Tekniske data
193x85x13 cm
HMI nr.: 72148
Varenr.: 1300-0011

Quattro

Dynamisk trykaflastende topmadras
Quattro Plus topmadras er opbygget af 17 celler og egnet
til forebyggelse og behandling af tryksår i alle plejemiljøer.
Topmadrassen er særdeles velegnet til brugere med smerter.
Den anvendes forbyggende og behandlende ved kategori 1,
2 og 3. Vi anbefaler at bruge Prima 6 som undermadras.
Design der skaber tryghed
Luftcellerne er designet, så de i midten af madrassen er
smallere end dem ved yderkanten, hvilket gør, at midten er
blødere end yderkanten. Det giver en følelse af sikkerhed og
tryghed for brugeren.

Topmadras med maks inflation
Topmadrassen har en cellecyklus på 1 til 2. Maks inflation gør
madrassen fast ved pleje og slår automatisk fra efter 15 min.
Variabelt pumpetryk
Pumpetrykket kan indstilles til at være statisk eller dynamisk. Pumpen er nem at betjene og udstyret med en autolåsfunktion, som forhindrer utilsigtet betjening. Pumpen er
desuden med dansk display.
Se bagsiden for yderligere egenskaber.

Zibo Athene A/S | Præstemarksvej 67 | 8700 Horsens | (+45) 76 900 407 | post@ziboathene.dk | www.ziboathene.dk | CVR: 29610274

Quattro
Egenskaber

Pumpe
• Terapi: dynamisk/statisk.
• Meget lydsvag.
• Betjeningsvenligt display og dansk tekst.
• Cyklustid: 15 min.
• Max inflation.
• Selvindstillelig.
• Nedtælling til servicetid.

Madras
13 cm høj dynamisk madras.
Sammensat af 17 celler med 1-2 cyklus.
Low-air-loss-funktion.
CPR-funktion.
Individuelt udskiftelige luftceller forenkler vedligeholdelse og reparationer.
• Stropper til fiksering af madrassen på sengen.
• Åndbart og strækbart inkontinensbetræk.
• Funktionel anordning til placering af elledning.
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Indstillinger

1-2 cyklus eller kontinuerlig low pressure

Cyklustid

15 min.

Dimensioner

35,5x23,3x16,5cm

Brugervægt

0-160 kg

Pumpe vægt

3,4 kg

Madrasvægt

6,3 kg

Desinficeres med gængse rengørings- og
desinfektionsmidler på en opvredet klud.

Sammensætning 17 luftceller

Rengøring

Materiale

Betræk: PU
Celler: PU

Rengøring

Madrassen rengøres med sæbevand,
og desinficeres med gængse desinfektionsmidler. Betrækket er vaskbart ved max 65 grader.

