- madrasser med MiS MicroStimulation®

Thevo mobilitetsmadrasser

Thevo mobilitetsmadrasser omdanner automatisk de minste bevegelser – også
respirasjonsbevegelser – til små motbevegelser. Denne MiS Micro-Stimulation®
gir brukeren økt kroppsbevissthet, øker blodgjennomstrømmingen og støtter
mobiliteten, viktige faktorer for restituerende søvn.
Dette er spesielt viktig for personer i høy alder og personer med spesielle behov.
Madrasenes unike oppbygging er tilpasset forskjellige diagnoser og behov, med
forskjellige skumtyper, skumprofileringer og avfjæringssystemer.
Thevo serien finne til følgende diagnoser og behov:
▪ ThevoVital, madrassen for personer med demens
▪ ThevoCalm, madrassen for personer med Parkinson`s
▪ ThevoReleif, madrassen for personer med mye smerter
▪ ThevoCare, madrassen for velvære og trykksårforebygging
▪ ThevoautoActive, madrassen for personer med trykksårproblematikk
▪ ThevoFlex, madrassen for aktive rullestolbrukere
▪ ThevoSleepingStar, madrassen for barn med spesielle behov

På de følgende sider presenterer vi de forskjellige madrasstypene og deres unike
egenskaper.
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ThevoVital, Demensmadrassen

70% av pasienter med demens lider av søvnproblemer.
Etter å ha ligget stille i kun 10 minutter reduseres og endres kroppsbevisstheten. Orienteringen til
den demente «forsvinner» og pasientene får angst. Søvnløshet og vanskelige netter er resultatet. I
løpet av dagen utarter søvnløsheten seg til apati og aggressivitet.
Konsekvensene: Behov for mer omsorg!
ThevoVital for demens
•

Reduserer omsorgsbehovet

•

Bedrer arbeidsforholdene

•

Forbedrer søvnen til personer med demens

•

Øker lysten til å delta i aktiviteter på dagtid

Demensmadrassen overfører hver minste bevegelse, selv pustingen inn i mikrobevegelser, som går
tilbake til pasienten. Som følge av denne MiS Micro-Stimulation® får pasienten forbedret
orientering. Personer med demens føler seg tryggere.
Dermed gir ThevoVital et bedre grunnlag for søvnen til demente.
ThevoVital madrassen avlaster pleiepersonalet.
Den tilbyr forutsetninger for god søvn til demente. Også omsorgspersoner får det enklere ved økt
velvære for pasientene.
Varenummer:

Vare:

5120-1167

Madrass ThevoVital 80 l200 b90 med inkotrekk

5120-1168

Madrass ThevoVital 140 l200 b90 med inkotrekk

5106-1072

Transport- og lagringsbag for Thevo madrasser
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ThevoCalm, Parkinson`s madrassen

Diagnosen er ofte uventet, og har en umiddelbar innvirkning i personens dagligliv. I tillegg til
muskelspenningen som er typisk for sykdommen, reduserer ekstrem tretthet en persons
livskvalitet. Mange aktiviteter i hverdagen blir vanskelige.
Dårlig søvn forsterker sykdomsbildet og gir kraftig redusert livskvalitet, også for de pårørende.
Bruk av tilpassede madrasser reduserer plager og gir økt livskvalitet.
ThevoCalm for Parkinson
•

MiS Micro-Stimulation® har en muskelavslappende effekt

•

Mikrobevegelser opprettholder mobilitet

•

Reduserer nattesvette

•

Forenkler oppreisning og posisjonsendringer

Parkinsonmadrassen overfører hver minste bevegelse, selv pustingen inn i mikrobevegelser, som
går tilbake til pasienten. Som følge av denne MiS Micro-Stimulation® får personen forbedret
muskelavslapping.
ThevoCalm madrassen bidrar til økt aktivitetsnivå på dagtid.
Varenummer:

Vare:

5120-1172

Madrass ThevoCalm 80 l200 b90 med inkotrekk

5120-1173

Madrass ThevoCalm 140 l200 b90 med inkotrekk

5106-1072

Transport- og lagringsbag for Thevo madrasser
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ThevoReleif, den smerteforebyggende madrassen

.

En skrekkhistorie som gjentas hver kveld: Etter bare noen få timer blir smerten tiltagende. Å falle
tilbake i søvn er umulig. Oppvåkning midt på natten medfører at personen går inn i en syklus med
smerte og søvnløshet.
Uansett hva som forårsaker smerten,
•

Artrose

•

Osteoporose

•

Kreft

•

Skader

ThevoRelief gir smertelindrende posisjonering og mild stimulering av nervene, grunnlaget for
gjenopprettende søvn.
ThevoRelief
•

MiS Micro-Stimulation® gir mild stimulering av nervene

•

Optimal ryggstøtte

•

Lindrer kroppssmerter og smertefulle posisjoner

•

Forbedret mikroklima

Varenummer:

Vare:

5120-1169

Madrass ThevoRelief 50 l200 b90 med inkotrekk

5120-1170

Madrass ThevoRelief 100 l200 b90 med inkotrekk

5120-1171

Madrass ThevoRelief 135 l200 b90 med inkotrekk

5106-1072

Transport- og lagringsbag for Thevo madrasser
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ThevoCare, velværemadrassen

En enkel skummadrass oppfyller ikke profesjonell standard for optimal pleie. ThevoCare skiller seg
vesentlig fra enkle skummadrasser med sin unike Micro-Stimulation base, og toppkvalitet skum
liggeflate. Profesjonelle pleiere setter stor pris på madrassens risikoreduserende egenskaper, også
når det kommer til trykksårrisiko.
Forbedret søvn med velværemadrassen
•

