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Suuz is een innovatief matrasvervangend anti-
decubitussysteem. Het matras is zowel mét als 
zónder powerunit inzetbaar.

De revolutionaire SuuZ kent compartementen 
die gevuld zijn met schuim en aan de onderzijde 
voorzien van een luchtkamer. Dit unieke 
systeem kan worden ingezet ter voorkoming 
en behandeling van decubitus.



Beoogd gebruik

SuuZ kan worden ingezet voor het 

voorkomen en behandelen van 

decubitus. Het schuim kan normaliter 

tot en met categorie 2, daarboven 

wordt meestal overgegaan tot inzet 

van een luchtwisselsysteem. Doordat 

de SuuZ de mogelijkheid kent om de  

verschillende compartimenten meer of 

minder druk te laten geven, kan zij  

gebruikt worden als verlengstuk van 

het normale schuimmatras en zullen 

de traditioneel gebruikte luchtwissel-

systemen minder frequent ingezet 

hoeven te worden. In een andere 

samenstelling is SuuZ ook leverbaar 

voor lichtere en zwaardere gebruikers.

Brandveiligheid   

Het schuim voldoet aan:

BS EN 1021-1 en BS EN 1021-2

BS EN 597-1 en BS EN 597-2 

Specificaties

schuim
Densiteit

NEN EN ISO 845
Stramheid

NEN EN ISO 3386-1
Treksterkte

NEN EN ISO 1798
Rek bij breuk

NEN EN ISO 1798

Onderlaag 50KG/m3 3,1 kPa 90,0 kPa 130%

Toplaag 60 KG/m3 3,7 kPa 200,0 kPa 200%

 
Comfortabel en een vloeiende 

drukverdeling inéén. 

Drukverlagenddrukverlagend Swiss quality foamswiss quality foam AdemendademendOptimale stabiliteitoptimale stabiliteitDuurzaam
duurzaam

Cliëntsgewicht: 
50 tot 130 kilo

gebruikersgewicht

Kwaliteitskenmerken 

CE 93/42 EEG klasse 1

 C B
 A

De schuim-compartementen

SuuZ bestaat uit twee lagen Zwitsers schuim; 

een 6 cm dikke SensiDense toplaag en een in 

variërende hoogte HRC SoliCore onderlaag. De 

toplaag is in kubussen gesneden, drukverlagend, 

hoogademend en zeer comfortabel. De 

onderlaag biedt een uitstekende stabiliteit en 

draagvermogen, en is gebouwd op zeer intensief 

gebruik.

Diverse testen wijzen uit dat het liggedrag op dit 

matras constanter blijft. Niet voor niets zijn beide 

schuimen al ruim 20 jaar een bewezen product 

binnen de intensieve zorgmarkt.

De lucht-compartimenten

Onder de beide schuimlagen bevinden zich 

luchtkamers welke activeren op het moment 

dat de powerunit wordt aangesloten. Zonder 

deze te activeren, kan het matras als preventief 

standaard AD-matras wordt gebruikt.

De luchtkamers kennen een cycli van 11 minuten, 

verdeeld over a-b-c. Binnen deze tijd vullen de 

luchtkamer a’s zich als eerste, dan de b’s en 

vervolgens de c’s. Dit in een doorlopend proces. 

Door de combinatie van het schuim en de 

luchtkamer ervaart de gebruiker een vloeiende 

overgang in drukverlaging. Onmerkbaar wordt 

de huid vrijwel ontlast van druk.



 

Een matras die  
meegroeit met  
de behoefte  
van zorg.

Deze hoes verlengt de levensduur 

van SuuZ. Het PU-gecoate materiaal 

beschermt het matras tegen vuil en 

vocht en zorgt daarnaast voor de juiste 

ventilatie. De hoes is bi-elastisch,  

anti-allergisch, machinaal wasbaar tot 

95°C en is eenvoudig te reinigen met 

desinfectantia. 

Brandveiligheid 

Deze incontinentie hoes voldoet aan 

de BS 7175- Crib 7 normering.

Incontinentie hoes

Voor de cliënt

SuuZ is een zeer comfortabel 

AD-matras en is bedoeld voor 

bovengemiddeld gebruik. Het matras 

bestaat uit  drie zones: de hoofd-, 

de torso- en de aflopende hielzone. 

Op SuuZ kan gemakkelijk worden  

gedraaid. Noemenswaardig is de 

vloeiende overgang tussen de 

verschillende lucht-compartimenten.

SuuZ draagt hierdoor bij aan een 

betere nachtrust.

 

Voor de verzorger

SuuZ kent een hogere stabiliteit bij 

transfers dan een standaard matras. 

Daarnaast is SuuZ gebruiksvriendelijk. 

Indien er meer zorg nodig is, hoeft 

de cliënt niet meer te wisselen van 

matras. Het aansluiten van de pomp 

geschiedt met een aan/uit schakelaar. 

Naast de eenvoudige bediening 

verhoogt SuuZ de tevredenheid van 

de cliënt en natuurlijk ook van de 

zorg.

Voor zorgmanager

SuuZ kan worden aangepast aan de 

behoeften van de cliënt. Het matras 

kan zowel met als zonder pomp 

worden gebruikt. Dit bespaart behalve 

een fysieke handeling, namelijk het 

verwisselen van het matras, ook een 

bezuiniging van huur of koop van 

alternatieve systemen. 

Naast tevreden cliënten, brengt SuuZ 

een tijdsbesparing en minder fysieke 

inspanning van de verzorgers.

 
SuuZ met haar vele voordelen.
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