
  

Dementiematrassen

Pulserende dementiematrassen met
probiotische functies voor intensiever slapen

Prefita Touch
dementiematrassen

Circa 67% van de dementiepatiënten lijdt aan slaap-
stoornissen. Deze ontstaan vaak door een slechter 
wordende lichaamswaarneming en de daarmee 
verbonden desoriëntatie. Patiënten worden onrustig, 
slapen slecht en staan ‘s nachts vaker op. Dit brengt 
patiënten in gevarensituaties die met dit matras 
verminderd of voorkomen worden.

Een goede nachtrust vermindert 
de symptomen van dementie. 
Het Prefita Touch is speciaal ontwikkeld voor 
dementiepatiënten. De basis van het Touch systeem 
ligt in het inwendige matras. Deze is voorzien van 1600 
kubusvormige elementen van traagschuim (8 cm dik), 
die als een raster met elkaar in verbinding staan: de 
impulsgevers. Het lichaam krijgt kleine reactie-impulsen 
bij elke beweging. Door de impulsgevers wordt het 

●	 verbetert de nachtrust bij dementie
●	 verhoogt de gemoedsrust voor verzorgers
●	 1600 impulsgevers uit traagschuim (8 cm dik) 
 versterken de lichaamswaarneming bij patiënten
●	 minder desoriëntatie en doezelen overdag
●	 voorkomt doorliggen tot graad 2
●	 probiotische cover met driezijdige omtrekrits voor een 
 reiniging (machinewasbaar op 60ºC)

lichaam gestimuleerd en de lichaamswaarneming 
verbeterd. Door de blokachtige structuur wordt het 
lichaam bovendien goed geventileerd en wordt de 
intensiteit van de slaapcyclus bevorderd. Het matras is 
ook effectief inzetbaar om doorliggen te voorkomen.

Gegarandeerd chemicaliën vrije zone 
De cover van het Prefita Touch dementiematras voelt 
aangenaam aan en is huidvriendelijk vervaardigd: 

• zonder chemische additieven 
• anti-allergisch
• anti-septisch  
• probiotisch uitgerust

De cover is voorzien van een praktische driezijdige 
omtrekrits en is machinewasbaar op 60 graden.



Dementiematrassen

Art.nr Product Maat lxbxh

100262 Prefita Touch dementiematras 200 x 90 x 15

Ook verkrijgbaar in de maten:

Prefita Touch dementiematras 190 x 90 x 15

Prefita Touch dementiematras 200 x 100 x 15

Prefita Touch dementiematras 200 x 120 x 15

Prefita Touch dementiematras 200 x 140 x 15

Probiotische functies voor een goede nachtrust
De probiotische cover van de Prefita Touch dementie-
matrassen stopt op slimme wijze de groei van 
bacteriën, huisstofmijt en schimmels. Deze dekking 
laat een natuurlijke micro-flora ontstaan, die allergie 
voor huisstofmijt neutraliseert en schadelijke bacteriën 
verdringt. Zonder deze bacteriën heeft huisstofmijt 
geen voedingsbasis. 

Ingenaaid zilverdraad
Het ingenaaide zilverdraad heeft een antibacterieel 
effect. Onderzoek bevestigt dat zilveratomen perma-
nent zilverionen uitzenden die de celwanden van 
micro-organismen vernietigen. Tijdens het produc-
tieproces wordt het natuurlijke antiseptisch zilver 
toegevoegd. Hierdoor wordt de groei van bacteriën op 
de huid en de vorming van onaangename geuren voor-
komen. Dermatologisch worden er positieve effecten 
bereikt, zoals bijvoorbeeld bij eczeem. 

Neem gerust contact op voor meer informatie of 
technische specificaties.

1.  Visco traagschuim bovenlaag (2 cm)
2.  Traagschuimconstructie (8 cm dik) met 1600 impulsgevers in een flexibel raster 
3.  Versterkte matrasrand voor makkelijker zitten en opstaan
4.   Visco traagschuim tussenlaag (2 cm)
5.  Steunlaag van koudschuim (3 cm)
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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.


