
Dementiezorg
Prefita slaapoplossingen voor hulp 
en ondersteuning bij dementie



Prefita voor zorgeloos slapen 

Ontzorging en bescherming
Er is een stijgende hulpvraag vanuit zorginstellingen om mensen met 
dementie goed te kunnen begeleiden. De groep mensen die met deze 
ziekte wordt geconfronteerd groeit snel, terwijl het aantal zorgverleners 
per patiënt gelijk blijft of zelfs daalt. Deze steeds groter wordende 
werkdruk is vooral in de avonduren en ’s nachts voelbaar. Onvoldoende 
hulpmiddelen voor goede zorg in de nachtelijke uren zorgt bovendien 
voor meer problemen en stress overdag. Patiënten die slecht slapen 
zorgen over het algemeen voor veel onrust op de afdeling.

Vanuit praktijkervaring ontwikkeld
Prefita heeft als oogmerk kwaliteitsproducten op de markt te brengen 
die de levenskwaliteit bij dementie verhogen. De productlijn is daarom 
vanuit praktijkervaring ontwikkeld en heeft haar waarde ook in de 
praktijk bewezen. 

Productlijn Prefita dementiezorg 
1. Prefita Touch dementiematrassen

2. Prefita positioneringskussens

3. Prefita valmatten

4. Prefita alarmoproepsysteem

5. Overige hulpmiddelen voor oriëntatie en fixatie

Nieuwste technologieën
Door gebruik te maken van de nieuwste technologieën (zoals pulse-
sensoren en EPS microparels) wordt slapen weer een rust- en herstel-
moment voor gebruiker, verzorgers en familie.  

Slapen wordt weer een rust- en herstelmoment. 
Zowel voor de patiënt als voor verzorgers en familie.   

Slapen is een primaire levensbehoefte, een goede nachtrust is de basis voor een 
zorgeloze dag. Dat geldt voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met een 
(ernstige) hersenaandoening. Speciaal voor die mensen en hun zorgverleners, heeft 
Prefita een geavanceerde hoogwaardige productlijn ontwikkeld. Ontzorging op de 
plek waar dat het meest nodig is: tijdens de nachtdienst. 

Veel zorginstellingen zijn niet bekend met 

het feit dat er enkele ‘simpele’ hulpmiddelen 

verkrijgbaar zijn die het leed verzachten. 

Dementiematrassen geven de patiënt een 

stabiele, comfortabele houding in bed. 

Positioneringskussens voorzien in een 

stabiele ligging en een alarmoproepsysteem 

alarmeert wanneer de persoon met dementie 

hulp nodig heeft. Mocht er ondanks deze 

zorgoplossingen toch een patiënt uit bed 

vallen, dan zorgen de Prefita valmatten ervoor 

dat de val voor een groot deel wordt

opgevangen.



Een goede nachtrust vermindert 
de symptomen van dementie. 
Deze Prefita productlijn is hier 
speciaal voor ontwikkeld.

Diverse zorginstellingen en zieken-
huizen maken reeds gebruik van de 
Prefita dementieproductlijn en 
ervaren vaak al binnen twee weken 
grote verbetering. 

De Prefita productlijn voor dementie 
leverde binnen twee weken merkbare 
verbeteringen op:

1. Een verbeterde nachtrust bij patiënten. 
 Een betere slaapkwaliteit en een diepere 
 ontspanning. 

2. Minder slaperigheid overdag. 

3.  Meer bereidheid om te communiceren en 
 deel te nemen aan de dagelijkse routine.

4.  Toename in oogcontactsignalen: een hogere
 responsiviteit.

5.  Meer plezier en een groter gevoel van 
 vreugde en vriendelijkheid. Een toename in 
 de moed om te leven.

6.  Afname van het sundowning-syndroom: 
 balans in plaats van rusteloosheid.

7.  Vermindering van stress en agressie. Meer 
 rust op de afdeling. 

Bewezen resultaten 
met betrekking tot 
de slaapkwaliteit

Meer slapen.
Meer kwaliteit van leven.

Minder zorg.



