
Fordele for patienten/borgeren
• Skumlag over luftcellerne øger komforten

• Smerter og uro reduceres

• Nem at mobilisere sig i og til/fra sengen

• Reduceret medicinforbrug

• Øget livskvalitet

Fordele for sundhedspersonalet
• Nem at forflytte på

• Lang levetid, også på betrækket

• Nem at håndtere både i brug og ved vask og service

• Innovativ pumpe gør det nemt at få implementeret 
madrassen i plejen

• Fokus på optimal hygiejne

Unik til brugere med specielle behov
• Zibo Pius’ rolige overflade gør madrassen specielt 

egnet til brugere med: Kræft, knoglemetastaser, 
hoftenære frakturer, spinkle brugere, demens, 
delir, sensitive, smerter og uro

• Grundet den rolige overflade og det bløde 
skumlag, er madrassen behagelig at ligge på 
og specielt egnet til brugere med ovenstående 
problematikker. Madrassen forebygger samtidig 
tryksår op til meget høj risiko og og behandler 
tryksår fra kategori 1-4

Udfordring: Mennesker med smerter og uro kan have behov for en dynamisk vekseltrykmadras, men svært ved 
at ligge på en, da det urolige underlag øger uro og smerter. Zibo Pius er en rolig og komfortabel madras, der 
medvirker til at reducere uro og smerter samtidig med, den giver optimal tryksårsforebyggelse. 

Kontakt vores produktspecialister i tryksårsforbyggelse for at høre nærmere om produktet
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Zibo Pius

Unik, komfortabel og 
trykaflastende helmadras 
Zibo Pius er en madras, som kombinerer de bedste egenskaber fra en skummadras og en dynamisk 
madras. Zibo Pius er en rolig og komfortabel madras, der medvirker til at reducere uro og smerter 
samtidigt med, at den giver optimal tryksårsforebyggelse.



Optimal trykaflastning og komfort
Madrassens øverste lag er et lag 
ekstra blødt skum. Det fjerner 
følelsen af at ligge på en dynamisk 
madras. Madrassen giver optimal 
trykaflastning og god komfort – også 
i siddende stilling.

Åndbart og strækbart betræk
2-vejs strækbart PU-betræk, der fore-
bygger tryk på huden. Betrækket har 
en høj grad af åndbarhed, så varme 
ledes væk fra madrassen.

Zibo Pius fås i 
flere udgaver:

85x200x18 cm 
HMI-nr.: 115482

85x210x18 cm 
HMI-nr.: 119252

Dynamisk og innovativ hybridmadras

Fokus på holdbarhed og håndtering
Madrassen er bygget op, så alle dele nemt kan udskiftes 
separat. Det øger madrassens levetid. 

Hældelen
Hældelen skråner i skummet. Det giver 
mulighed for at danne O-tryk under hælen 
ved brug af sengens funktioner. Hældelens 
skum er også ekstra blødt.

Pumpen
Er nem, hygiejnisk og overskuelig.

Kliniske egenskaber 
Optimal trykfordeling og trykaflastning 
med flere behandlingsvalg. Reducerer 
varme og fugt. Indbygget hælfunktion. 
Tværgående luftceller yder maksimal  
stabilitet og komfort.

Zibo Pius er ideel til bl.a. 
Behandling af kategori 1-4 tryksår samt 
forebyggelse op til høj risiko samt til 
brugere med behov for at reducere uro 
og smerter. 

Brugervægt: 0-250 kg

Madrasvægt: 14 kg

Sammensætning: 8 luftceller + skum på toppen

Betræk Materiale: PU inkontinensbetræk

Pumpevægt: 1,7 kg

Dimensioner: 23 x 18 x 8 cm

Indstillinger: Både dynamisk og statisk

Rengøring: Madrassen tørres af i sæbevand og  
desinfektionsmidler. Pumpen desinficeres med  
gængse rengørings- og desinfektionsmidler på en klud.

Se mere og bestil på www.zibocare.dk eller kontakt os på tlf. +45 76 900 407 eller post@zibocare.dk

Unik, komfortabel og 
trykaflastende helmadras
Zibo Pius er en madras, som kombinerer de bedste egenskaber fra en skummadras
og en dynamisk madras.
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