MiS Micro-Stimulation® opprettholder mobiliteten

•

Reduserer pleiebehovet

•

Profilert for å understøtte naturlige bevegelser

•

Forebygger trykksår

Varenummer:

Vare:

5120-1174

Madrass ThevoCare 50 l200 b90 med inkotrekk

5120-1175

Madrass ThevoCare 50-135 l200 b90 med inkotrekk
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ThevoautoActive, trykksårsmadrassen

Mange mennesker med pleiebehov lider av trykksår. Konvensjonelle posisjoneringssystemer er
enten for harde eller for myke for pasienten, og forårsaker hudirritasjoner som utvikles til trykksår.
Faktisk er madrassen veldig enkel. I tillegg til omsorgsfull posisjonering av pasienten vil
madrassens MiS Micro-Stimulation® bidra til å forebygge trykksår.
ThevoautoActive
•

MiS Micro-Stimulation® opprettholder naturlig bevegelse og mobilitet

•

Trykksårforbyggende til og med stadie III

•

Trykkavlastende stimulering uten elektrisk tilkobling

•

Reduserer pleiebehovet

•

Ingen løpende vedlikehold

ThevoautoActive kan optimaliseres for maksimal trykkavlastning til hver enkelt pasient.
Varenummer:

Vare:

5120-1176

Madrass ThevoautoActiv 50 l200 b90 med inkotrekk

5120-1177

Madrass ThevoautoActiv 100 l200 b90 med inkotrekk

5120-1178

Madrass ThevoautoActiv 135 l200 b90 med inkotrekk

5106-1072

Transport- og lagringsbag for Thevo madrasser
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ThevoFlex, madrassen for den aktive rullestolbruker

Aktive rullestolbrukere trenger en madrass som er trykkavlastende men fremdeles har en fast base
for å underlette forflytning. ThevoFlex kombinerer disse egenskapene.
ThevoFlex har spesielle avfjæringer som avlaster ryggsøylen, samtidig som oppbyggingen av
skumbasen ivaretar maksimal komfort.
ThevoFlex for aktive rullestolbrukere
•

Avlaster trykk

•

Reduserer muskelspasmer

•

Tilpasser seg ryggsøylen

•

Reduserer smerte

•

Forenkler forflytning

ThevoFlex med MiS Micro-Stimulation® understøtter egen mobilitet.
Varenummer:

Vare:

5120-1179

Madrass ThevoFlex 80 l200 b90 med inkotrekk

5120-1180

Madrass ThevoFlex 140 l200 b90 med inkotrekk

5106-1072

Transport- og lagringsbag for Thevo madrasser
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ThevoSleepingStar

Mange barn med spesielle behov har søvnforstyrrelser og forstyrrelser som påvirker foreldre og
andre familiemedlemmer. Disse forstyrrelsene inkluderer; problemer med å sovne og opprettholde
søvnen, rastløshet under søvn, samt desorientering ved oppvåkning. Søvnforstyrrelser påvirker
barnets naturlige vekst og utvikling.
ThevoSleepingStar er spesielt skreddersydd til behovene til barn med spesielle behov har for å gi
en komfortabel følelse i sengen.
ThevoSleepingStar for barn med spesielle behov
•

MiS Micro-Stimulation® støtter egen mobilitet

•

Forbedrer egen kroppsbevissthet

•

Reduserer spasmer og smerte

•

Roer ned barnet for restituerende søvn

ThevoSleepingStar er optimalt tilpasset for søvnbehovene til barn med spesielle behov.
Varenummer:

Vare:

5120-1181

Madrass ThevoSleepingStar l120 b60 med inkotrekk

5120-1182

Madrass ThevoSleepingStar l140 b70 med inkotrekk

5120-1183

Madrass ThevoSleepingStar l160 b80 med inkotrekk

5120-1184

Madrass ThevoSleepingStar l200 b80 med inkotrekk

5120-1185

Madrass ThevoSleepingStar l170 b90 med inkotrekk

5120-1186

Madrass ThevoSleepingStar l190 b90 med inkotrekk

5120-1187

Madrass ThevoSleepingStar l200 b90 med inkotrekk

5120-1188

Madrass ThevoSleepingStar l190 b100 med inkotrekk

5120-1189

Madrass ThevoSleepingStar l200 b100 med inkotrekk
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I tillegg til de oppgitte størrelser kan alle Thevo madrasser leveres i spesialmål på
bestilling.
Thevo madrasser for voksne, ThevoVital / ThevoCalm / ThevoRelief / ThevoCare
/ ThevoFlex / ThevoautoActive, kan alle leveres i bredder fra 80 til 120 cm, og i
lengder fra 180 til 220 cm.
Thevo madrass for barn, ThevoSleepingStar, kan leveres i bredder fra 60 til 120
cm, og i lengder fra 120 til 220 cm.
Alle Thevo madrasser kan også leveres med Jersey trekk som alternativ.
Egenskaper for madrasstrekk:
Inkontinenstrekk

Jersey trekk
Innsydd glidelås
Vaskbar inntil 65º C
Kan trommeltørkes
Kan autoklaveres
Egnet for gjenbruk

Kan desinfiseres

Pustende egenskaper og forbedret

Pustende egenskaper

mikroklima

Ta kontakt med oss for priser og mer informasjon om vårt store sortiment av
madrasser og madrassystemer.
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Dine notater:
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Medema Norge AS
Din leverandør av kvalitetsmadrasser for hjem og institusjon

www.medema.no
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