WETENSCHAPPELIJKE BEWIJSVOERING
VISCO-ELASTISCH TRAAGSCHUIM T.O.V. KOUDSCHUIM
Onderzoeksresultaten
 In alle lichaamsposities is de gemeten druk significant lager (20% tot 30%) bij
gebruik van een visco elastisch traagschuimmatras in vergelijking met een
standaard matras.
 Op een visco elastisch traagschuimmatras vallen alle vormen van rugligging
(uitgezonderd 90°) beneden de 32 mmHg drukwaarde, waarnaar vaak
verwezen wordt als minimum drukwaarde waaronder decubitus niet ontstaat.
Dit in tegenstelling tot het koudschuimmatras waar waarden boven deze
drukwaarde gemeten werden
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Visco elastisch traagschuim geeft op de hielen 14% meer drukreductie dan
koudschuim door het vormende karakter van dit materiaal
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In people at high risk of pressure ulcer development higher specification foam
mattresses rather than standard hospital foam mattresses should be used
Foam alternatives to the standard hospital foam mattress can reduce the
incidence of pressure ulcers in people at risk
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Specialized foam reduce pressure ulcer incidence compared with standard
hospital mattresses
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Ouderen op een visco elastisch traagschuim matras ontwikkelen significant
minder roodheid in vergelijking met de controle groep op verschillende typen
schuimmatrassen
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