
Press�ge®
comfortabele en preven�eve matrassen

natuurlijk in beweging



Press�ge® Prime-Care
Matras voor op�male stabiliteit. Inzetbaar als standaard zorgmatras.

ademend

drukverdelend

op�male  

stabiliteit

duurzaam

Swiss 

quali�y foam

Incon�nen�e hoes

MicroTencel® 3D

2

Draaggewicht Leverbaar

Press�ge Prime-Care 14 cm kern:

• Densiteit NEN en ISO 845  SG 50 kg/m3

• Treksterkte NEN en ISO 1798 80 kPa

• Stramheid NEN EN ISO 3386-1 3.5 kPa

• Rek bij breuk NEN EN ISO 1798 130%

CE  93/42/ EEG Klasse 1

Hoes
De Prime-Care wordt standaard geleverd met een 

incon�nen�ehoes. Dit Pu-gecoate materiaal beschermt 

het matras, is bi-elas�sch en an�-allergisch. De 

technische specifica�es zijn vermeld bij de Press�ge 

XL-Care. Als op�e kan er ook gekozen worden voor 

de MicroTencel® 3D hoes. Deze stabiele, duurzame 

en zijdezachte hoes verbetert de distribu�e van het 

oppervlaktevocht en biedt een enorm comfort.

Eigenschappen
Het Prime-Care zorgmatras wordt veelal ingezet al s 

standaard zorgmatras en bestaat uit 14 cm SoliCore  

HRC-schuim. Dit drukverdelende schuim kenmerkt 

zich door zeer goede vocht- en luchtregulerende 

eigenschappen. Het matras voelt erg comfortabel aan,  

is duurzaam en kent een goed ondersteunend vermogen.

SoliCore HRC-schuim
Dit Zwitserse product bestaat uit High Resilience 

Climateschuim en wordt vanwege zijn op�male 

materiaalstabiliteit binnen de zorg ingezet bij  

con�nue en langdurige belas�ng.

Alle
maten130 kg

Max
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ademend

comfortabel

ondersteunend

Incon�nen�e hoes

MicroTencel® 3D

4

Swiss 

quali�y foam
drukverlagend

Press�ge® Combi-Care
Matras voor op�male drukverlaging. Inzetbaar ter preven�e van decubitus.

Press�ge Combi-Care 10/4: Onderlaag  Toplaag

 Densiteit NEN en ISO 845  SG 50 kg/m3 SG 55 kg/m3 

• Treksterkte NEN en ISO 1798 80 kPa 150 kPa 

 Stramheid NEN EN ISO 3386-1 3.5 kPa  2.8 kPa 

 Rek bij breuk NEN EN ISO 1798 130%  220%

CE  93/42/ EEG Klasse 1

Hoes 
De Combi-Care wordt standaard geleverd met een 

incon�nen�ehoes. Dit Pu-gecoate materiaal beschermt 

het matras, is bi-elas�sch en an�-allergisch. De 

technische specifica�es zijn vermeld bij de Press�ge 

XL-Care. Als op�e kan er ook gekozen worden voor 

de MicroTencel® 3D hoes. Deze stabiele, duurzame 

en zijdezachte hoes verbetert de distribu�e van het 

oppervlaktevocht en biedt een enorm comfort.

X-sensor test
Deze weergave van de x-sensor test laat zien hoe de druk 

op het Press�ge Combi-Care matras wordt verdeeld. 

Deze test is uitgevoerd met diverse gebruikersgewichten.

Eigenschappen
Het Combi-Care matras wordt veelal ingezet als 

zorgmatras ter preven�e van decubitus. Het matras 

bestaat uit twee lagen schuim: de bovenste 4 cm is het 

drukverlagende SensiDense-schuim; de onderste 10 cm 

is het SoliCore-schuim. Door de open celstructuur van 

beide schuimen wordt broei vermeden en daarmee de 

kans op decubitus tot een minimum beperkt.

SensiDense-schuim
Dit drukverlagende schuim is van Zwitserse makelij. 

Het schuim is hee� een lage temperatuurgevoeligheid, 

is hoogademend en uitstekend in warmte- en vocht-

regulering. Het SensiDense-schuim wordt in matrassen 

gebruikt ter preven�e van decubitus tot en met 

categorie 2 en in veel gevallen werkt het zelfs cura�ef.
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vocht- 
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ven�lerend

ondersteunend

Incon�nen�e hoes

MicroTencel® 3D
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Swiss 

quali�y foam
drukverlagend

Press�ge® Twin-Care
Matras voor op�male drukverlaging. Inzetbaar ter preven�e van decubitus.

