
MEDICAL
Z d r a v o t n í c t v o

Pasívne antidekubitné matrace
Prevencia a liečba dekubitov



MEDICAL I Základný model matracov MEDICAL je vhodný do nemocničných a opat-
rovateľských zariadení pre pacientov s nízkym rizikom vzniku dekubitov. 
Jadro matraca MEDICAL I je vyrobené z kvalitnej PUR peny. Výška matraca 
zaistí dostatočný komfort pri každodennom používaní matraca. Nepremo-
kavý poťah so zipsom krytým klopňou zabraňuje prieniku tekutín do jadra 
a uľahčuje čistenie a dezinfekciu matraca.  

Jadro matraca
Jadro matraca je vyrobené 
z kvalitnej PUR peny.

Zdravá pokožka

I. Stupeň rizika

II. Stupeň rizika IV. stupeň rizika

III. stupeň rizika

STUPEŇ RIZIKA VZNIKU DEKUBITOV
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Výška matraca 12 cm

Materiál matraca PUR pena

Materiál poťahu 100% polyester / 100% polyuretán

Anatomické zóny ‒

Maximálna hmotnosť pacienta 120 kg

Vodeodolný

Elastický

Paropriepustný

Poťah matraca

100% polyuretán

100% polyester

*ilustračné fotografie
**farebné prevedenie pena/poťah zmena vyhradená

95°C



MEDICAL II Matrac MEDICAL II je štandardom v nemocničných a opatrovateľských 
zariadeniach. Kvalitná HR pena poskytuje dostatok komfortu zatiaľ čo 
prierezy s antidekubitným účinkom zabezpečujú cirkuláciu vzduchu, čím 
chránia pacienta pred vlhkosťou a prehrievaním. Nepremokavý sníma-
teľný poťah so zipsom krytým klopňou zabraňuje prieniku tekutín do 
jadra a uľahčuje čistenie a dezinfekciu matraca. 

Zdravá pokožka
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I. Stupeň rizika

II. Stupeň rizika IV. stupeň rizika

III. stupeň rizika

STUPEŇ RIZIKA VZNIKU DEKUBITOV

Výška matraca 12 cm

Materiál matraca HR pena

Materiál poťahu 100% polyester / 100% polyuretán

Anatomické zóny 3

Maximálna hmotnosť pacienta 120 kg

Jadro matraca
Jadro matraca je vyrobené 

z kvalitnej HR peny.

Antidekubitný prierez
Zabezpečuje cirkuláciu 
vzduchu, chráni pacienta 
pred vlhkosťou a prehriatím.

Vodeodolný

Elastický

Paropriepustný

Poťah matraca

100% polyuretán

100% polyester
Varianta
s pevným okrajom
Pre uľahčenie nasadania a schádzania z lôžka.
Vhodná najmä pre starších ludí.

*ilustračné fotografie
**farebné prevedenie pena/poťah zmena vyhradená

95°C 3
zóny



MEDICAL II+

Jadro matraca
Jadro matraca je vyrobené z 

kvalitnej 13 cm vysokej HR peny.

Výška matraca 13 cm

Materiál matraca HR pena

Materiál poťahu 100% polyester / 100% polyuretán

Anatomické zóny 5

Maximálna hmotnosť pacienta 130 kg

Matrac MEDICAL II+ predstavuje vyšší štandard vybavenia nemoc-
ničných a opatrovateľských zariadení. Vďaka 13 cm vysokému jadru 
z HR peny poskytuje viac komfortu pacientom a menej starosti per-
sonálu. Prierezy s antidekubitným účinkom zabezpečujú cirkuláciu 
vzduchu, čím chránia pacienta pred vlhkosťou a prehrievaním. Ne-
premokavý snímateľný poťah so zipsom krytým klopňou zabraňuje 
prieniku tekutín do jadra a uľahčuje čistenie a dezinfekciu matraca. 
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I. Stupeň rizika

II. Stupeň rizika IV. stupeň rizika

III. stupeň rizika

STUPEŇ RIZIKA VZNIKU DEKUBITOV

Antidekubitný prierez
Zabezpečuje cirkuláciu 
vzduchu, chráni pacienta 
pred vlhkosťou a prehriatím.

Vodeodolný

Elastický

Paropriepustný

Poťah matraca

100% polyuretán

100% polyester

*ilustračné fotografie
**farebné prevedenie pena/poťah zmena vyhradená

Zdravá pokožka

Varianta
s pevným okrajom
Pre uľahčenie nasadania a schádzania z lôžka.
Vhodná najmä pre starších ľudí.

95°C 5
zón

13
cm



MEDICAL III Náš zatiaľ najlepší pasívny matrac je určený pre nemocničné a opat-
rovateľské zariadenia, oddelenia dlhodobo ležiacich, nadštandardné 
izby a všade tam, kde je požadovaný vysoký komfort pre pacienta aj 
personál. Jadro vysoké 15 cm tvorené kvalitnou HR penou v kombiná-
cií s hustou pamäťovou sa efektívne prispôsobí tvaru  tela pacienta a 
poskytuje prevenciu dekubitov až do 3. stupňa. Nepremokavý sníma-
teľný poťah so zipsom krytým klopňou zabraňuje prieniku tekutín do 
jadra a uľahčuje čistenie a dezinfekciu matraca. 

Jadro matraca
Jadro matraca je vyrobené z 
kvalitnej HR a termoaktívnej 

VISCO (lenivej) peny.

Dolné narezanie
Zabezpečuje správnu cirkuláciu 
vzduchu pod matracom.

Výška matraca 14 cm

Materiál matraca HR / Visco pena

Materiál poťahu 100% polyester / 100% polyuretán

Anatomické zóny 5

Maximálna hmotnosť pacienta 130 kg
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I. Stupeň rizika

II. Stupeň rizika IV. stupeň rizika

III. stupeň rizika

STUPEŇ RIZIKA VZNIKU DEKUBITOV

Antidekubitný prierez
Zabezpečuje cirkuláciu 
vzduchu, chráni pacienta 
pred vlhkosťou a prehriatím.

Vodeodolný

Elastický

Paropriepustný

Poťah matraca

100% polyuretán

100% polyester
Varianta
s pevným okrajom
Pre uľahčenie nasadania a schádzania z lôžka.
Vhodná najmä pre starších ľudí.

*ilustračné fotografie
**farebné prevedenie pena/poťah zmena vyhradená

Zdravá pokožka

95°C 5
zón

14
cm



Obchodné oddelenie
Ing. Katarína Osifová
+421 917 355 533
obchod@cechovo.sk

Čechovo s. r. o.
Námestie slobody 39
083 01 Sabinov
www.cechovo.sk

Manažér predaja
Bc. Tomáš Blicha
+421 918 079 039
blicha@cechovo.sk
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