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Prøv en VISCOELASTISK

HELSEMADRAS

hos Jydsk Skum

- og oplev de unikke, trykaﬂastende og
komfortmæssige egenskaber.
Viscoelastisk helseskum er et fantastisk
materiale, som reagerer på din egen
krops varme og vægt ved at blive endnu
blødere og forme sig helt efter din anatomi.
Derved får din krop en optimal støtte
og trykudligning, dvs. kroppen synker
ned i madrassen indtil din vægt er jævnt
fordelt over hele liggeﬂaden.
En af fordelene ved denne trykudligning
er også, at kroppens behov for at vende
og dreje sig mindskes. Herved opnår du
en bedre afslapning og dybere søvn.
Disse egenskaber udnyttes bl.a. også i
syge- og plejesektoren, hvor materialets
evne til trykudligning har vist sin effektivitet i forebyggelse og behandling af
ryglidelser, liggesår og
dårligt blodomløb.

Men – mange vælger en viscoleastisk
Helsemadras alene på grund af den
unikke liggekomfort - for udover de
sundhedsmæssige fordele er den simpelthen skøn at ligge på. Nat efter nat.
År ud og år ind. Det er noget, vi hører vi
igen og igen.
Når du vælger viscoelastisk helsemadrasser fra Jydsk skum får du en
fordel mere:
Her kan du få din madras og topmadras i netop den individuelle

størrelse, der passer præcist til
dig. Også skæve mål.
Alt sammen til yderst konkurrencedygtige priser. Se vor prisliste.

For større velvære, afslapning og
rekreerende hvile - tal viscoelastiske
helsemadrasser med os:
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Sandwichmadrasser

Det er også muligt at kombinere skumtyperne, således at din individuelle opfattelse af
velvære, afslapning og hvile tilfredsstilles. F.eks.
ved sammenlimning af forskellige skumtyper til en
”sandwichmadras” af forskellige hårdheder/blødheder med indbygget ventilation.

- er et skummateriale
med unikke trykaﬂastende
egenskaber. Ved påvirkning
af kroppens varme og vægt
reagerer skummet ved at blive
blødere og forme sig helt efter
kroppens anatomi, og derved give en optimal
støtte og trykudligning. Hvilket betyder, at kroppen kan synke ned i madrassen indtil kropsvægten er jævnt fordelt over hele liggeﬂaden. I
sidevendt liggestilling vil rygsøjlen derved følge
en ret linie.
De særlige egenskaber i Viscoleastisk Helseskum
er oprindeligt udviklet til den amerikanske rumindustri for at give øget komfort og trykaﬂastning til
astronauterne.
Disse egenskaber udnyttes ﬂittigt i syge- og plejesektoren, hvor materialets evne til trykudligning
har vist sin effektivitet ved behandling og forebyggelse mod især decubitus (tryk- og liggesår),
ryglidelser m.m.For at modvirke decubitus er det
vigtigt, at personen lejres i en stilling, hvor vægten
fordeles over så stor en kontaktﬂade som muligt.
Og at modtrykket minimeres. Dette opnås optimalt på madrasser af Viscoelastisk Helseskum.
Viscoelastisk Helseskum anbefales især til
personer med gener som
•
•
•
•
•

Nakke- ryg- skulder-og muskelsmerter
Decubitus
Dårlig blodcirkulation
Gigtlidelser
Fibromyalgi

Topmadrasser

Du kan også lægge en topmadras af Viscoelastisk
Helseskum ovenpå din nuværende madras og
derved opleve nogle af fordelene ved dette
enestående materiale.
Viscoelastisk Helseskum er brandhæmmende og
godkendt efterØko-Tex standard 100.

MicroCare®
betræk
Vi anbefaler MicroCare® s
om madrasbetræk

HER SES HVORDAN DET VISCOELASTISKE HELSESKUM FORMER
SIG NØJAGTIGT EFTER LEGEMET.
HERVED OPNÅS OPTIMAL STØTTE OG TRYKUDLIGNING.

Men det er ikke kun indenfor sundhedssektoren at
denne madrastype er blevet så efterspurgt. Også
til privat brug har denne madrastype fået stor succes p.gr. af en voksende erkendelse af vigtigheden
af kvalitet og komfort i sovemiljøet.
Med en Viscoelastisk Helsemadras opnås en
betydelig mere rolig og afslappet søvn, fordi
behovet for at vende sig reduceres betydeligtpå
grund af materialets evne til at udligne kroppens
trykpunkter: skuldre, arme, hofter, knæ og hæle.
Viscoelastisk Helseskum fås i mange variationer alt
efter det aktuelle behov.

MicroCare® er et specielt helse stof med rigtig
mange gode egenskaber, som er dokumenteret af
Schloss Hohenstein, Det Tyske Forskningsinstitut
for Hygiejne og Bioteknologi.
Ved sin særlige konstruktion og behandling modvirker MicroCare® udviklingen af de støvmider,
svampe og bakterier, som ellers stortrives i det
fugtigvarme sengemiljø. Dette værdsættes især af
allergikere. Og ved at modvirke dannelse af microorganismer undgås også lugtgener.
MicroCare®består af 36 % bomuld, 28 % polyamid,
27 % polyester og 9 % acetat, og der er ikke tilsat
nogen former for farlige tilsætningsstoffer under
produktionen.
MicroCare® kan vaskes ved temperaturer på
60-95 grader. Det tørrer hurtigt og let og genvinder herefter i sin særlige behagelige overﬂade.

Til siddepuder kan vi levere en ekstra fast Viscoelastisk Helseskum type, som i kombination med
de øvrige skumtyper er specielt velegnet til personer, der sidder meget ned, fx ældre mennesker
og kørestolsbrugere.

SANDWICHMADRAS BESTÅENDE AF FLERE FORSKELLIGE
SKUMTYPER MED FORSKELLIG HÅRDHED.
MADRASSEN HAR INDBYGGET VENTILATION.

Til hovedpuder anvendes fx en særlig blød skumtype, som giver den optimal støtte og hvilestilling.
Den anatomisk korrekte udformning af puden er
anerkendt af læger og kiropraktorer som middel
mod spændinger i nakke og skuldre.

Jægergaardsgade 77
8000 Århus C
Tlf. 8612 7088
www.jydsk-skum.dk