Hoes 
De Twin-Care wordt standaard geleverd met een 

incon�nen�ehoes. Dit Pu-gecoate materiaal beschermt 

het matras, is bi-elas�sch en an�-allergisch. De 

technische specifica�es zijn vermeld bij de Press�ge 

XL-Care. Als op�e kan er ook gekozen worden voor 

de MicroTencel® 3D hoes. Deze stabiele, duurzame 

en zijdezachte hoes verbetert de distribu�e van het 

oppervlaktevocht en biedt een enorm comfort.

X-sensor test
Deze weergave van de x-sensor test laat zien hoe de druk 

op het Press�ge Twin-Care matras wordt verdeeld. Deze 

test is uitgevoerd met diverse gebruikersgewichten.

Eigenschappen
Het Twin-Care matras wordt veelal ingezet als zorgmatras 

tet preven�e van decubitus. Het matras bestaat uit drie 

lagen schuim en is keerbaar. Zowel de bovenste als de 

onderste laag bestaat uit het drukverlagende SensiDense-

schuim. De tussenlaag bestaat uit het ven�lerende 

SoliCore-schuim en zorgt voor de stabiliteit van het matras.

SensiDense-schuim
Dit drukverlagende schuim is van Zwitserse makelij. 

Het schuim hee� een lage temperatuurgevoeligheid, 

is hoogademend en uitstekend in warmte- en vocht-

regulering. Het SensiDense-schuim wordt in matrassen 

gebruikt ter preven�e van decubitus tot en met categorie  

2 en in veel gevallen werkt het zelfs cura�ef.

Press�ge Twin-Care3/8/3 Tussenlaag Top-en onderlaag

 Densiteit NEN en ISO 845  SG 50 kg/m3 SG 55 kg/m3 

• Treksterkte NEN en ISO 1798 80 kPa 150 kPa 

 Stramheid NEN EN ISO 3386-1 3.5 kPa  2.8 kPa 

 Rek bij breuk NEN EN ISO 1798 130%  220%

CE  93/42/ EEG Klasse 1
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De Twin-Care wordt standaard geleverd met een 

incon�nen�ehoes. Dit Pu-gecoate materiaal beschermt 

het matras, is bi-elas�sch en an�-allergisch. De 

technische specifica�es zijn vermeld bij de Press�ge 

XL-Care. Als op�e kan er ook gekozen worden voor 

de MicroTencel® 3D hoes. Deze stabiele, duurzame 

en zijdezachte hoes verbetert de distribu�e van het 

oppervlaktevocht en biedt een enorm comfort.
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op het Press�ge Twin-Care matras wordt verdeeld. Deze 

test is uitgevoerd met diverse gebruikersgewichten.
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Het schuim hee� een lage temperatuurgevoeligheid, 

is hoogademend en uitstekend in warmte- en vocht-

regulering. Het SensiDense-schuim wordt in matrassen 

gebruikt ter preven�e van decubitus tot en met categorie  
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ademend

luxe

Incon�nen�e hoes

MicroTencel® 3D
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drukverlagendSwiss 

quali�y foam

ven�lerend

Press�ge® Deluxe-Care
Matras voor op�male drukverlaging. Inzetbaar als comfortabel zorgmatras.

Hoes 
De Deluxe-Care  wordt standaard geleverd met een 

incon�nen�ehoes. Dit Pu-gecoate materiaal beschermt 

het matras, is bi-elas�sch en an�-allergisch. De 

technische specifica�es zijn vermeld bij de Press�ge 

XL-Care. Als op�e kan er ook gekozen worden voor 

de MicroTencel® 3D hoes. Deze stabiele, duurzame 

en zijdezachte hoes verbetert de distribu�e van het 

oppervlaktevocht en biedt een enorm comfort.

Eigenschappen
Het Deluxe-Care matras wordt veelal ingezet als 

zorgmatras ter preven�e van decubitus en bestaat 

uit twee lagen schuim: de bovenste 5 cm is het 

drukverlagende SensiDense-schuim; de onderste 14 

cm is het SoliCore-schuim. Door de open celstructuur 

van beide schuimen wordt broei vermeden en daarmee 

de kans op decubitus tot een minimum beperkt. 

Dit extra luxe matras van 19 cm hee� een op�maal 

gebruikscomfort. 

SensiDense-schuim
Dit drukverlagende schuim is van Zwitserse makelij. 

Het schuim hee� een lage temperatuurgevoeligheid, 

is hoogademend en uitstekend in warmte- en voch-

regulering. Het SensiDense-schuim wordt in matrassen 

gebruikt ter preven�e van decubitus tot en met 

categorie 2 en in veel gevallen werkt het zelfs cura�ef.

Press�ge XL-Care 14/5 Onderlaag  Toplaag

• Densiteit NEN en ISO 845  SG 50 kg/m3 SG 55 kg/m3 

• Treksterkte NEN en ISO 1798 80 kPa 150 kPa 

• Stramheid NEN EN ISO 3386-1 3.5 kPa  2.8 kPa 

• Rek bij breuk NEN EN ISO 1798 130%  220%

CE  93/42/ EEG Klasse 1
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zorgmatras ter preven�e van decubitus en bestaat 
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SensiDense-schuim
Dit drukverlagende schuim is van Zwitserse makelij. 

