
Ontwikkeld met het oog op infectiebestrijding en duurzaamheid

Arjo Premium matrashoezen
DECUBITUSPREVENTIE



GEAVANCEERDE CHEMISCHE BESTENDIGHEID

Stoffen met polyurethaan (PU) coating zijn een 
geschikte keuze voor producten die met de huid 
in aanraking komen, omdat ze zowel waterdicht 
als ademend zijn. Een belangrijke eigenschap van 
Premium stof is dat de PU-laag een polycarbonaat-
polyurethaanstructuur heeft, waardoor de stof 
beter bestand is tegen chemicaliën en een hogere 
bescherming biedt tegen doorslag door de hoes.3

INFECTIEBEHEERSING

Hoezen van Premium stof bieden een effectieve1,3  
barrière tegen nosocomiale infecties, terwijl bovendien  
een hoog comfortniveau voor de zorgvrager gewaarborgd 
is. Dat is mogelijk door langdurig een waterdichte barrière 
te handhaven, dankzij de hoge chemische bestendigheid en 
schuurvastheid.1 Matrashoezen van Premium stof bevatten 
ook een antimicrobieel middel dat helpt om de aantasting 
van de stof door micro-organismen tegen te gaan3.

VERHOOGDE SCHUURVASTHEID 1, 3

Bij minder duurzame coatings tasten dergelijke materialen 
de matrashoezen vaak aan, waardoor zorgvragers worden 
blootgesteld aan een hoger infectierisico. Dankzij zijn 
robuuste aard biedt onze Premium stof een betere 
bescherming tegen beschadiging door harde of scherpe 
materialen die in contact komen met het oppervlak. 
Premium matrashoezen zijn dus bestand tegen de 
herhaaldelijke schuurbewegingen tijdens het reinigen  
en presteren beter dan standaard hoesmaterialen.1,3

Arjo Premium hoesstof is beschikbaar 
op diverse Arjo matrassen 

4-ZIJDIGE REK

Premium hoezen zijn gemaakt met 4-zijdige rek.  
Dit verbetert niet alleen het comfort, een goed  
rekbare stof is essentieel om de immersie-  
en omhullingseigenschappen van uw ligsysteem  
te ondersteunen en de druk over een groter  
oppervlak te verdelen.

2  PREMIUM STOF

Premium is een van de sterkste medische stoffen  
op de markt.1 Het is de perfecte keuze voor drukke 
omgevingen met een snelle en hoge doorloop waarbij 
frequente reiniging essentieel is, met name wanneer  
het gebruik van sterkere reinigingsmiddelen vereist is.2

Arjo Premium 
matrashoezen



Voor een nog betere infectiebestrijding zijn onze 
matrashoezen gemaakt met gelaste naden. Ze hebben een 
waterscheidingsflap over de ritsrand om te voorkomen dat  
er vloeistof in de kern van de matras binnendringt en de kans 
op ophoping van bacteriën langs de naad te verkleinen. 

Gelaste naden

Na verloop van tijd kan de hoes van een matras worden aangetast,  
waarbij er scheurtjes optreden door een combinatie van strikte 
reinigingsvoorschriften, sterke chemicaliën en schuurbewegingen.  
Om dat te voorkomen, kunnen hoesstoffen zoals Arjo Premium met 
verbeterde coating helpen om de levensduur van de matras te verlengen.3 
De eigenschappen van Arjo Premium stof zijn speciaal ontwikkeld om 
langdurig bescherming te bieden tegen blootstelling aan de actieve 
ingrediënten in chemische reinigingsmiddelen en de schuurbewegingen 
van herhaaldelijk schoonvegen van het matrasoppervlak.1, 3

Binnenzijde van een matrashoes met zichtbare doorslagschade

Close-up van gelaste naad op een Arjo Premium matrashoes

Doorslagschade voorkomen, 
zelfs bij frequente reiniging

Ontworpen voor zorgomgevingen 
met een hoog verloop
Arjo biedt de keuze uit twee met polyurethaan (PU) gecoate 
hoesstoffen: Reliant of Premium. Beide opties zijn ontwikkeld 
voor zeer uiteenlopende gezondheidszorgomgevingen 
en hebben geen nadelige invloed op de drukverdelende 
eigenschappen van de matras. De Premium hoezen zijn 
speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen de strikte 
reinigingsvoorschriften die in veel instellingen vereist zijn, 
 en hebben een hoge chemische bestendigheid.3

PREMIUM STOF  3    

Uitvergrote weergave van matrashoezen die zijn beschadigd door 
chemicaliën en schuren waarbij 'doorslagschade' begint op te treden*



KENMERK RELIANT IS2 PREMIUM

Dampdoorlatend Ja Ja

MVTR – Indexmethode BS3424-34 10% 4% 

Waterdicht/-afstotend Ja Ja

De polyurethaancoating bevat een 
schimmeldodend middel om de aantasting 
 van de stof door bacteriën tegen te gaan

Ja Ja

Brandvertragend3 BS 7175: 0,1 en 5 BS 7175: 0,1 en 5

4-zijdige rek Ja Ja

Lage wrijving Nee Nee

Aanbevolen wastemperaturen 60 °C (140 °F) 15 min 60 °C (140 °F) 15 min

Maximale wastemperaturen Max. 95 °C (203 °F) 15 min Max. 95 °C (203 °F) 15 min

Aanbevolen droogtemperaturen 60 °C (140 °F) of in de lucht drogen 60 °C (140 °F) of in de lucht drogen

Maximale droogtemperatuur Max. 80 °C (176 °F) Max. 80 °C (176 °F)

Chemicaliën om schoon te vegen Chloor met een sterkte van 1000 ppm of alcohol met een concentratie van 70%; geen fenol; 
afspoelen met een natte doek om chemicaliën te verwijderen; na het afnemen zorgen dat het 
oppervlak droog is met een handdoek en controleren of het product droog is voordat u de 
zorgvrager plaatst of de matras opbergt. Het is ook mogelijk om quaternair ammonium  
(1920 ppm) te gebruiken.

Schuurvastheid  130.000 cycli 260.000 cycli (minimum)

Verwachte levensduur Standaard 2,5 keer hoger bij proeven met versnelde 
veroudering (ISO 1419:1995)
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Bij Arjo geloven we dat de stimulatie van beweging binnen zorgomgevingen essentieel is voor een kwalitatief hoogwaardige zorg. Bij het ontwerp van onze producten en oplossingen 
(zoals transferhulpmiddelen, medische bedden, hulpmiddelen voor hygiëne, desinfectie, diagnostiek, de preventie van drukletsels en veneuze trombo-embolie) streven we naar 
een veilige en waardige ervaring. Met meer dan 6000 werknemers wereldwijd en 60 jaar ervaring in de zorg, zetten wij ons dagelijks in voor gezondere resultaten voor mensen met 
mobiliteitsproblemen.
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