökéletesebb formakövetést kínálja
anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a hagyományos emlékezőhabok esetleges
felmelegedésével. A speciális habok közül a gél alapanyagok jelentik a legnagyobb tömegsűrűséget,
hiszen fajsúly a hagyományos 50-60kg/m3 memoryfoam alapanyagokhoz képest a vízzel majdnem
megegyező kb. 1000kg/m3 fajsúlyú, így meglehetősen formastabil, eredeti állagát, keménységét és
egyéb tulajdonságait valóban hosszú évekig megőrzi. A memoryfoam különleges alapanyag
tulajdonságainak minden jó tulajdonságával a klasszikus anatómiai formájú és kialakítású párnákat
kedvelő kedvenc párnája lesz. AQmed Comfort Gél memory gél párna egyenletesen követi a nyak ívét
oldalt- és hanyattfekvésben egyaránt és megfelelő magasságban tartja a fejet ahhoz, hogy a nyaki
gerincszakasz oldalt vagy hanyattfekvő pozícióban is egyenes maradjon. Az 55 kg/m3 sűrűségű hőre
lágyuló és nyomásra érzékeny emlékezőhab alapanyag kivételesen magas tömegsűrűségnek szémít a
hagyományos és kedvező árfekvésű emlékezőhabos párnák között. A Qmed Comfort Gél memory gél
párna gyenletes alátámasztást és puha formakövetést nyújt, megelőzve a nyakfájást és az arcbőr
gyűrődését a pihentető alvás közben. Finom tapintású, levehető és mosható huzata alatt fix védőréteg
található. Latexmentes termék, így latex allergiában szenvedők számára kifejezetten javasolt, ideálisan
alkalmazkodik a nyaki gerincszakasz alvás közben felvett helyzetéhez.
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MI IS A QMED MÁRKA?
A QMED márka kifejezetten mozgásszervi panaszokra kifejlesztett minőségi termékeket tartalmaz,
többek közt felső- és alsóvégtag ortéziseket, medenceöveket és egyéb prevenciós, terápiás eszközöket.
A QMED termékek hatékonyan segítik különböző panaszok enyhítését és gyógyítását. A magas
minőségű alapanyagoknak köszönhetően a QMED eszközök optimális komfortérzetet biztosítanak a
használat során és megfelelnek a termékekre vonatkozó Európai biztonsági előírásoknak. A QMED
márka legújabb tagja a QMED Active Line ortézis család, Lycrát tartalmazó szőtt textil anyagból, mely
lehetővé teszi a bőr szellőzését, lélegzését az eszköz viselése közben.

A REHAB RT. BEMUTATKOZIK ÖNNEK
Társaságunk stratégiájának középpontjában a termékeket használó, fogyatékkal élő emberek életének
megkönnyítése áll. Alapvető küldetésünknek tekintjük, hogy az általunk gyártott és forgalmazott
termékekkel a lehető legteljesebb élet elérését biztosítsuk a mozgásában korlátozott személyek
számára, valamint hogy hozzásegítsük őket az esélyegyenlőség, az önálló élet megteremtéséhez az élet
valamennyi területén. Ezért is bővítjük folyamatosan a termékpalettánkat kiváló minőségű, korszerű,
egyedi igényeknek megfelelően kialakított segédeszközökkel. (B-4215 termékcsalád, gyerekkocsik,
betegemelők, állító-kerekesszékek).
A vállalat fő profilja elsődlegesen mozgáskorlátozott és mozgásszervi sérült emberek mozgást segítő
ellátásának körébe tartozó gyógyászati segédeszközök és speciális használati eszközök gyártása,
forgalmazása, javítása. Alaptevékenység tehát a csonkolt, a mozgáskorlátozott, a mozgásszervi
elváltozásokban szenvedő emberek részére olyan testközeli vagy testtávoli gyógyászati segédeszközök
szolgáltatása, amelyek lehetővé teszik számukra a mozgást, a segítő családi közösségbe, a
munkaközösségbe való visszatérést.

AZ EMLÉKEZŐHABOS PÁRNÁK ELŐNYEI
Ennyi álneve még Ady Endrének sem volt: memory foam párna, memoryfoam párna, emlékezőhab
párna, memóriahabos párna, memória párna, viszkoelasztikus párna, lustahab párna, memóriás párna,
lazyfoam párna, nasa párna, stb... A memory foam alapanyagú párnák eredetileg a dán Tempur vállalat
által lettek ismertek. A Tempur volt az első cég, aki az eredetileg a NASA által kifejlesztett alapanyagból
előszőr gyógyászati célra, később lakossági felhasználásra készített memory foam matracokat és
anatómiai kialakítású memory foam párnákat. A memory foam párnák speciális anatómiai
kialakításának köszönhetően hamar nagy népszerűségre tettek szert és a Tempur vállalat által
megjelentettet memory foam párnák különböző magasságú termékei minden igényt kiszolgáltak. A
memory foam párnák alakkövető tulajdonsága messze felülmúlta az addig ismert hagyományos párnák
tulajdonságait és képességeit, tökéletes és megfelelő magasságú alátámasztást biztosítottak a fejnek
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és különleges hullámos kialakításuknak köszönhetően 100%-os mértékben -először a világontehermentesítették a nyaki tartóizmokat. A memory foam párnák másik nagyon nagy előnye, hogy a
tökéletes formakövetésnek köszönhetően az arcbőr kevésbé gyűrődik, gátolható a ráncosodás,
elősegíthető az arcbőr túlnyomás nélküli tökéletes éjszakai sejtregenerációja.

MOSHATÓ-E A MEMORYFOAM PÁRNA?
MatracGuru fekvőbetét, ágykeret és párna webáruház hasznos és ritka tanácsai: memory, emlékezőhab
párna mosása a párnamag tisztítása nem a legegyszerűbb feladat. A huzat moshatósága teljesen
egyértelmű, a legtöbb párnahuzat mosható, csak a textilkreszt kell elolvanunk és már ismert is a
hőmérséklet. De mi a helyzet a memory párnák mosásával, a memory foam párna mag
moshatóságával. Itt sajnos csak rossz híreink vannak: a memory foam alapanyag nem mosható, az
esetek többségében károsodik a cellastruktúra, sérül a szerkezete a párnának. Még a legjobb esetben is
vegyszeres mosás után elvész vagy jelentős mértékben csökken a memoryfoam emlékezőhab
képessége, tehát mosás után a legtöbb párna -amennyiben túlélte a mosást- úgy viselkedik majd, mint
egy normál lágyhab párna. Javasoljuk általánosan inkább a szellőztetést. Napfény hatására (UV) a
legtöbb hideghab -így a memory foam is- elkezd oxidálódni és egészen sötét vagy barna színe lessz, így
érdemes a párna szellőztetéséhez valami árnyékos és levegős helyet keresni. Nem ajánlott a memory
párnák tisztítása során a házi praktikákban már beváll porok alkalmazása sem (szódabikarbóna, stb) a
különböző porok, hintőporok, tisztító szárazporok szintén tönkre teszik a memory foam alapvető
tulajdonságait. Egy szóval: érdemesebb inkább vigyázni a memory párnára, a mosható funkcionális
párnahuzatra még egy normál párnahuzatot tenni, hogy a memory foam párnamagot megvédjük az
izzadságtól, nyáltól és a különböző szennyeződésektől.
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