Bijna zeventig procent van alle dementiepatiënten in 
Nederland heeft last van slaapstoornissen. En dat terwijl 

structuur en nachtrust bij deze aandoening extreem belang-
rijk is. Slaaptekort vanwege het ronddwalen in de nachtelijke 
uren zorgt voor verstoring van het tijdsbesef. Het gevolg 
is dat de dementiepatiënt rusteloos en angstig wordt. Het 
dutje midden op de dag zorgt ervoor dat de mensen nog 
sneller vergeten waar ze zijn, wat voor moment van de dag 
het is en continu naar ‘huis’ (hun bed) willen. Dit door slaap-
tekort gerelateerde patroon is al vrij snel zichtbaar. Maar 
naarmate de ziekte vordert, wordt dit beeld sterker: het bed 
wordt vaker zonder reden verlaten en de onrust tijdens de 
nachtelijke uren neemt hand over hand toe. 

Beter herstelvermogen
Mensen met dementie verliezen al na een paar minuten het 
lichaamsgevoel dat wij ‘liggen’ noemen. De Prefita Touch 
dementiematrassen zorgen ervoor dat dit besef langer blijft, 
waardoor de kwaliteit van het slapen en daarmee ook de 
kwaliteit van het leven progressie boekt. De basis van het 
Touch systeem ligt in het inwendige matras. Deze is voor-
zien van kubusvormige elementen van traagschuim, die als 
een raster met elkaar in verbinding staan: de impulsgevers. 
Elk matras bestaat uit zo’n 1600 impulsgevers die zorgen 
voor een verbeterde lichaamswaarneming. Het lichaam 
krijgt kleine reactie-impulsen bij elke lichaamsbeweging. 
Zo blijft de patiënt zich bewust van de liggende houding en 
zal langer blijven liggen. Het hoogwaardige, zachte schuim 
zorgt voor comfort en een goede luchtdoorlating. Het verbe-
terde microklimaat komt de intensiteit van de slaapcyclus 
ten goede. Het matras is ook effectief inzetbaar om door-
liggen te voorkomen.

Emotionele rust voor omgeving
Een goede nachtrust is voor mensen met dementie of 
Alzheimer extra belangrijk om het tijdsbesef en de structuur 
te behouden. Bovendien zuivert slaap de hersenen. Het 
is dan ook een enorme opluchting voor de verzorgers en 
naasten als de dierbare met dementie dieper en langer 
slaapt en in de slaapcyclus enige regelmaat kent. Volgens 
recent onderzoek van de Universiteit van Rochester in New 
York worden de hersenen tijdens het slapen gereinigd. 
Neurologen aan de Washington Universiteit stelden boven-
dien vast dat een goede nachtrust de ontwikkeling van 
dementie vertraagt. 

Ontzorging
Prefita Touch dementiematrassen verhogen niet alleen het 
gevoel van veiligheid bij dementiepatiënten. Ook zorg-
instellingen hebben baat bij de ontzorgende werking ervan. 
Een beter herstel door middel van nachtelijke rust leidt tot 
een actievere deelname aan de dagactiviteiten en verkleint 
de inspanning die het verzorgend personeel moet doen in 
de patiëntbegeleiding. Personeel en medebewoners worden 
minder vaak opgeschrikt door dwalende medepatiënten. 
En dat is vooral een rustgevende gedachte voor familie en 
betrokkenen. 

1.  Prefita Touch dementiematrassen
        Pulserend matras voor behoud van de slaapcyclus.

Het Prefita Touch matras verhoogt niet alleen 
het gevoel van veiligheid bij de dementiepatiënt. 

Ook zorginstellingen hebben baat bij de 
ontzorgende werking ervan. 

Het Prefita Touch dementiematras bestaat uit 1600 impulsgevers 
die zorgen voor een verbeterde lichaamswaarneming.



