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CuraNed, hét adres voor zorghulpmiddelen.
Wie zijn wij?
CuraNed Zorghulpmiddelen is een onafhankelijke onderneming die hulpmiddelen
op het gebied van wonen en mobiliteit levert. Wij staan voor kwaliteit en persoonlijk
contact. Door opgedane kennis en erva-

ring kunnen we hulpmiddelen leveren van
goede kwaliteit binnen een kort tijdsbestek.
Mensen optimaal laten functioneren met
inzet van zorghulpmiddelen en kennis is de
bakermat van CuraNed.

‘een uniek matras dat zorgt voor vrijwel volledige
ondersteuning tijdens het liggen’
Wat is een DLM-matras?
Het DLM (dynamisch ligmiddel) is een uniek
matras dat zich zo kan vervormen dat het
lichaam vrijwel volledig ondersteund wordt,
ook bij ernstige standafwijkingen van de
wervelkolom, heupen en knieën. De druk
op de huid blijft daarbij nagenoeg gelijk.
Het matras maakt het mogelijk dat transfers/wisselingen in bed gemakkelijk door
één persoon uitgevoerd kunnen worden.
Het matras helpt de gevolgen van de passieve lighouding te voorkomen en maakt
tegelijkertijd het werk van verzorgers en
verplegende eenvoudiger en lichter. Zodra
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een persoon op het DLM matras gelegd
wordt, vloeien de polystyreenkorrels naar
de plaatsen met de minste druk. Op deze
manier worden alle delen van het lichaam
gelijkmatig ondersteund.
Enkele gevolgen hiervan zijn:
• Ontspanning
• Pijnvermindering
• Optimaal behoud van de mobiliteit
in de gewrichten
• Decubituspreventie en
decubitusgenezing

Samenstelling DLM

Nevenproducten en prijzen

Het DLM matras is één van de weinige
niet-vlakke matrassen met een variabele
dikte van 10-35cm. Het DLM is opgebouwd
uit een ondermatras, een rompzak en een
kussen. De rompzak en het hoofdkussen,
die gevuld zijn met polystyreenkorrels, zijn
gescheiden d.m.v. een tussenbalkje van
schuim. Het geheel wordt bedekt met een
buitenhoes.
Het ondermatras is gemaakt van CHMRschuim. De rompzak en het hoofdkussen
zijn gevuld met polystyreenkorrels met een
hardheid van 30 kg/m³. Deze onderdelen
zijn bekleed met een tijk van 100% katoen.
De buitenhoes heeft een gladde zijde aan
de buitenkant en een urinebestendige coating aan de binnenzijde. Het standaardformaat van een DLM is 190 x 85 cm. Tevens
voldoet het DLM aan de CE-markering.

Naast een DLM biedt CuraNed tevens
korrelkussens aan in diverse maten. De
korrelkussens zijn speciﬁek bedoeld om
het lichaam op een bepaalde plaats meer
ondersteuning te geven. Ook deze korrelkussens zijn gevuld met polystyreenkorrels
die zich naar het lichaam laten vormen. Op
deze manier geven ze een gelijke drukverdeling. De korrelkussens zijn leverbaar in
de onderstaande maten:
• 40 x 40 cm
€40,• 40 x 60 cm
€40,• 20 x 80 cm
€40,• 60 x 70 cm
€50,• Hoeﬁjzer model €100,• DLM-matras
€ 1.079,(Andere maten omtrent het DLM-matras is in overleg)

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief
verzendkosten
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Interesse?
Heeft u nog niet genoeg informatie gekregen over onze
producten en diensten?
Stuur ons gerust een e-mail en/of wij zijn telefonisch
bereikbaar en staan u graag te woord of bekijk onze website
www.curaned.nl
Het is mogelijk om een DLM-matras op zicht te krijgen. Daarbij
krijgt u tevens kosteloos een demonstratie. Bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Buitendijks 8
3356 LX Papendrecht
Tel.
: 0184-617267
E-mail : info@curaned.nl
Web
: www.curaned.nl
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