
Antidekubitný matrac

(Výnimočnosť antidekubitného matraca tkvie v jeho špeciálnom využití. Ak sa chcete 
o antidekubitnom matraci a jeho pozitívneho vplyvu sklonovanie  dozvedieť viac, čítajte!)

Slovenský trh ponúka množstvo druhov matracov, od pružinových, cez pamäťovú penu či taštičky, až 
po špeciálne navrhnuté matrace. Antidekubitný matrac je jedným z nich, pretože je extra vyrobený 
a navrhnutý pre ležiacich ľudí. 

Na čo slúži?

Tento špeciálny druh matraca slúži najmä ako úľava dlhodobo ležiacim ľuďom. Vďaka svojim 
výnimočným preč zárezom pôsobí preventívne. Tieto zárezy slúžia na odľahčenie tlaku na najviac 
namáhaných častiach tela sklonovanie.  Zabraňuje tvorbe preležanín a zbavuje tak ľudí bolestí 
a nepríjemných pocitov počas ležania. Matrac proti dekubitom je tak extra priedušný, čím sa stáva 
preventívnym aj voči zapareninám a pokožku tak udržiava v suchu.

V čom tkvie jeho výnimočnosť?

Kvalitná a hustá PUR pena, ktorá sa vyznačuje najmä svojou odolnosťou a dlhou životnosťou, 
zabezpečuje dlhodobo ležiacim pacientom výnimočné pocity bez bolesti, prehrievania či zaparenín. 
Matrac je zdravotníckou pomôckou, preto sa využíva aj v nemocnici. Svoje výnimočné vlastnosti 
nestráca pri záťaži do 120 kg, čo je celková nosnosť antidekubitného matraca. 

Hustá PUR pena usadená v jadre matraca zabezpečuje, že sa matrac ani pri dlhodobom používaní 
nepreleží a je taktiež zdravotne nezávadný, preto sa bežne využíva aj ako náplň do rôznych 
zdravotníckych pomôcok aj pre deti, nakoľko sa vyznačuje najmä pozitívnymi ortopedickými 
vlastnosťami.    Toto nie je jeho špecifikum pozri si popis pri matraci

Tajomstvo obliečky

Dvojitá obliečka tvoriaca povrch antidekubitného matraca obsahuje strieborné častice, ktoré sa 
vyznačujú svojimi antibakteriálnymi a protizápalovými vlastnosťami, čo je kľúčové pre dlhodobo 
ležiacich pacientov. Obliečka je snímateľná, vďaka čomu je možné ju prať a to ideálne pri 60 °C, 
pričom táto teplota vody jej výnimočné účinky ešte viac posilní.

TIP na záver

Pre ležiacich pacientov odporúčame aj nepremokavú plachtu spolu s nepremokavým vankúšom, 
ktoré nájdete v našej ponuke. Nepremokavá plachta slúži zároveň aj ako ochrana matraca pred 
znečistením. Vankúš s nepremokavou obliečkou sa hodí každému, kto chce byť počas spánku v suchu 
a čistote.

(Tieto matrace ocenilo už mnoho ľudí, ktorí boli s ich kvalitou a vlastnosťami spokojní. A to najmä 
z dôvodu, že dokážu zmeniť život – kvalitu života ležiacim ľuďom!)


