OptiCell 4 PRO Vekseltryksmadras – sårstadie 4

OptiCell 4 PRO trykaflastende vekseltryksmadras er designet til forebyggelse og
behandling af tryksår op til og med kategori 4. Den 20 cm tykke madras, der skal placeres
direkte i sengen, har luftceller samt et vandtæt hygiejnebetræk som tilsammen giver en
LOW AIR LOSS-funktion*.
Den medfølgende pumpe, der kan give både statisk og dynamisk tryk er let at anvende
og justeres automatisk efter brugerens vægt, højde, lejring, bevægelser og placering i
sengen. Pumpen har 4 forprogrammerede vekselintervaller: 10, 15, 20 og 30 minutter.
Produktspecifikation:
• Med LOW AIR LOSS-funktion* ved udskiftelige celler af blød nylon/TPU (polyurethane) og
hygiejnebetræk (Multi-stretch, vandtæt og åndbart, OptiTex ™ bi-elastisk dobbeltbelagt
tekstil med blødt og elastisk PU).
• Celler: De unikke og udskiftelige SweCells ™ er lavet af TPU (termoplastisk) Polyurethan og er
blødere end traditionelle PU-celler. Dette betyder, at de er lettere at forme efter kroppen,
og så er de mere lydløse.
• Auto-firm-tilstand med automatisk nulstilling - Giver maksimalt statisk lufttryk i 30 minutter
under plejeprocedurer, og derefter går den tilbage til forrige indstilling (statisk eller
dynamisk).
• CPR-ventil ved hjertestop.
• Komfortfunktion: Madrassen har 6 forskellige komfortindstillinger.
• Madrassen opretholder lufttryk i mindst 12 timer, når pumpen er frakoblet under transport.
• Pumpe: OC-30 er en avanceret pumpe med sensorer, der tilpasser sig afhængigt af
brugerens vægt. Lydniveau: 21 db. 230 V / 50 Hz. Vægt: 3,4 kg.
• En ”Ready”-lampe angiver, hvornår pumpe og madras er klar til brug. Hvis lampen ikke er
tændt, er det en indikation af, at der er noget galt.
• Alarmfunktion advarer med både lys og lydalarmer om lavt tryk i madrassen eller ved
strømafbrydelser.
• Rengøring: Betrækket rengøres med desinfektions rengøringsmidler og kan maskinvaskes
ved op til 95°. Celler og slanger kan vaskes separat med varmt vand (max 70°) eller med
desinfektionsmiddel.
• Patientvægt: Max. 250 kg.
• Vægt: 11 kg (105x200).
• Garanti: 2 år for funktionelle egenskaber i madraskernen.
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Vandtæt
ISO 811-1981

Åndbart
ISO 11092

Brandhæmmende
BS EN 597-1&2

Modstandsdygtig
mod stræk
EN ISO 13934-1 1999

Hydrostatisk tryk
ISO 811-1981

Varenr.

HMI-nr.

Mål

Varenr.

HMI-nr.

Mål

12-020221-001

Afventer

80 x 190 x 20 cm

12-020221-013

Afventer

90 x 210 x 20 cm

12-020221-006

125179

80 x 200 x 20 cm

12-020221-018

Afventer

90 x 220 x 20 cm

12-020221-011

Afventer

80 x 210 x 20 cm

12-020221-004

Afventer

105 x 190 x 20 cm

12-020221-016

Afventer

80 x 220 x 20 cm

12-020221-009

125188

105 x 200 x 20 cm

12-020221-002

Afventer

85 x 190 x 20 cm

12-020221-014

Afventer

105 x 210 x 20 cm

12-020221-007

125182

85 x 200 x 20 cm

12-020221-019

Afventer

105 x 220 x 20 cm

12-020221-012

Afventer

85 x 210 x 20 cm

12-020221-005

Afventer

120 x 190 x 20 cm

12-020221-017

Afventer

85 x 220 x 20 cm

12-020221-010

125191

120 x 200 x 20 cm

12-020221-003

Afventer

90 x 190 x 20 cm

12-020221-015

Afventer

120 x 210 x 20 cm

12-020221-008

125185

90 x 200 x 20 cm

12-020221-020

Afventer

120 x 220 x 20 cm

Kontakt os for andre størrelser

*LOW AIR LOSS-funktion - Tillader frigivelse af luft fra cellerne, hvilket forhindrer, at varme og fugt opbygges på patientens hud,
mens det forbliver vandtæt på samme tid. Denne mikroklimahåndtering reducerer risikoen for forskydning og andre
komplikationer for patienten.
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