
Madrasser

2009
www.gaterd.se

Gate Rehab Development  AB

Vi är alla olika. Med olika drömmar och mål, glädjeämnen och 
sorger. Våra fysiska förutsättningar varierar också: i den bästa 
av världar samarbetar kroppen till hundra procent – ibland 
behöver den lite hjälp på traven. Livet öppnar alltid nya dörrar, 
och då vill vi fi nnas där. Med produkter som hjälper människan 
att ta vara på alla tillfällen till ett rikare, rörligare liv. 

GATE är ett svenskt hjälpmedelsföretag, sprunget ur en lång 
skandinavisk tradition av rehabiliteringsforskning och produkt-
utveckling. Säkerhet, pålitlighet, komfort och materialprestanda 
är en del av arvet men vi lever också efter en alldeles egen 
regel: att aldrig förhandla bort den individuella, ergonomiska 
passformen. Den är vår möjlighet att göra verklig skillnad. 
Skiljer sig gör också vår inställning till formgivning. Vi vill skapa 
produkter med ett egenvärde. Som är lätta att ta till sig och, 
kanske till och med, önska sig. 

GATE fokuserar på gånghjälpmedel och lösningar för bad och 
hygien, samt ett urval av medicintekniska produkter inom om-
rådet prevention och behandling av sår. Gemensamt för dem 
alla, är att de har det där lilla extra. En detalj, en lösning eller 
ett material som ingen annan har. Vi kallar det GATE Unique. 
Vårt företag grundades av personer med lång erfarenhet och 
vi drivs alla av vetskapen att vi – tillsammans med dig – kan 
förändra ett liv.

Stäng aldrig dörren för möjligheten.

GATETM Rehab Development AB
Isberga Säteri
333 91 Smålandsstenar

Tel:   0371 31800
Fax:  0371 31801
E-mail: info@gaterd.se
Internet: www.gaterd.se

Norton skalan
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Använd Nortonskalan nedan för att utvärdera patientens allmäntillstånd. Inspektera huden 
för att hitta eventuella sår. Konsultera därefter tabellerna vid respektive madrass – 
Förebyggande, Sårgrad 1 eller Sårgrad 2, 3 och 4 – för rätt utgångspunkt vid val av 
madrass. 
Med regelbundna kontroller kan du sätta in förebyggande åtgärder i rätt tid. Nortonskalan är 
en god hjälp för att bedöma risken att utveckla trycksår. 20 poäng eller mindre innebär höjd 
risk. Då krävs aktivt trycksårsförebyggande åtgärder och ökad omvårdnad.

Psykisk status Fysisk aktivitet Rörelseförmåga Födointag Vätskeintag Inkontinens Allmäntillstånd

Helt orienterad
i tid och rum

Går med eller
utan hjälp

Fullgod Normal portion Mer än 1000 ml
per dag

Nej Gott

Stundtals
förvirrad

Går med hjälp
av personal

Något begränsad 3/4 portion 700 - 1000 ml
per dag

Av och till Ganska gott

Svarar ej adekvat
på tilltal

Rullstolsburen Mycket begränsad 1/2 portion 500 - 700 ml
per dag

Urin- eller
tarminkontinens

Dåligt

Okontaktbar Sängliggande Orörlig Mindre än
1/2 portion

Mindre än 500 ml
per dag

Urin- och 
tarminkontinens

Mycket dålig

Tekniska specifi kationer
Art. Nr. Produkt  Brukarvikt  

56-700  Sof*Care 840, madrasskärna

56-704  Sof*Care Supréme  0 - 300 kg (30 - 140 kg) 
56-708  Sof*Care OPR lång (5 pack) 0 - 160 kg
56-709  Sof*Care OPR kort (5 pack) 0 - 160 kg
56-480  Sof*Care 427 0 - 300 kg
56-722  Clini-Dyne   0 - 160 kg 
56-752  Air Express Overlay  0 - 230 kg
56-895  Air Express  0 - 230 kg
56-880  Aire Twin Overlay  0 - 260 kg
56-881  Aire Twin   0 - 260 kg
56-753  Auto Air Select 0 - 260 kg
56-754  Auto Sure Float 0 - 260 kg
56-748  Auto Air Select 105 cm 0 - 450 kg
56-749  Auto Air Select 120 cm 0 - 450 kg
56-746  Auto Sure Float 105 cm 0 - 450 kg
56-747  Auto Sure Float 120 cm 0 - 450 kg

