Tekniske data
Madras
80x200x12 cm
HMI-nr.: 84147
Varenr.: MDYT1073
85x200x12 cm
HMI-nr.: 101081
Varenr.: MDYT1078

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

Pumpe (inkl.)
2,3 kg | 29x20x11 cm
Cyklus tid:
10/15/20/25 min.

Pro-care 3

Dynamisk trykaflastende topmadras
Den trykaflastende topmadras Pro-care 3 består af 17
enkelte luftceller, der hver er 12 cm. høje, og en integreret lomme til en skum-sikkerhedsmadras. 9 af cellerne har
LOW-AIR-LOSS funktion, som bortleder både fugt og varme
og på den måde holder brugerens hud tør.
Madrassen anvendes til forebyggelse og behandling ved
sårkategori 1, 2 og 3.
Individuel tilpaning af cyklustid
Trykket i madrassen indstiller man efter brugerens vægt
og pumpen kører i en cyklus med et tidsinterval på 10
min., som skiftevis øger og letter trykket. Regulerbar
cyklustid med mulighed for indstilling til 15, 20 og 25 min.
Pumpefunktioner
Pumpen kan også indstille trykket til at være statisk,
og der er mulighed for at indstille siddefunktion. Autofirmfunktionen gør madrassen helt fast ved f.eks. pleje
og forflytninger. Autofirm og statisk slår automatisk fra
efter 20 min. Ved for lavt tryk, strømsvigt eller behov for
service går en alarm i gang. Alarmen er audiovisiuel.

Rengøring
Madrassen rengøres med sæbevand. Både madras og
pumpe desinficeres med gængse desinfektionsmidler.
Betrækket er vaskbart ved max 95 grader.
Brugervægt

40-180 kg

Madrassammensætning

17 single celler
12 cm høje

Materiale

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

Pumpe

•
•
•
•
•

Lydsvag
10 komfortniveauer
Dynamisk/statisk maxfirm seat
inflate
Audiovisuel alarm
Panellås

Funktion

Integreret ledningsholder

Vedligeholdelse

Individuelt udskiftelige luftceller
forenkler vedligeholdelse og evt.
reparation

Hygiejnisk betræk
Betrækket er strækbart, det fastgøres med lynlås på alle 4
sider af madrassen og er semipermeabelt, så huden kan ånde.
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