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Matrac - Ortopéd matracok

RelaXx® Signum Dual Hard
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Részletes leírás:
RelaXx® Signum Dual Hard
A Signum Dual Hard ortopéd matrac mindent olyan pluszt kínál, amit csak kevés matrac tudhat
magáénak együtt: 7 zónás anatómiai kiképzés a matrac tökéletes formakövetését eredményezi.
Ortopéd szempontból a Signum matrac úgy képes kemény komfortot adni, hogy közben pontosan
követi le a test ergonómiáját.
A kemény és a lágyabb oldal két különböző komfortot nyújt. Az akciós matrac ár visszavonásig
érvényes. RelaXx® Signum Dual Hard matrac rendelés akár a MatracGuru online webáruházában is.
A Signum Dual Hard matrac tehát valódi unikumnak számít a hazai matracpiacon. A speciális kialakítású
7 ergonómiai szempontok alapján kialakított felület mind a két különböző sűrűségű oldalon
szimmetrikusan megtalálható.
A különlegesen kialakított vállrész engedi besüppedni a vállakat, a speciálisan megerősített
medencerész pedig megakadályozza csípőnk túlzott "besüppedését" a matracba.
A két keménységi oldal lehetővé teszi, hogy egy francia ágyban két különböző komfortot valósíthassunk
meg, vagy komfortérzet-változás esetén a lágyabb vagy éppen a keményebb felületre váltsunk.
A huzat:
A Tencel® huzattal készült körkörös cipzárral levehető és 60C°-on mosható elasztikus duplahuzat
minden allergiában szenvedőnek, vagy a tökéletes higiéniára vágyóknak megfelelő megoldást kínál. A
páratlan légáteresztés és klimatizációs tulajdonság a speciális cellulóz alapú -az ausztriai Lenzing cég
által kifejlesztett- Tencel® huzat kivételes tulajdonságainak köszönhető.
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Mi az a hideghab?
A hideg hab matrac egyedül álló mikrocellás felépítése, azonnal reagálva veszi fel testének minden
görbületét. Ez az alakfelvevő folyamat elosztja testsúlyát és megelőzi a kellemetlen nyomáspontok
kialakulását, melyek főleg a csípő, a karok, és vállak környékén alakulhat ki, és amelyek keringési
rendellenességeket, zsibbadtságot, merevséget vagy fájdalmat okozhatnak.
Ergonómia és a porckorongok
Megfelelő alátámasztás
Tíz ember közül ma kilenc szenved élete során hát vagy derékfájástól. Az állandó ülés, a krónikus
mozgáshiány és nem utolsó sorban a nem megfelelő alvási rendszer a növekvő életkorral halmozottan
igénybe veszik a hátat és a derekat.
A matracmag feladata, hogy a testet minden pontján egyenletesen támassza alá, elosztva ezzel a
különböző súlyú testrészeink által...
okozott nyomáspont-különbségeket. Célunk, hogy megfelelően alátámasztott helyzetben a különböző
izomcsoportok feszültségmentesen regenerálódhassanak.

A porckorong

Egy matracmaggal kapcsolatos legfontosabb elvárás azonban mégis az, hogy a gerincoszlopot a
természetes helyzetében megtartva segítséget nyújtson a csigolyák közötti porckorongok
tápanyagellátásában és anyagcseréjében. A porckorongok ugyanis –önálló vérellátás hiányában- a
tágulás-tömörödés elvén működnek: éjszakánként a megfelelően tehermentesített gerincoszlopban a
csigolyák egymástól széthúzódnak, lehetőséget nyújtva így a porckorongok térfogat növekedésének,
tápanyag felvételének. Nappal ezután a folyamatos terhelés mellett csigolyáink egymásra nyomódnak,
összepréselve a közöttük található porckorongot, eltávolítva így a felgyülemlett salakanyagot.

Ergonómiai zónák

További elengedhetetlen követelmény, hogy matracunk ergonómiai zónákra legyen felosztva. Testünk
kontúrja, testrészeink különböző tömege megkívánja, hogy egy matracmagon belül különböző
keménységű szelvények –ergonómiai zónák- kapjanak helyet. Szükségszerű, hogy oldalt fekvő
helyzetben a váll- és a medence rész a matrac magjába besüppedhessen, derékrésznél pedig
határozott, keményebb alátámasztást kapjon. Csak így érhető el, hogy a gerincoszlop oldalt fekvő
helyzetben egyenes pozícióba kerüljön. Hanyatt fekvő helyzetben a gerincoszlop természetes kettős „S”
alakja kerül alátámasztásra, a lágyan besüppedő váll- és medencerész mellett a deréktáji gerincrész
határozott alátámasztást kap.

A túl kemény matrac

Képzeljünk el egy kemény felületet, például, hogy a padlón hanyatt fekszünk. Két lapockánk, valamint
medence részünk határozottan felfekszik a felületen, derék részünk pedig „boltívet” alkotva ível („lóg”)
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centikre a padló fölött. Ami ebből következik az minden egészséges ajánlással szembeszegül: a
medence– és a vállrész a hasi részünk tömegével növelve, aránytalanul nagy súlyt tart, ezen a két
testrészen bőrfelszíni vérpangást, a sejtregenerációs folyamatok lassulását eredményezi. Derékrészen
–megfelelő alátámasztás hiányában- a természetes ívét követő gerincet, valamint a fölötte található
hasi rész súlyát a gerinc melletti tartóizmok fogják viselni, amik így egész éjjel dolgozni kényszerülnek.
Nem jön létre továbbá a közvetlen kapcsolat a test és az őt támasztó felszín között, így a nem érintkező
részek hőszigetelése sem lesz megfelelő.

RelaXx Signum Medium és Hard matrac egy kivételes anatómiai matrac az ortopéd matrac
választékban. Kemény, de formakövető, speciálisan kialakított CNC formavágott anatómiai fekvőfelület.
A Signum Dual HARD és MEDIUM termékeiből mindekettő kétoldalas matrac, két különböző
komfortoldallal rendelkeznek. A minőséghez képest edvező matrac ár jellemzi, a matrac akciós áron a
MATRACGURU matrac webáruház oldalain is megrendelhető.
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