Tillbehör 

56-800  Sof*Care, överdrag  
56-701  Sof*Care, fyllnadspump
56-702  Sof*Care, supportpump
56-481  Sof*Care, fyllnadspump manuell

56-879  Bottenmadrass till overlays (3 cm) 
56-788  Bottenmadrass “Krubba” 90x200
56-789  Bottenmadrass “Krubba” 105x200
56-787  Bottenmadrass “Krubba” 120x200

56-706  Sof*Care hälsko 
56-785  Clini-Dyne överdrag 

56-790  ZIP fotstopp/hälavlastning
56-892  Överdrag Dartex/kvilt (AAS, ASF, AE)
56-793  Överdrag Nylon/kvilt (AAS, ASF, AE)
56-890  Överdrag Silver3/kvilt (AAS, ASF, AE)
56-794  Överdrag Air Express overlay
56-889  Överdrag Silver3 multi  (overlays, skum)  
56-795  Fyllnads/tömnings-pump (ASF, AE, AEO)
56-796  Plexus luftlås 
56-798  Bag för madrassystem 
56-801  Bag för overlays

Hälavlastning

Hälskon avlastar vid sår, motverkar 
”droppfot” och skyddar känsliga fötter.

Alla Gaymars tryckavlastningsmadrasser kan fås med överdrag 
belagda med äkta silver, Silver3™ (Smith & Nephew).

Silver3™ har dokumenterat bakteriedödande egenskaper – det 
verkar inte bara nedbrytande på bakteriens cellväggar (som anti-

biotika gör) utan förstör också bakteriernas DNA, och stör delnings-
processen. Silver3™ motverkar därmed smittspridning på ett mycket 

effektivt sätt vid behandling av patienter med bakteriella sjukdomar, 
till exempel MRSA och MSSA. 

4
3
2
1

ZIP avlastningscell, för avlastning av hälar 
(eller andra kroppsdelar), samt för position-
eringshjälp och skydd mot sängens gavlar.

Låg
risk

Medium
risk

Hög
risk

Mycket
hög risk

N=20     ––––––––––––––––––––––––––––––     N=7



GATE Unique™

SofCare/
SofCare Supréme
• Kontinuerligt lågt tryck
• Påfyllnadspump eller ljudlös supportpump som auto-
   matiskt ställer in sig efter det individuella behovet
• Komfortinställning med supportpump
• Överdrag för minskat glidtryck 
   (som standard på SofCare Supréme)
• Förenklar vid vändningar och hälavlastning

Som tillbehör fi nns även krubba (på bild ovan) 
för sängar med bredd 90, 105 och 120 cm

Air Express Overlay
• Anatomisk design med varierad cellstorlek anpassad 
   till kroppsformen 
• Dynamiskt alternerande overlay
• Lågtrycksteknologi, LPT, som aldrig stänger av det  
   kapillära fl ödet eller deformerar cellerna
• Pump med ljudlarm, som är ställbar även i statiskt läge
• Komfortinställning
• Överdrag för minskat glidtryck som standard
• Automatisk omfördelning av luft och luftmängd vid 
   lägesändringar

Air Express 
• Dynamiskt madrassystem
• Lågtrycksteknologi, LPT, som aldrig stänger av det kapillära 
   fl ödet eller deformerar cellerna
• Pump med ljudlarm, som är ställbar även i statiskt läge
• Komfortinställning
• Luftcellsmaterial och kviltat överdrag som skyddar mot 
   glidtryck
• Automatisk omfördelning av luft och luftmängd vid 
   lägesändringar
• Kan kompletteras med Zip (Zero interface pressure)
   avlastningscell som låter hälar eller andra kroppsdelar  
   sväva fritt. Zip kan användas som skydd mot sänggavlar 
   och även motverka ”droppfot”

Aire Twin Overlay
• Ljudlös pump med halvautomatisk inställning efter det 
   individuella behovet
• Transportläge, ljudlarm och ställbar i statiskt läge
• Ventilation som till viss del hjälper till att hålla

 madrassen fri från fukt.

•
 Dynamiskt alternerande overlay•
 Nylonöverdrag som till viss del minskar risk 

   för glidtryck

Aire Twin
• Ljudlös pump med halvautomatisk inställning efter det 
   individuella behovet
• Transportläge, ljudlarm och ställbar i statiskt läge
• Ventilation som till viss del hjälper till att hålla

 madrassen fri från fukt.

