
Bari

Trykaflastende skummadras - til 
bariatri
Bari  er  et  trykreducerende  skumprodukt  med  høje  krav til  kvalitet,  holdbarhed  og  den  
trykreducerende  effekt.  Barier  anbefalet  primært  til  tryksårsforebyggelse  op  til høj risiko eller 
sårgrad 2.

Materiale og opbygning
Bari  er  med  højelastisk  koldskum  og  inkontin-
ensbe-træk. Bari er opskåret skum på én side med 
forskellige nedskæringsdybder. Madrassen er opdelt 
i 5 zoner så det svarer til kroppens trykpunkter. Den 
er desuden forsynet med  en  bred  skumkant,  for  at  
sikre  en  bedre  stabilitetved mobilisering ind og ud 
ad sengen.

Shear-nedsættende betræk   
Bari madrassen har 3 shear-nedsættende zoner (hæl, 
sacrum og skulder), som beskytter mod de skader, 
der kan opstå ved forskydning og rotation/forflyt-
ning.

Kvalitetsbetræk
Madrassen  leveres  med  et  vandtæt,  men  åndbart,  
inkon-  tinensbetræk. Betrækket er forsynet med lyn-
lås på 3 sider, så  det  er  nemt  at  tage  af  og  vaske.  

Lynlåsen  er  dækket  med et stort overlap, der 
forhindrer væske i at trænge ind  igennem lynlåsen 
til skumkernen. Madraskernen er monteret med  et  
stofovertræk  (trico),  som  gør  det  nemt  at  tage  
madrassen ind og ud af betrækket i forbindelse med 
vask. Tricoen  sikrer  samtidig,  at  skumkerne  og  be-
træk  glider  let  mod  hinanden  uden  modstand,  så  
der  ikke  overføres  frik-tion og shear til brugeren.

Nem håndtering
Madrassen  er  nem  at  håndtere,  da  den  er  forsyn-
et  med  4  håndtag – 2 i hver side, så man altid kan 
løfte madrassen ud af sengen, uanset hvad side man 
står. Håndtagene er tilmed forstærket på indersiden 
af betrækket, så betrækket får en ekstra lang levetid. 

Rengøring
Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.
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Trykaflastende skummadras - 
til bariatri
Bari  er  et  trykreducerende  skumprodukt  med  høje  krav til  kvalitet,  holdbarhed  og  den  
trykreducerende  effekt.  Barier  anbefalet  primært  til  tryksårsforebyggelse  op  til høj risiko eller 
sårgrad 2.

Materiale
Kombination af brandhæmmet 
HR PUR skum og brandhæmmet 
fleksi-belt PUR-skum.

Bari

85x200x14 cm 
HMI nr.: 112957 
Varenr.: Bari20085

903x200x14 cm 
HMI nr.: 112960 
Varenr.: Bari20090

100x200x14 cm 
HMI nr.: 112963  
Varenr.: Bari200100

105x200x14 cm 
HMI nr.: 112966 
Varenr.: Bari200105

110x200x14 cm 
HMI nr.: 115474  
Varenr.: Bari200110

120x200x14 cm 
HMI nr.: 112969  
Varenr.: Bari200120

Tekniske data

Brugervægt: 80-220 kg

Madrasvægt: Ca. 10 kg, alt efter størrelse

Vægtfylde: 50 kg/m3 = høj levetid

Materiale: Madras: Brandhæmmende HR PUR-
skum med høj elasticitetBetræk: Åndbart og 
strækbart

Praktisk anvendelse: Betrækket er udstyret med 
4 hånd-tag, så madrassen er let at håndtere

Opbygning
Bari madrassen har 3 shear-nedsæt-
tende zoner (hæl, sacrum og 
skulder), som beskytter mod de 
skader, der kan opstå ved forskyd-
ning og rotation/forflytning.

Bari fås i flere udgaver:
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Nem håndtering
Madrassen  er  nem  at  hånd-
tere,  da  den  er  forsynet  med  4  
håndtag – 2 i hver side, så man altid 
kan løfte madrassen ud af sengen, 
uanset hvad side man står. 


