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Matracvédők - Vízzáró

Sabata Economy matracvédő

Méretek

80*200cm: 8900 Ft

90*200cm: 8900 Ft

140*200cm: 10900 Ft

160*200cm: 16900 Ft

180*200cm: 18900 Ft

Részletes leírás:

Az otthonápolás egyik legfontosabb kelléke a vízzáró vagy más néven vízhatlan matracvédő, amely 95

fokon mosható, főzhető, sterilizálható, szárítható és nem igényel vasalást.

A vízhatlan matracvédő alsó oldalán vékony PVC filmréteg található, amely felülről nem engedi át a

nedvességet. Az úgynevezett ezertű technológiának köszönhetően a vízzáró matracvédő alulról

átereszti a levegőt és csak a fenti -folyásirány- irányból záz 100% mértékben. Így a Vízzáró

matracvédő használata még huzamosabb alkalmazás esetén sem okoz, fülledt, kellemetlen érzést.

A vízzáró matracvédő delületén 100% frottír található, amely 100% tisztaságú avatott és hurkolt

pamutszálakból áll. Jellemzője a nagy strapabíró képesség, a mosási ellenállás és a lassú kopás.

A vízzáró matracvédők kivétel nélkül 95 fokon moshatók, fertőtleníthetők és száríthatók. Antibakteriális

kialakításuknak köszönhetően a tartósabb betegápolást éppen úgy szolgálják majd, mint gyermekeknél

az átmeneti -pelenkaváltós- időszakot.

A matracvédő minden sarkán gumifülekkel van ellátva, ezért könnyen rögzíthető bármilyen

matractípusra.

Tudjuk, hogy egy megfelelően kialakított matrac nem a legolcsóbb, ezért érdemes vigyáznunk rá, így a

megváltozott körülményekkel matracunk védelméről a legmegfelelőbben gondoskodhatunk, legyen a

feladat egyszerűen csak matracunk általános védelme, antiallergén védelem vagy éppen a 100%

vízzáróság -minden feladatra kínálunk matracvédőt.
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Mikor ne használjunk vízzáró matracvédőt?

Az egészségügyi -vízhatlan- matracvédő a kifejlett technológiák ellenére sem nyújtják azt a

felszabadult komfortot, amit egy matrac kínál -matracvédő nélkül. Javasoljuk, hogy amennyiben Önnek

nincs okvetlenül szüksége a 100% vízzáróságra a matracán, úgy érdemesebb inkább a higiéniai

matracvédők közül választani, hiszen tapintásban kellemesebb, légáteresztőbb, lágyabb termékeket

kapunk.

Amennyiben Önnek levehető a matrachuzata, úgy praktikusabb és komfortosabb a vízzáró matracvédő

alkalmazása, amennyiben a matracvédő közvetlenül a matrac magra kerül és azt a matrachuzat

betakarja. Ezzel a megoldással elkerülhető a befülledés, hiszen a mosható matrachuzat légáteresztő,

szellőző képessége lényegesen nagyobb.

A felnõtt ember éjszakánként átlagosan 3-6 dl nedvességet párologtat el, ennek egy része óhatatlanul

bekerül a matrachuzatba és ott ideális életkörülményt teremt a háziporatkák táplálkozásához

nélkülözhetetlen aspergillus fumigatus nevû penészgomba számára.

A fõként egészségügyi célzattal készült vízzáró matracvédõink megakadályozzák a matracok vizelettel

vagy vérrel való beszennyezodését. A 95C°-on mosható, fõzhetõés 120°C-on fõzben sterilizálható,

fertotleníthetõ vízzáró Sabata termékek maradéktalanul betöltik feladatukat.

Egyaránt javasolt kisgyermekeknél a pelenkáról történõ átállás során, mint betegápolásban és fokozott

szennyezésveszély esetén. A sabata termékcsalád az egészséges megoldás minden folyékony

szennyezõdéssel szemben.

Antiallergén Frottír felsõ rész A Sabata Economy ágy- és matracvédõk egy egészséges megoldások az

ágyak és matracok szennyezõdéstõl való megvédésére. Alapanyaguk különleges technológiával készült.

100% pamut frottír felületûek, a természetes pusztán növényi alapanyagnak köszönhetoen nem

irritálják a bõrt. Az ezerpontos technológiával felvitt alsó PVC filmréteg teljesen vízzáró réteget biztosít

a termékcsaládnak. A speciális technológiának köszönhetõen míg az egyik oldalról a nedvességet nem

engedik át, a másik oldalról átengedik a levegõt (jó légáteresztõ képességûek), így az alatta levõ

matrac a vízzárósság ellenére is megfelelõen képes szellõzni.

Egyaránt javasolt kisgyermekeknél a pelenkáról történõátállás során, mint betegápolásban és fokozott

szennyezésveszély esetén. A sabata standard termékcsalád az egészséges megoldás minden folyékony

szennyezõdéssel szemben.

Sabata Economy alapanyag tulajdonságai: 130 gr/nm forttír pamut felsõ réteg, 70gr/nm PVC alsó

filmréteg. 95°C-on mosható, 120°C-on sterilizálható. Légáteresztõ és antiallergén. 

Az otthonápolás egyik legfontosabb kelléke a vízzáró, vízálló vagy más néven vízhatlan matracvédő,

ágyvédő. 95 fokon mosható
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