•
 Dynamiskt alternerande madrassystem•
 Nylonöverdrag med kvilt som minskar risk för glidtryck

Auto Surefl oat
• Dynamiskt madrassystem med ”fl oating” funktion
• Sensorsystem med lågtrycksteknologi, LPT, som 
   automatiskt läser av vikt, kroppsform och sängläge  
   och anpassar lufttrycket till det lägsta möjliga
• Madrassen fås snabbt upp i maxtryck vid förfl yttning 
   och skötsel
• Luftcellsmaterial och kviltat överdrag som skyddar
   mot glidtryck
• Kan kompletteras med Zip (Zero interface pressure)
   avlastningscell som låter hälar eller andra kroppsdelar 
   ”sväva fritt”. Zip kan användas som skydd mot sänggavlar  
   och även motverka ”droppfot”
• Finns i madrassbredder upp till 120 cm med 
   brukarvikt 450 Kg

Auto Aire Select
• Dynamiskt ”True Low Air Loss” system som reglerar  
   hudens temperatur och effektivt håller den fri från fukt
• Anatomiskt system som anpassar trycket i fyra zoner
• Luftceller som alternerar dynamiskt med ”fl oating” 
   funktion
• Sensorsystem lågtrycksteknologi, LPT, som automatiskt   
   läser av vikt, kroppsform och sängläge och anpassar 
   lufttrycket till det lägsta möjliga
• Madrassen fås snabbt upp i maxtryck vid förfl yttning 
   och skötsel
• Luftcellsmaterial och kviltat och överdrag som 
   skyddar mot glidtryck
• Kan kompletteras med Zip (Zero interface pressure) 
   avlastningscell som låter hälar eller andra kroppsdelar  
   sväva fritt. Zip kan användas som skydd mot sänggavlar    
   och även motverka ”droppfot”
• Finns i madrassbredder upp till 120 cm med 
   brukarvikt 450 Kg

Clini Dyne
• Ventilation som till viss del hjälper till att hålla

 madrassen fri från fukt.
• Automatisk vändning, individuellt ställbar i tid 
   (15–60 minuter) och i vinkel (0–45°)
• Utmärkt som avlastning för personal och anhöriga
   vid behov av frekventa vändningar under natten. 
• Särskilt lämpad vid vård av lungsjukdomar, cirkula-
   tionsproblem eller svårt funktionshindrade barn och
   vuxna

Det mest lättbehandlade trycksåret, är det som aldrig uppstår. Regelbundna kontroller och aktiv tryck-
avlastning besparar många människor onödigt lidande och begränsar vårdinsatserna. Madrasser från 
Gaymar ger lågt tryck, är lätta att hantera och anpassar sig alltid efter individen. Vård utan kompromisser.

GATE arbetar bara med produkter som har potentialen att göra verklig skillnad. Därför har vi valt att samarbeta med amerikan-
ska Gaymar – världsledande i utvecklingen av innovativ tryckavlastning. Produkterna hör till toppskiktet vad gäller effekt och 
verkan, komfort och säkerhet. Samtliga produkter är väl dokumenterade. De har genomgått en omfattande klinisk prövning av 
såväl förebyggande som behandlande egenskaper, genomförda av oberoende läkare och forskare. 
Läs mer på www.gaymar.com

             Fjärilseffekten Tryckreducering
             Madrasserna från Gaymar fokuserar på reducering av tryck i alla dess former, enligt principen  
”ju lägre tryck desto bättre”. Detta innebär att alla madrasser har ett konstant eller växlande lågt  tryck

                 för att motverka uppkomsten av trycksår. Särskiljer gör också den uttalade inriktningen på glidtryck.
                    Glidtrycket gör, tillsammans med ett högt mekaniskt tryck, så att cellerna deformeras och slutligen förstörs. 
Därmed ökar risken för sår kraftigt. En perfekt anpassning av förhållandet mellan madrasser och överdrag kompenserar 
eventuell nedhasning, och gör att man inte blir ”hängande i kostymen”. 
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190 x 85 x 10

200 x 86 x 10/13

200 x 83 x 25

203 x 86 x 12

203 x 86 x 20

203 x 83 x 25

203 x 83 x 25

203 x 89 x 20

Ljudlös supportpump                            Påfyllnadspump

Krubba


