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Charakterystyka i zalety materaca

Materac szpitalny T30-190x90x12-AE

KARTA PRODUKTU

Możliwość wykonania materaca na zamówienie w rozmiarach nietypowych
Opracujemy wycenę ofertową po przesłaniu zapytania ofertowego z podaniem wszystkich wymiarów potrzebnego
materaca i rodzaju pokrowca oraz ilości. Możliwe do wykonania rozmiary (minimum i maksimum):
- długość od 120 do 220 cm
- szerokość od 60 do 140 cm
- wysokość od 6 do 15 cm.

Materac wyposażony jest w antyalergiczny pokrowiec medyczny wykonany w technologii AEGIS Microbe
Shield stosowanej do tekstyliów medycznych służących opatrywaniu ran. Minimalizuje ryzyko infekcji
bakteriami i zarazkami. Chroni przed bakteriami, grzybami, glonami, drożdżami, pleśnią i roztoczami.
Bezbarwna i bezzapachowa powłoka antymikrobiotyczna i antybakteryjna nie zmywa się i nie ściera.
Warstwa wierzchnia: bawełna 100% o gramaturze 200 g/m² z powłoką AEGIS; warstwa właściwa:
poliester + poliuretan, co zapewnia nieprzemakalność materiału. Wzdłuż trzech boków [C] ma wszyty
suwak błyskawiczny do zapinania pokrowca na materacu. Pokrowiec można prać w temperaturze do 95°C.
W pokrowiec wszyta jest też etykieta informacyjna o warunkach czyszczenia i konserwacji pokrowca.

Rodzaj oferty: standard: pojedyncze sztuki
Rodzaj materaca szpitalnego: piankowy zwykły
Rozmiar materaca: 190x90 cm
Wysokość materaca: 12 cm
Twardość materaca: średnio twardy
Pokrowiec materaca: antyalergiczny
Wkład materaca - materiał: pianka poliuretanowa
Gęstość pianki wkładu materaca: 30 kg/m³
Pokrowiec materaca - materiał: poliester z powłoką poliuretanową
Zapinanie pokrowca na materacu: suwak błyskawiczny
Pokrowiec - temperatura prania: 95°C
Długość materaca [cm]: 190 ±2
Szerokość materaca [cm]: 90 ±2
Grubość materaca [cm]: 12 ±1
Ciężar materaca z pokrowcem [kg]: 17
Numer katalogowy produktu: T30-190x90x12-AE
Kod PKWiU: 31.03.12.0
Certyfikacja produktu: CE/MDD
Dokument certyfikacji produktu: deklaracja zgodności
Nomenklatura wg URPLWMiPB: wyrób medyczny
Numer wpisu do rejestru wyrobów medycznych: PL/DR 019123
Stawka podatku VAT na produkt: 8%
Podstawa prawna obniżonej stawki VAT: art. 41 ust. 2 oraz zał. nr 3 poz. 105 ustawy o VAT (wyrób medyczny)
Gwarancja ogólna: 2 lata
Gwarant udzielający gwarancji: producent wyrobu / produktu
Gwarancja na wkład piankowy materaca: 2 lata
Gwarancja na pokrowiec materaca: 2 lata

Dane techniczne

• odpowiedni do łóżek medycznych z leżem 1, 2, 3 i 4-segmentowym
• odpowiedni dla pacjentów o wadze do 130 kg i do 185 cm wzrostu
• długość materaca 190 cm (±2 cm)
• szerokość materaca 90 cm (±2 cm)
• grubość materaca 12 cm (±1 cm)
• średnio twardy wkład piankowy z pianki PU o gęstości 30 kg/m³
• elastyczny i sprężysty
• podwyższona odporność na powstawanie długotrwałych odkształceń
• wydłużony okres użytkowania w stosunku do tanich materacy
• 2-letnia gwarancja producenta
• wyposażony w nieprzemakalny i antyalergiczny pokrowiec medyczny AEGIS Microbe Shield
• pokrowiec zabezpiecza pacjenta przed bakteriami, grzybami, glonami, drożdżami, pleśnią i roztoczami
• wysoka przepuszczalności pary wodnej przez pokrowiec (materiał oddychający)
• trwałość powłoki antymikrobiotycznej i antybakteryjnej pokrowca - nie zmywa się i nie ściera
• pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny wzdłuż 3 boków materaca
• certyfikowany wyrób medyczny (materac i pokrowiec)
• darmowa dostawa na terenie Polski transportem producenta (wyłącznie do placówek ochrony zdrowia, instytucji i firm)
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Podmiot odpowiedzialny za sklep EpicMED

Dom Kupiecki ARKADIA spółka z o.o. NIP 954-27-84-362 REGON 368734116 KRS 0000703242
ul. Staromiejska 6/10d, 40-013 Katowice, tel. 32 720 94 00 [dkarkadia.pl dk@dkarkadia.pl]
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy opłacony w całości.
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