
 

PRETIZGULĒJUMU 

SISTEMĀTISKĀ MĀJAS 

APRŪPE 



 

Hyper-Foam Plus 
 

 
 

Piemērots sāpju terapijai! 

Līdz trešajai pakāpei! 

Vidējs risks! 

Apvalks: Noņemams; Mazgājams līdz 95˚C; Dezinficējams noslaukot; Var izmantot dezinfekcijas 

līdzekļus. 

Divu slāņu hiperplastisku putu pildījums. 

Izcila ventilācijas sistēma, kas nodrošina labu mikroklimatu. 

Ūdens necaurlaidīgs, bet elpojošs pārsegs, kas nodrošina augsta līmeņa mikroklimatu. 

Augstums: 14 cm. 

Svars: 20 – 120 kg. 

 

 
Elpojošs, 

putu 

pildījums 

 
Augstas 

temp. 

izturīgs 

 
Apvalks 

baktēriju, 

vīrusu izturīgs 

 
Ūdens 

necaurlaidīgs, 

elpojošs pārsegs 

 
Spiediens  

<18 mmHg 

Bi-elastīgs 

apvalks, lai 

samazinātu 

slīdi 

CE 

marķējums 

Nav 

nepiecieša

ms remonts 

Liesmu 

neizturīgs 

Pacienta 

svars 20 

– 120 kg. 

 



 

Hyper Foam 2 
 

 
 

Piemērots sāpju terapijai! 

Līdz ceturtajai pakāpei! 

Augsts risks! 

Apvalks: Noņemams; Mazgājams līdz 95˚C; Dezinficējams noslaukot; Var izmantot dezinfekcijas 

līdzekļus. 

Divu slāņu hiperplastisku putu pildījums. 

Izcila ventilācijas sistēma, kas nodrošina labu mikroklimatu. 

Ūdens necaurlaidīgs, bet elpojošs pārsegs, kas nodrošina augsta līmeņa mikroklimatu. 

Augstums: 15 cm. 

Svars: 20 – 120 kg. 

 

 
Elpojošs, 

putu 

pildījums 

 
Augstas 

temp. 

izturīgs 

 
Apvalks 

baktēriju, 

vīrusu izturīgs 

 
Ūdens 

necaurlaidīgs, 

elpojošs pārsegs 

 
Spiediens  

<18 mmHg 

Bi-elastīgs 

apvalks, lai 

samazinātu 

slīdi 

CE 

marķējums 

Nav 

nepiecieša

ms remonts 

Liesmu 

neizturīgs 

Pacienta 

svars 20 

– 120 kg. 

 



 

MAXX 250 
 

 
 

Piemērots sāpju terapijai! 

Līdz ceturtajai pakāpei! 

Augsts risks! 

Apvalks: Noņemams; Mazgājams līdz 95˚C; Dezinficējams noslaukot; Var izmantot dezinfekcijas 

līdzekļus. 

Trīs slāņu hiperplastisku putu pildījums. 

Izcila ventilācijas sistēma, kas nodrošina labu mikroklimatu. 

Ūdens necaurlaidīgs, bet elpojošs pārsegs, kas nodrošina augsta līmeņa mikroklimatu. 

Augstums: 18 cm. 

Svars: 20 – 250 kg. 

 

 
Elpojošs, 

putu 

pildījums 

 
Augstas 

temp. 

izturīgs 

 
Apvalks 

baktēriju, 

vīrusu izturīgs 

 
Ūdens 

necaurlaidīgs, 

elpojošs pārsegs 

 
Spiediens  

<18 mmHg 

Bi-elastīgs 

apvalks, lai 

samazinātu 

slīdi 

CE 

marķējums 

Nav 

nepiecieša

ms remonts 

Liesmu 

neizturīgs 

Pacienta 

svars 20 

– 250 kg. 

 



 

Hyper Foam I 
 

 
 

Izgulējumu profilaksei! 

Zems risks! 

Apvalks: Noņemams; Mazgājams līdz 95˚C; Dezinficējams noslaukot; Var izmantot dezinfekcijas 

līdzekļus. 

Hiperplastisku putu pildījums. 

Ūdens necaurlaidīgs, bet elpojošs pārsegs, kas nodrošina augsta līmeņa mikroklimatu. 

Augstums: 12 cm. 

Svars: līdz 90 kg. 