Speciaal voor toepassing bij dementie biedt Prefita  
positioneringskussens voor drukverlichting en onder-

steuning. De kussens bieden een hoge mate van comfort 
en stabiliteit en zijn speciaal ontwikkeld om in elk denkbare 
situatie het lichaam in de juiste positie te brengen. De 
hoogwaardige materialen in combinatie met de vorm, kleur 
en maatvoering werken therapeutisch en zijn daarnaast 
geschikt om doorliggen te voorkomen. De kussens nemen 
eenvoudig de lichaamswarmte aan en zijn resistent tegen 
alle denkbare vloeistoffen. 

Vervormbare kussens met microparelsysteem
De Prefita vervormbare positioneringskussens met micro-
parelsysteem zijn zeer geschikt voor optimale drukontlas-
ting en de ontspanning van de patiënt. De allerkleinste EPS 
parels staan garant voor een effectieve ondersteuning. De 
kussens passen zich perfect aan de patiënt aan, zonder de 
bewegingsvrijheid te beperken. Het microparelsysteem is 
extreem stil en bevordert het lichaamsbewustzijn. Binnen dit 
systeem zijn er ook hoofd- en handkussens leverbaar. 

2.  Prefita positioneringskussens
        Ideaal voor thuiszorg, zorginstellingen en verpleeghuizen.

De paarse kleur werkt
 geruststellend en heeft een positieve 

uitwerking op de gemoedsrust van 
dementiepatiënten.

Bepaal het juiste hulpmiddel altijd op basis van het individuele 

klinische beeld en de wensen van de direct betrokkenen.

Modellen van het positioneringskussen zijn aan te passen aan 

de persoonlijke zorgvraag. Dit varieert van zeer stabiele tot 

volledig flexibele kussens. Dankzij deze specifieke model-

keuze krijgt de gebruiker de beste slaap- of zithouding en de 

best mogelijke nachtrust. 

Meer informatie? 
Wij verstrekken familie, verzorgers en mantelzorgers graag 

meer informatie over de mogelijkheden om met positionerings-

kussens de zorg voor dierbaren verder te optimaliseren. 

Vormvaste kussens met sandwichsysteem
De serie positioneringskussens met sandwichsysteem 
bestaan uit positioneringsrollen en wiggen. De kwalitatief 
hoogwaardige kussens zijn opgebouwd uit twee lagen. De 
stabielere PU-schuimkern is ingekapseld in een zachtere 
koude schuimlaag. Het sandwichsysteem is daardoor vorm-
stabiel maar voelt nog steeds zacht aan. De kussens zijn 
tweezijdig inzetbaar voor een breed scala aan toepassingen, 
zoals voor de tijdelijke ondersteuning bij bewegings-
activiteiten of voor de individuele positionering van het 
lichaam. 



Iedereen wil een zo veilig mogelijke slaapomgeving voor 
rusteloze- en valgevoelige cliënten. Als het gaat om 

dementiezorg of andere kwetsbare groepen is preventief 
handelen in alle gevallen de beste oplossing. Prefita biedt 
hiertoe een aantal hoogwaardige producten die specifiek 
ontwikkeld zijn om vallen of de kans op letsel bij vallen te 
voorkomen:
• Prefita veiligheidsmatten 
• Prefita antislip valmatten
• Prefita alarm-oproep systeem

Prefita ‘Val en Stop!’ veiligheidsmatten
Val en Stop!: dat is het concept van de Prefita veiligheids-
matten die u direct naast het bed plaatst. Deze valmatten 
zijn voorzien van EPS microparels die zijn opgenomen in een 
fijnmazig netwerk. Dit hoogwaardig netwerk veert mee en 
verzacht de landing. Bij het uit bed vallen zinkt de persoon 
in de zachte vulling en wordt het doorrollen van het lichaam 
direct gestopt. Letsel, ontstaan door stoten of doorrollen, 
wordt hiermee voorkomen. Praktisch: door middel van de 
draagband verplaatst of transporteert u de veiligheidsmat in 
een ommezien.  

3.  Prefita valmatten
        Voor een veilige slaapomgeving 
  voor rusteloze- en valgevoelige cliënten

Als het gaat om dementiezorg of andere 
kwetsbare groepen is preventief handelen 

in alle gevallen de beste oplossing. 

