90% decubitusreductie bij preventie.
Decubitus is een verzamelnaam voor beschadiging van de huid en het onderliggende weefsel
door druk-, schuif- en/of wrijfkrachten op de huid.

De kost van decubitus is hoog, zowel in termen van leed berokkend aan de patiënt als in termen
van financiële belasting voor de maatschappij en de patiënt. Preventie van decubitus is zowel
vanuit het oogpunt van de patiënt, de zorgverlener als de maatschappij belangrijk.
Volgens het rapport van de Nederlandse Gezondheidsraad is decubitus verantwoordelijk voor 1,3%
van de totale kosten van de Nederlandse gezondheidszorg en behoort het daarmee tot de eerste vier
ziekten qua kosten. In die studie werd geen rekening gehouden met niet-medische kosten (uitgaven
door de patiënt) en productiviteitskosten (kosten van arbeidsverzuim als gevolg van ziektesituatie)

Wist u dat?


Landelijk gemeten door het LPZ is het risico op decubitus bij risicopatienten binnen wonen zorg
en welzijn hoger is dan 60%.



Elk jaar overlijden rond de 243 mensen aan complicaties t.g.v. decubitus (CBO)



5,6% van de cliënten binnen de chronische sector decubitus heeft (meting LPZ in 2013).



Iemand met meer ziektebeelden meer risico op decubitus ontstaat.

Het welbevinden van mensen is belangrijk. Uit cijfers van het LPZ is gebleken dat 31,8% geen anti
decubitus matras inzet bij hoog risicocliënten binnen de chronische sector. Hierin is dus nog een
enorme winst te behalen.

Door het inzetten van preventieve matrassen is in een studie aangetoond dat de reductie van
decubitus verlaagt wordt met 90%. (studie: Janet Thomas, Jane James vakblad Nursing) Hiervoor zijn
de Premier matrassen ingezet in plaats van de standaard zorgmatrassen.

Gemiddelde kosten van een decubituswond?

Onze oplossingen:

Softform Premier Active matras
Door de toepassing van diverse soorten hoogwaardig schuim in verschillende lagen wordt voor ieder
type gebruiker een maximum aan comfort bereikt. De profilering van de bovenlaag van het matras
zorgt daarnaast voor een optimale drukverdeling door de diepte, lengte en breedte van de profilering
te laten variëren per zone van het matras. Bovendien wordt een optimale ventilatie in en tussen de
verschillende lagen gecreëerd. Dit alles voorkomt of geneest in hoge mate doorligplekken. Tenslotte
maakt de modulaire opbouw van het matras het mogelijk om onderdelen hiervan te vervangen. Dit
bespaart tijd en kosten.

Voordelen ten opzichte van luchtwissel


Door middel van het aansluiten van een pomp verandert het Premium Active matras in een
dynamisch matras. Dit heeft veel voordelen voor patiënt en medewerkers, namelijk:
o

Meer ligcomfort

o

Minder piekdruk bij de dragende banen

o

Minder gevoel van zeeziekte

o

Beter slapen/ betere nachtrust

Teven heeft onderzoek aangetoond dat men veel sneller reageert bij het ontstaan van decubitus.


Geen transfers



Tijd- en kostenbsparing



Geen extra reinigingskosten, zoals bij een luchtwissel (transport, desinfectie)



Op en afbouw van de huidbelasting mogelijk, niet gelijk van luchtwissel naar een standaard
matras



Aangetoond is dat de Softform Premier Active even effectief is als een regulier luchtwissel
matras.

IsuroMed, statisch anti decubitus matras tot en met categorie 4
Onderzoek van Duitse klinieken heeft aangetoond dat het Isuro Med matras een grote bijdrage levert
aan de levenskwaliteit en het genezingsproces. Naast een succesvolle wondheling, vanwege een
zeer goede drukverdeling, heeft het Isuro Med matras zich al bewezen met huidaandoening tot
categorie 4 volgens EPUAP. De Isuro Med vermijdt drukpieken, terwijl het gevoel van het eigen
lichaam wordt gehandhaafd.
Eigenschappen


Geclassificeerd tot de hoogste categorie drukontlasting



Statisch matras



Zonder pomp dus geruisloos



Incontinentiebestendige hoes



Matrashoes is rekbaar in lengte- en breedterichting

Voordelen


Zonder pomp, dus geruisloos



Minimaliseert wrijving en trekkrachten op de huid



Minimaliseert drukpieken



Maximaliseert contactoppervlak



Gevoel van eigen lichaam wordt gehandhaafd



Direct inzetbaar



Geen transfers



30º positionering



Minder pijnwaarneming



Minder medicijngebruik



Betere slaapkwaliteit



Optimaliseert mobiliteit en vitaliteit