 

 
Elpojošs, 

putu 

pildījums 

 
Augstas 

temp. 

izturīgs 

 
Apvalks 

baktēriju, 

vīrusu izturīgs 

 
Ūdens 

necaurlaidīgs, 

elpojošs pārsegs 

 
Spiediens  

<18 mmHg 

Bi-elastīgs 

apvalks, lai 

samazinātu 

slīdi 

CE 

marķējums 

Nav 

nepiecieša

ms remonts 

Liesmu 

neizturīgs 

Pacienta 

svars līdz 

90 kg.. 

 



 

PRETIZGULĒJUMU 

SISTEMĀTISKĀ 

KLĪNISKĀ APRŪPE 



 

Hyper Foam PLUS clinic 
 

 
 

Piemērots sāpju terapijai! 

Līdz trešajai pakāpei! 

Vidējs risks! 

Apvalks: Noņemams; Mazgājams līdz 95˚C; Dezinficējams noslaukot; Var izmantot dezinfekcijas 

līdzekļus. 

Divu slāņu hiperplastisku putu pildījums. 

Izcila ventilācijas sistēma, kas nodrošina labu mikroklimatu. 

Ūdens necaurlaidīgs, bet elpojošs pārsegs, kas nodrošina augsta līmeņa mikroklimatu. 

Stingras malas, kas nodrošina stabilitāti. 

Apvalks ar rāvējslēdzēju. 

Augstums: 14 cm. 

Svars: 20 – 140 kg. 

 

 
Elpojošs, 

putu 

pildījums 

 
Augstas 

temp. 

izturīgs 

 
Apvalks 

baktēriju, 

vīrusu izturīgs 

 
Ūdens 

necaurlaidīgs, 

elpojošs pārsegs 

 
Spiediens  

<18 mmHg 

Bi-elastīgs 

apvalks, lai 

samazinātu 

slīdi 

CE 

marķējums 

Nav 

nepiecieša

ms remonts 

Liesmu 

neizturīgs 

Pacienta 

svars 20 

– 140 kg. 

 



 

Hyper Foam VISCO clinic 
 

 
 

Piemērots sāpju terapijai! 

Līdz otrajai pakāpei! 

Vidējs risks! 

Apvalks: Noņemams; Mazgājams līdz 95˚C; Dezinficējams noslaukot; Var izmantot dezinfekcijas 

līdzekļus. 

Divu slāņu hiperplastisku putu pildījums. 

Izcila ventilācijas sistēma, kas nodrošina labu mikroklimatu. 

Ūdens necaurlaidīgs, bet elpojošs pārsegs, kas nodrošina augsta līmeņa mikroklimatu. 

Virspuse veidota no ”atmiņas” putām.  

Stingras malas, kas nodrošina stabilitāti. 

Apvalks ar rāvējslēdzēju. 

Augstums: 14 cm. 

Svars: 20 – 140 kg. 

 

 
Elpojošs, 

putu 

pildījums 

 
Augstas 

temp. 

izturīgs 

 
Apvalks 

baktēriju, 

vīrusu izturīgs 

 
Ūdens 

necaurlaidīgs, 

elpojošs pārsegs 

 
Spiediens  

<18 mmHg 

Bi-elastīgs 

apvalks, lai 

samazinātu 

slīdi 

CE 

marķējums 

Nav 

nepiecieša

ms remonts 

Liesmu 

neizturīgs 

Pacienta 

svars 20 

– 140 kg. 

 



 

Hyper Foam 2 clinic 
 

 
 

Piemērots sāpju terapijai! 

Līdz ceturtajai pakāpei! 

Augsts risks! 

Apvalks: Noņemams; Mazgājams līdz 95˚C; Dezinficējams noslaukot; Var izmantot dezinfekcijas 

līdzekļus. 

Trīs slāņu hiperplastisku putu pildījums. 

Izcila ventilācijas sistēma, kas nodrošina labu mikroklimatu. 

Ūdens necaurlaidīgs, bet elpojošs pārsegs, kas nodrošina augsta līmeņa mikroklimatu. 

Stingras malas, kas nodrošina stabilitāti. 

Apvalks ar rāvējslēdzēju. 

Augstums: 15 cm. 

Svars: 20 – 150 kg. 

 

 
Elpojošs, 

putu 

pildījums 

 
Augstas 

temp. 

izturīgs 

 
Apvalks 

baktēriju, 

vīrusu izturīgs 

 
Ūdens 

necaurlaidīgs, 

elpojošs pārsegs 

 
Spiediens  

<18 mmHg 

Bi-elastīgs 

apvalks, lai 

samazinātu 

slīdi 

CE 

marķējums 

Nav 

nepiecieša

ms remonts 

Liesmu 

neizturīgs 

Pacienta 

svars 20 

– 150 kg. 

