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Redistribuição de pressão 
A linha LINET de colchões passivos é projetada para melhorar 
a distribuição de pressão de acordo com a posição e o 
movimento do paciente. O fundo do colchão foi projetado 
especialmente para garantir a posição ideal do colchão durante 
o posicionamento.

 

Suporte na borda lateral
Os lados dos colchões passivos LINET são reforçados com 
espuma de alta densidade. Isso oferece habilidade e conforto 
para o paciente ao sentar na borda da cama. Além disso, 
facilita manusear o colchão.

Controle de infecção 
Os colchões LINET são protegidos por uma capa à prova 
d'água e permeável a vapor. As capas são revestidas com 
PU ou têm costuras soldadas de alta frequência para evitar a 
entrada de fluidos.

Colchões passivos
para conforto, segurança e higiene
Embora as lesões por pressão possam ser evitadas, até 4 milhões de pessoas 
ainda sofrem disso no mundo todo. A abordagem mais eficiente é a prevenção 
e a escolha de um colchão de qualidade é uma das medidas preventivas mais 
importantes.

2.2 bilhões 
de libras gastas em 

tratamentos de lesão por 
pressão no Reino Unido.(1)

   

HOSPITAL

4 milhões de 
pessoas 

na Europa têm lesões  
por pressão(2)



Até 95% das lesões 
por pressão podem ser 

evitadas(3)

Capa à prova d'água e 
permeável a vapor  
A capa do colchão é feita de um material flexível 
permeável a vapor com um zíper oculto.
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Colchões passivos
para conforto, segurança e higiene



CliniCare 30
com GELTEX® na parte interna
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O colchão CliniCare 30 é projetado para cuidado 
intensivo, agudo e de longo prazo. A exclusiva tecnologia 
patenteada GELTEX® na parte interna garante 
a distribuição ideal da pressão bem 
como um nível excepcional de 
respirabilidade.

Conta com GELTEX® 
macio na parte interna 
para melhor suporte

 +

GELTEX® é criado pela 
fusão de gel, espuma e 

células cheias de ar.
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Excelente distribuição de pressão e 
respirabilidade
Construção do perfil
A base de espuma de suporte com cortes laterais no perfil ajudam no perfil da cama, bem como um 
design de perfil articulado para ajudar a acompanhar o perfil nos joelhos e sacro.

Suporte para transferência
Bordas laterais com espuma rígida criam uma superfície de suporte para auxiliar nas transferências de 
paciente e a impulsionar a durabilidade do colchão quando um paciente está sentado na borda da cama. 

Design para virar
O colchão CliniCare 30 possui um design que requer apenas rodá-lo da cabeça aos pés a fim de estender  
a vida útil do colchão e um projeto onde não é preciso girar de cabeça para baixo para facilitar o manuseio. 

Combinação de 
espumas de qualidade 
e capa PU soldada de 
alta frequência 

 +

270° 230 kg unilateral
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Tecnologia exclusiva GELTEX®

O GELTEX® na parte interna combina respirabilidade, distribuição de 
pressão e suporte para o corpo que não é obtida com outros materiais 
graças à sua fórmula exclusiva com as propriedades de gel.

Camada superior padrão GELTEX® na camada superior interna

Mapas de área de pressão
O mapeamento da pressão do colchão permite visualizar a intensidade da pressão entre o corpo 
do paciente e a superfície.

Respirabilidade máxima
— O GELTEX® na parte interna tem uma estrutura de células abertas consistentes infundidas com 

gel para excelente respirabilidade e ‘sustentação’ suave a fim de oferecer a resiliência e o suporte 
necessários.

— A melhora da ventilação contribui 
para o aumento do conforto do 
paciente e uma vida útil mais longa 
do colchão.

Suavidade e suporte
— Enquanto o corpo afunda para sentir 

conforto e redução na pressão, o 
GELTEX® na parte interna faz uma contra-
pressão gentil para oferecer todo suporte 
necessário.

Para uma sensação de 
conforto

— Promove distribuição de pressão ideal, 
especialmente na área sacral e na zona 
do calcanhar. 

— O mapa de pressão mostra o efeito da 
combinação de maciez e suporte.
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CliniCare 20
O CliniCare 20 possui uma superfície de suporte 
de espuma com memória que se molda  
e maximiza a área de contato do corpo,  
o suporte e o conforto do paciente. 

— Espuma firme reforça as extremidades laterais 
para ajudar nas transferências de paciente  
e aumenta a durabilidade do colchão. 

—  Camada de espuma de suporte firme oferece 
durabilidade. 

—  Esse colchão CliniCare possui um design 
que requer apenas virar da cabeça aos pés 
a fim de estender a vida útil do colchão e um 
projeto onde não é preciso girar de cabeça 
para baixo para facilitar o manuseio.

CliniCare 10
O CliniCare 10 possui uma construção com 
três camadas de espuma que oferece uma 
combinação exclusiva de propriedades de suporte 
e redistribuição de pressão.

— Camada superior : Visco espuma nas áreas da 
cabeceira e calcanhar para maior conforto e 
contorno para redistribuição da pressão. Seção 
de espuma altamente resiliente modificada por 
combustão (CMHR) para ajudar a redistribuição 
de pressão e auxiliar no perfil da cama. 