Het schuim hee� een lage temperatuurgevoeligheid, 

is hoogademend en uitstekend in warmte- en voch-

regulering. Het SensiDense-schuim wordt in matrassen 

gebruikt ter preven�e van decubitus tot en met 

categorie 2 en in veel gevallen werkt het zelfs cura�ef.

Press�ge XL-Care 14/5 Onderlaag  Toplaag
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gebruikers-

gewicht

ondersteunend

Incon�nen�e hoes

MicroTencel® 3D

10

drukverlagendSwiss 

quali�y foam

ven�lerend

Press�ge® XL-Care
Matras voor op�male drukverlaging. Inzetbaar bij een hoger gebruikersgewicht.

Press�ge XL-Care 14/5 Onderlaag  Toplaag

• Densiteit NEN en ISO 845  SG 50 kg/m3 SG 55 kg/m3 

• Treksterkte NEN en ISO 1798 80 kPa 150 kPa 

• Stramheid NEN EN ISO 3386-1 3.5 kPa  2.8 kPa 

• Rek bij breuk NEN EN ISO 1798 130%  220%

CE  93/42/ EEG Klasse 1

Eigenschappen
Het XL-Care matras wordt veelal ingezet als zorgmatras 

ter preven�e van decubitus en bestaat uit twee lagen 

schuim: de bovenste 5 cm is het drukverlagende 

SensiDense-schuim; de onderste 14 cm is het 

geprofileerde SoliCore-schuim. Dit luxe matras van 19 

SensiDense-schuim
Dit drukverlagende schuim is van Zwitserse makelij. 

Het schuim hee� een lage temperatuurgevoeligheid, 

is hoogademend en uitstekend in warmte- en vocht-

regulering. Het SensiDense-schuim wordt in matrassen 

gebruikt ter preven�e van decubitus tot en met 

categorie 2 en in veel gevallen werkt het zelfs cura�ef.

Incon�nen�ehoes
De incon�nen�ehoes biedt een op�male bescherming 

voor het matras. Door de ademende eigenschappen en 

de bi-stretchkwaliteit van de hoes worden de specifieke 

kenmerken van de matraskern gewaarborgd. 

Technische specifica�es

• Weefsel 100% Polyester met coa�ng 100% Polyurethane 

• Treksterkte ISO 1421/ lengte > 35daN/5cm / breedte >25daN/5cm

• Scheurweerstand ISO 4674-01 lengte >2.5daN / breedte > 2.5 daN

• Oekotex 100 klasse 1 

• Permeabiliteit ASTM > 800 g/m2/24h

*  Waterkolom ISO 1420 > 200 cm

CE  93/42/ EEG Klasse 1
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Prime-Care Combi-Care Twin-Care Deluxe XL

Gebruikersgewicht 130 kg 130 kg 130 kg 130 kg 210

Maatvoering alle alle alle alle alle

Keerbaar ja nee ja nee nee

Wasbaar ja ja ja ja ja

Bij schouderklachten nee ja ja ja ja

Bij lage rugklachten ja nee nee ja ja

Bij decubitus nee ja ja ja ja

So�-touch nee ja ja ja ja

Drukverlagend nee ja ja ja ja

Mobiliteit ja ja ja ja ja

Opbouw 14 cm 10/4 3/8/3 14/5 14/5

Comfort + ++ ++ +++ ++

Bij bekkenproblemen nee ja ja ja+ ja

Bij spierklachten nee ja ja ja+ ja

Bij gewrichtsklachten nee ja ja ja+ ja

Bij laag  
gebruikersgewicht

nee ja ja nee nee

Bij hoger  
gebruikersgewicht 

nee nee nee nee ja

Technische specifica�es

voor gebruikershandleidingen zie www.deron.nl/handleidingen 

De matrassen voldoen aan de Crib 7 norm. Het schuim voldoet aan: BS EN 1021-1en 

BS EN 1021-2 en BS EN 597-1 en BS EN 597-2. De incon�nen�ehoes voldoet aan de BS 

7571-Crib 7 norm. Alle matrassen voldoen aan: CE 93/ 42/ EEG klasse 1  

Deron is ISO gecer�ficeerd 13485 en 9001.

Test-No. ZHNO 042008 TESTEX ZURICH

P
ro

tect our Future

Friendly

c e r t i fi e d

Brandveiligheid

natuurlijk in beweging

United Care
Bremenweg 5
9723 TC  Groningen

+31 (0)50 30 50 900
info@unitedcare.nl
www.unitedcare.nl
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