Prefita Antislip valmatten
Prefita Antislip valmatten worden ingezet om de val te 
breken bij cliënten die mogelijk uit bed rollen. Dit valmatras 
is gemaakt van hoogwaardig RG35 PU-schuim en plaatst u 
direct naast het bed om de impact van een val te vermin-
deren. Dankzij de stroeve stof (antislip) aan de onderzijde, 
kan de mat niet wegglijden. De matten zijn voorzien van een 
beschermende incontinentiehoes die dankzij de ritsluiting 
eenvoudig te verwijderen is voor reiniging. Er zijn drie 
uitvoeringen leverbaar: standaard, vouwbaar en wigvorm. 
De matten met wig dempen de val eerder en verminderen 
het risico op verwonding. 



Mensen met dementie hebben continu begeleiding nodig, dat vergt 
tijd, aandacht en geduld. Dankzij het Prefita alarmoproepsysteem, 

ontstaan er meer momenten van rust. Naasten hoeven zich minder 
zorgen te maken over hun dierbaren in de wetenschap dat er bij een 
noodoproep snel en adequaat gereageerd kan worden. Een persoon 
die zorg behoeft, kan op deze manier langer zelfstandig thuis blijven 
wonen en zich daarbij veilig voelen.

Eenvoudige installatie en bediening
Plaatsing van het Prefita alarmoproepsysteem is heel gemakkelijk en 
neemt weinig ruimte in beslag. De patiënt drukt eenvoudig op de rode 
noodknop van de polsband of nekhanger, waardoor er een akoestisch 
en/of optisch alarm afgaat richting verzorgers of familieleden. De 
noodknop werkt in combinatie met de kabelvrije wandcontactunit. 
Deze heeft een actieradius van 150 meter. Het systeem werkt met 
gemak over twee verdiepingen en kan - afhankelijk van de afstand -  
eventueel bij de buren geïnstalleerd worden. 

4.  Prefita alarmoproepsysteem
 Een veilig gevoel bij uw dierbaren zorgt voor
 meer rust bij u als zorgverlener. 

Met een alarmoproepsysteem 
voelen mensen met dementie 
zich veiliger en wonen langer 

zelfstandig thuis



Uw leverancier:

Prefita zitzak
De Prefita zitzak is een zacht alternatief voor traditionele  
fixatiehulpmiddelen en wordt vaak ingezet als tijdelijke hulp 
bij het zitten. De zitzak is bijzonder geschikt voor mensen 
met dementie die fysiek worden uitgedaagd en een hoge 
bewegingsdrang hebben. De zitzak zorgt voor fixatie en 
beschermt de betrokkene tegen vallen of zelfbeschadigend 
gedrag. Het kussen is gevuld met drukverdelende EPS parels. 
De hoes is van rode, waterafstotende stof.

Prefita dementiekussen
Dit speciaal ontwikkelde kussen voor dementiepatiënten 
wordt op vele manieren ingezet. Het kussen vormt zich bij-
zonder goed om het lichaam in alle liggende posities. 
Het kussen geeft de patiënt een gevoel van veiligheid en 
geborgenheid, helpt bij oriëntatie en ondersteunt bij het in 
slaap vallen en in slaap blijven. Het verlies van lichaams-
sensaties wordt tegen gegaan. Het kussen is gevuld met 
drukverdelende EPS parels voor een optimale contour-
vorming en ondersteuning. Inclusief anti-allergiehoes.

5.  Overige hulpmiddelen bij dementie
        Voor oriëntatie- en fixatie en een 
 gevoel van geborgenheid en veiligheid.

Wij bepalen het juiste hulpmiddel altijd op basis van het individuele klinische 
beeld en de wensen van de direct betrokkenen. 

Meer informatie?
Wij verstrekken familie, verzorgers en mantelzorgers graag meer informatie 

over de mogelijkheden om de zorg voor uw dierbaren verder te optimaliseren. 

Uw leverancier:

Prefita is een label van Nice2U
Telefoon  +31 (0)383033370
E-mail  info@nice2u.nl
Website  www.nice2u.nl

Wijzigingen, zet- en of drukfouten voorbehouden.