—  Espuma firme reforça as extremidades laterais.

C
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CliniCare 10 P
com GELTEX® na parte interna
O colchão é projetado e dimensionado 
para pacientes pediátricos. Ele incorpora a 
tecnologia GELTEX® para oferecer conforto 
ideal para as crianças. Ele distribui o peso 
de forma ideal, oferece suporte e permite 
liberdade de movimento ao mesmo tempo 
em que continua altamente respirável.

— O GELTEX®na parte interna exige menos 
energia para movimentar o paciente 
comparado às espumas Visco.(2)

270° 220 kg unilateral

unilateral270° 250 kg

270° 75 kg unilateral
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270° 200 kg

180° 200 kg

270° 350 kg

PrimaCare 20 B
O PrimaCare 20 B é projetado 
especificamente para pacientes que 
exigem um maior limite de peso em 
ambientes hospitalares e de enfermagem.

— Profundidade total adicional de 16 cm 
para fornecer suporte adicional 
e redistribuição de pressão para 
pacientes mais pesados.

PrimaCare 10
PrimaCare 10 é feito com núcleo único 
em espuma. A superfície superior do 
colchão possui um perfil transversal e 
longitudinal distribuído uniformemente 
por toda a superfície.

— A cabeceira e a extremidade dos 
pés têm um perfil mais denso para 
garantir maior conforto e distribuição 
da pressão.

PrimaCare 20
O PrimaCare 20 possui uma cama superior 
de espuma modificada por combustão 
altamente resiliente (CMHR) combinada 
com uma maior densidade e base de 
espuma de suporte mais firme que oferece 
durabilidade adicional.

—  Exclusivo design de perfil articulado na 
base para ajudar a acompanhar o perfil 
nos joelhos e sacro.

—  Design que requer apenas virar da 
cabeça aos pés a fim de estender a vida 
útil do colchão e um projeto onde não é 
preciso girar de cabeça para baixo para 
facilitar o manuseio.
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unilateral

unilateral

unilateral
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TIPO
TAMANHO (cm) 

200 × 86 × 14 200 × 90 × 14 208 × 88 × 14 208 × 95 × 14 208 × 88 × 16

CliniCare 10 Sim sim sim sim

CliniCare 20 sim sim sim sim

CliniCare 30 sim sim sim sim

CliniCare 10 P sim

PrimaCare 10 sim sim sim

PrimaCare 20 sim sim sim sim

PrimaCare 20 B sim

EfectaCare 10 sim sim sim

EfectaCare 20 sim sim sim
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EfectaCare 20
O colchão é formado por uma peça 
única de núcleo de espuma P10 e a 
parte superior tem perfil na área dos 
quadris do paciente.

— A pressão no paciente é otimizada 
durante o posicionamento devido 
aos recortes no fundo do núcleo de 
espuma .

EfectaCare 10
O colchão é formado por um bloco sólido 
com perfilamento em seus dois lados. 
Esse perfilamento ajuda a aumentar a 
ventilação e a melhor distribuição de 
pressão.

— O perfilamento é simétrico por toda a 
superfície do colchão. Isso significa que 
o colchão pode ser virado de cabeça 
para baixo conforme necessário e as 
regiões da cabeça e dos pés podem 
ser rotacionadas. Consequentemente, 
o colchão tem maior vida útil.

Tamanho dos colchões passivos

180° 150 kg

180° 110 kg

unilateral

dupla face
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Qualidade para pacientes e 
profissionais de saúde

Capa funcional
— O revestimento de tecido é impregnado com um agente anti-microbiano para melhorar a resistência ao 

desenvolvimento de bactérias, incluindo MRSA, desenvolvimento de fundos e ácaros domésticos. 

— Pode ser limpo no local ou na lavanderia

— Inclui BS7177:2008 Risco Médio 

A capa do colchão se ajusta perfeitamente ao 
núcleo de espuma na parte interna, protegendo o 
colchão e a pele do paciente. A capa inclui diversos 
recursos técnicos que apoiam essa função dupla.

Revestimento 
PU ou costuras 
soldadas de alta 
frequência.

 +

Resistente  
a água

 +
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Controle de infecção
A tecnologia avançada dos colchões passivos, 
especialmente suas capas, oferece facilidade de limpeza 
e auxilia na manutenção geral.

Multielasticidade
 +

Permeável a vapor 
 +

Costuras soldadas de alta 

frequência e uma aba para 

cobrir o fechamento por zíper 

e proteger e aumentar a 

longevidade.
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Instalações de teste no local, 
incluindo:
— Teste de resistência à combustão

— Teste físico e de fadiga para as espumas do 
componente e do produto composto final

— Teste de desempenho no Centro de Inovação 
Sustentável Recticel em Wetteren, Bélgica

QUALIDADE TESTADA
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— Melhora da qualidade do 
cuidado

— A prevenção eficiente pode 
contribuir para um período de 
hospitalização mais curto
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— Distribuição de pressão 
ideal do paciente

— Suporte ao sentar na borda 
da cama ou ao levantar

—  Manuseio do colchão simples 
e intuitivo

— Fácil de limpar

Colchões passivos