 



 

MAXX 250 clinic 
 

 
 

Piemērots sāpju terapijai! 

Līdz ceturtajai pakāpei! 

Augsts risks! 

Apvalks: Noņemams; Mazgājams līdz 95˚C; Dezinficējams noslaukot; Var izmantot dezinfekcijas 

līdzekļus. 

Trīs slāņu hiperplastisku putu pildījums. 

Izcila ventilācijas sistēma, kas nodrošina labu mikroklimatu. 

Ūdens necaurlaidīgs, bet elpojošs pārsegs, kas nodrošina augsta līmeņa mikroklimatu. 

Stingras malas, kas nodrošina stabilitāti. 

Apvalks ar rāvējslēdzēju. 

Augstums: 18 cm. 

Svars: 40 – 250 kg. 

 

 
Elpojošs, 

putu 

pildījums 

 
Augstas 

temp. 

izturīgs 

 
Apvalks 

baktēriju, 

vīrusu izturīgs 

 
Ūdens 

necaurlaidīgs, 

elpojošs pārsegs 

 
Spiediens  

<18 mmHg 

Bi-elastīgs 

apvalks, lai 

samazinātu 

slīdi 

CE 

marķējums 

Nav 

nepiecieša

ms remonts 

Liesmu 

neizturīgs 

Pacienta 

svars 40 

– 250 kg. 

 



 

PRETIZGULĒJUMA 

MATRAČI AR 

EVAKUĀCIJAS 

FUNKCIJU 

Funke Medical iepazīstina klientus ar papildus ekstru – evakuācijas funkcijas. Situācijās, 

kad pacients ir steidzami jāpārvieto ir izgatavoti šim nolūkam paredzēti matrači, kas sevī ietver 

šādas īpašības: 

• Drošības jostas, kas aptver pacientu guļošā stāvoklī; 

• Īpaši slidens materiāls matrača apakšā, kas atvieglo pārvietošanu; 

• Iespējama arī evakuācija pa kāpnēm; 

• Sāna malas veido papildus stabilitāti; 

• Rokturi aiz kā satvert matraci. 



 

EVAQ – PRO 
 

 
 

Piemērots sāpju terapijai! 

Līdz otrajai pakāpei! 

Vidējs risks! 

Apvalks: Noņemams; Mazgājams līdz 95˚C; Dezinficējams noslaukot; Var izmantot dezinfekcijas 

līdzekļus. 

Divu slāņu hiperplastisku putu pildījums. 

Izcila ventilācijas sistēma, kas nodrošina labu mikroklimatu. 

Ūdens necaurlaidīgs, bet elpojošs pārsegs, kas nodrošina augsta līmeņa mikroklimatu. 

Stingras malas, kas nodrošina stabilitāti. 

Apvalks ar rāvējslēdzēju. 

Drošības jostas pacienta piestiprināšanai evakuācijas gadījumā. 

Speciāls, slīdošs materiāls matrača apakšā, lai to pārvietotu. 

Rokturi aiz kā aizķert matraci pārvietošanas gadījumā. 

Augstums: 14 cm. 

Svars: 20 – 120 kg. 

 

 
Elpojošs, 

putu 

pildījums 

 
Augstas 

temp. 

izturīgs 

 
Apvalks 

baktēriju, 

vīrusu izturīgs 

 
Ūdens 

necaurlaidīgs, 

elpojošs pārsegs 

 
Spiediens  

<18 mmHg 

Bi-elastīgs 

apvalks, lai 

samazinātu 

slīdi 

CE 

marķējums 

Nav 

nepiecieša

ms remonts 

Liesmu 

neizturīgs 

Pacienta 

svars 20 

– 120 kg. 

+ EVAKUĀCIJAS FUNKCIJA 



 

EVAQ – PRO VISCO 
 

 
 

Piemērots sāpju terapijai! 

Līdz otrajai pakāpei! 

Vidējs risks! 

Apvalks: Noņemams; Mazgājams līdz 95˚C; Dezinficējams noslaukot; Var izmantot dezinfekcijas 

līdzekļus. 

Trīs slāņu hiperplastisku putu pildījums. 

Izcila ventilācijas sistēma, kas nodrošina labu mikroklimatu. 

