Tekniske data
Madras
7,5 kg | 85x200x12 cm
HMI nr.: 101082
Varenr.: MDYT1077
Pumpe (inkl.)
2,2 kg | 29x20x11 cm
Cyklus tid: 10 min.

Elektricitet
AC230V
50/60 Hz, 0, 07A
Egenskaber
•
Serviceindikator
•
Panellås
•
Sensorteknologi
•
Alarm til/fra

ProCare 3 Auto

Selvindstillelig dynamisk trykaflastende top- og kombimadras
ProCare 3 auto er en brugervenlig, fuldautomatisk vekseltryk topmadras som anvendes til forebyggelse af middel til høj risiko for udvikling af tryksår samt behandling
ved sårkategori 1 til og med 3.
18 enkelte luftceller
Den trykaflastende top- og kombimadras består af 18 en
kelte luftceller, der hver er 12 cm høje. Madrassen kan
monteres med en sikkerhedsskummadras, Prima 6 som
placeres i en lukket lomme under luftcellerne, så madrassen derved fremtræder som en helmadras. Lommen har
lynlås på 3 sider.
Automatisk brugertilpasset tryk
Trykket i madrassen indstiller sig selv efter borgerens
vægt og den lydsvage pumpe kører i en cyklus med et
tidsinterval på 10 min, som skiftevis øger og letter trykket i den øverste del af cellerne. Trykket kan manuelt finjusteres. Pumpen er dynamisk/statisk, og der er mulighed
for at indstille siddefunktion. Maxfirm-funktionen gør
madrassen helt fast ved f.eks. pleje og forflytninger. Maxfirm slår automatisk fra efter 20 minutter. Ved for lavt
tryk, strømsvigt eller behov for service, går en alarm i
gang. Alarmen er audiovisuel.

Glat eller strækbart betræk
Det åndbare og strækbare inkontinensbetræk leveres i to
udgaver;
• Glat – forebygger shear og friktion.
• Strækbart – så det giver sig i forhold til bruger, og
hjælper bruger til at ligge mere “fast” i sengen.
Betrækket fastgøres med lynlås på alle 4 sider af madrassen.
Rengøring
Madrassen rengøres med sæbevand. Både madras og
pumpe desinficeres med gængse desinfektionsmidler.
Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.
Brugervægt

30-180 kg

Sammensætning 18 single celler
Materiale

Betræk: Nylon/PU, mørkeblåt/lyseblåt
Celler: Nylon/PU, blå
Bundstykke: PU/Nylon, mørkegråt

Funktion

Integreret ledningsholder.

Vedligeholdelse

Individuelt udskiftelige luftceller
forenkler vedligeholdelse og evt.
reparation.
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