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Nest® - korkean riskin
painehaavapatja
Patjateknologian uusi aikakausi
Jakaa erinomaisesti sisäistä ja
ulkoista painetta

Ei enää vaahtomuovia,
valitse BreathAir
Polyesteripohjainen termoplastinen elastomeeri
Estää tutkitusti bakteerien kasvua

Täysin puhdistettava

Toisin kuin tavanomaiset patjat

NEST® -patjan materiaali on
100% kierrätettävää

100% kierrätettävä & uudelleenkäytettävä

Nest -patja
®

Patjateknologian uusi aikakausi
Turvallisempi sekä potilaalle että ympäristölle

Pienentää hoitoon
liittyvien infektioiden
riskiä

Estää tutkitusti haitallisten bakteerien kasvua
• Nest® -patjan antimikrobiset ominaisuudet sekä ainutlaatuinen rakenne estävät haitallisten bakteerien kasvua
sekä pienentävät hoitoon liittyvien infektioiden riskiä.1
• Nest® -patja pysyy viileänä eikä kerää kosteutta estäen täten haitallisten bakteerien kasvua.1
• Nest® -patja ei haudo bakteereja, vaikka niitä joutuisi patjan sisään.
• Nest® -patja täyttää kansainvälisen SEK-standardin asettamat vaatimukset koskien tuotteen antimikrobisia,
antibakteerisia sekä hajuapoistavia ominaisuuksia.2
• Nest® -patjan hyvä hengittävyys estää homeen muodostumisen patjan sisällä.
• Nest® -patja estää myös pölypunkkien lisääntymisen.

Koko patja voidaan puhdistaa ja desinfioida
• Sekä patjan sisus että päällinen voidaan pestä.
• Nest® -patja kestää erittäin korkeita pesulämpötiloja (sulamispiste 200°C) ja se voidaan desinfioida esim.
upottamalla, höyry- tai painepesulla tai teollisuuspesukoneessa.2
• Nest® -patja on helppo ilma- tai konekuivata.

Ympäristöystävällinen
• Nest® -patja on ympäristöystävällinen ja 100% kierrätettävä (EU-direktiiviä noudattaen).
• Nest® -patja on uudelleenkäytettävä ja se voidaan kierrättää muovinkeräyksessä.
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Erinomainen paineen jakautuminen
• Nest® -patja vähentää tehokkaasti pintapainetta sekä kudoksiin kohdistuvaa painetta.4, 5
• Nest® -patjan ainutlaatuinen jousimainen 3D-rakenne jakaa painetta kaikkiin suuntiin.
• Nest® -patja on luokiteltu korkean riskin painehaavapatjaksi.
• Nest® -patja on suunniteltu tietokonemallinnuksen ja elementtimenetelmän avulla. Näin on voitu hahmotella
ja suunnitella patjan ominaisuuksia niin, että kudoksiin kohdist uva deformaatioriski voidaan minimoida.
Patjan tuotekehityksessä on myös otettu huomioon kansainväliset säännökset ja suositukset koskien

Parempi verenkierto
• Nest® -patjan avulla käyttäjään kohdistuva paine vähenee ja hiusverisuoniston verenkierto paranee.5, 9
• Nest® -patja mahdollistaa potilaan helpomman liikkumisen patjan päällä ja parantaa näin verenkiertoa.5

Parempi mikroilmasto
• Nest®-patja on 90-prosenttisesti ilmaa, minkä ansiosta sen hengittävyys on 10 kertaa parempi kuin
vaahtomuovilla. 9
• Nest® -patja auttaa säilyttämään alhaisemman ihon lämpötilan ja kosteuden. Näin voidaan vähentää sekä
aineenvaihdunnan että ihon kuormitusta, mikä osaltaan ehkäisee painehaavan syntymistä. 10
• Vaahtomuovi patjojen yleinen ongelma on lämpötilan nousu. Nest® -patjan ainutlaatuinen rakenne estää
lämpötilan ja kosteustason haittalista nousua.

Erittäin kestävä
• Nest® -patjalle tehdyn kulutustestin (80 000 toistoa) perusteella sen materiaalissa havaittiin vähemmän
uppoamaa kuin verrokkina olleessa vaahtomuovipatjassa.9

Erinomainen vakaus ja käyttömukavuus
• Nest® -patja tukee koko vartaloa ja estää käyttäjän uppoamisen patjaan.
• Kuten tutkimuksista käy ilmi, Nest® -patjan käyttäjät pitivät patjaa mukavana.11
• Nest® -patjan kimmoisan, jousimaisen materiaalin ansiosta käyttäjän on helpompi kääntyä ja muuttaa
asentoaan.

Kevyt materiaali
• Nest® -patjan materiaali on 25% kevyempää kuin vaahtomuovi, minkä ansiosta sitä on helpompi liikutella.

Taloudellisesti järkevä ratkaisu
• Nest® -patja on uudelleenkäytettävä ja helposti puhdistettava, toisin kuin vaahtomuovipatjat, joiden
hävittämisestä ja korvaamisesta syntyy vuosittain huomattava kuluerä terveydenhuoltosektorilla.
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Tekniset tiedot
• Käyttäjän max. paino 180kg
• Takuu 2 vuotta
• Täyttää laatustamdardit ISO9002,
ISO9001, ISO50001, ISO14001 ja
on luokan I CE-merkitty
lääkinnällinen laite
• Koko: 78 / 88 x 203 x 15 cm
• Paloluokitus (päällinen ja sisus):
BS5852, sytytyslähde 5.
• Täyttää SEK-standardit
• Täyttää OEKO-TEK -standardit
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