Ūdens necaurlaidīgs, bet elpojošs pārsegs, kas nodrošina augsta līmeņa mikroklimatu. 

Stingras malas, kas nodrošina stabilitāti. 

Apvalks ar rāvējslēdzēju. 

Drošības jostas pacienta piestiprināšanai evakuācijas gadījumā. 

Speciāls, slīdošs materiāls matrača apakšā, lai to pārvietotu. 

Rokturi aiz kā aizķert matraci pārvietošanas gadījumā. 

Augstums: 14 cm. 

Svars: 20 – 120 kg. 

 

 
Elpojošs, 

putu 

pildījums 

 
Augstas 

temp. 

izturīgs 

 
Apvalks 

baktēriju, 

vīrusu izturīgs 

 
Ūdens 

necaurlaidīgs, 

elpojošs pārsegs 

 
Spiediens  

<18 mmHg 

Bi-elastīgs 

apvalks, lai 

samazinātu 

slīdi 

CE 

marķējums 

Nav 

nepiecieša

ms remonts 

Liesmu 

neizturīgs 

Pacienta 

svars 20 

– 120 kg. 

+ EVAKUĀCIJAS FUNKCIJA 



 

EVAQ – PRO II 
 

 
 

Piemērots sāpju terapijai! 

Līdz ceturtajai pakāpei! 

Augsts risks! 

Apvalks: Noņemams; Mazgājams līdz 95˚C; Dezinficējams noslaukot; Var izmantot dezinfekcijas 

līdzekļus. 

Trīs slāņu hiperplastisku putu pildījums. 

Izcila ventilācijas sistēma, kas nodrošina labu mikroklimatu. 

Ūdens necaurlaidīgs, bet elpojošs pārsegs, kas nodrošina augsta līmeņa mikroklimatu. 

Stingras malas, kas nodrošina stabilitāti. 

Apvalks ar rāvējslēdzēju. 

Drošības jostas pacienta piestiprināšanai evakuācijas gadījumā. 

Speciāls, slīdošs materiāls matrača apakšā, lai to pārvietotu. 

Rokturi aiz kā aizķert matraci pārvietošanas gadījumā. 

Augstums: 15 cm. 

Svars: 20 – 120 kg. 

 

 
Elpojošs, 

putu 

pildījums 

 
Augstas 

temp. 

izturīgs 

 
Apvalks 

baktēriju, 

vīrusu izturīgs 

 
Ūdens 

necaurlaidīgs, 

elpojošs pārsegs 

 
Spiediens  

<18 mmHg 

Bi-elastīgs 

apvalks, lai 

samazinātu 

slīdi 

CE 

marķējums 

Nav 

nepiecieša

ms remonts 

Liesmu 

neizturīgs 

Pacienta 

svars 20 

– 120 kg. 

+ EVAKUĀCIJAS FUNKCIJA 



 

EVAQ – PRO – XL 
 

 
 

Piemērots sāpju terapijai! 

Līdz ceturtajai pakāpei! 

Augsts risks! 

Apvalks: Noņemams; Mazgājams līdz 95˚C; Dezinficējams noslaukot; Var izmantot dezinfekcijas 

līdzekļus. 

Trīs slāņu hiperplastisku putu pildījums. 

Izcila ventilācijas sistēma, kas nodrošina labu mikroklimatu. 

Ūdens necaurlaidīgs, bet elpojošs pārsegs, kas nodrošina augsta līmeņa mikroklimatu. 

Stingras malas, kas nodrošina stabilitāti. 

Apvalks ar rāvējslēdzēju. 

Drošības jostas pacienta piestiprināšanai evakuācijas gadījumā. 

Speciāls, slīdošs materiāls matrača apakšā, lai to pārvietotu. 

Rokturi aiz kā aizķert matraci pārvietošanas gadījumā. 

Augstums: 18 cm. 

Svars: 40 – 250 kg. 

 

 
Elpojošs, 

putu 

pildījums 

 
Augstas 

temp. 

izturīgs 

 
Apvalks 

baktēriju, 

vīrusu izturīgs 

 
Ūdens 

necaurlaidīgs, 

elpojošs pārsegs 

 
Spiediens  

<18 mmHg 

Bi-elastīgs 

apvalks, lai 

samazinātu 

slīdi 

CE 

marķējums 

Nav 

nepiecieša

ms remonts 

Liesmu 

neizturīgs 

Pacienta 

svars 40 

– 250 kg. 

+ EVAKUĀCIJAS FUNKCIJA 


