Antidekubitní matrace - aktivní
Saniflow IV – aks
•
•
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•
•
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•
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vhodná pro léčbu a prevenci dekubit do stupně IV (EPUAP)
pro váhu pacienta 40 – 130 kg
8-mi stupňové nastavení tlaku podle hmotnosti pacienta
vizuální displej pro dosažení požadovaného tlaku
vizuální a zvukové alarmy v případě ztráty tlaku (např. únik)
přepínač pro resetování akustického alarmu
délka cyklu nastavitelná od 10 do 25 minut
matrace má dvoukomorový systém plnění vzduchem
17 nebo 19 článků, jednotlivě vyměnitelné
potah matrace s univerzálním zipem, nepropustný pro vodu
rozměry matrace 90x200x17 cm
nedílnou součástí je kompresor

Saniflow II a II Statik– aks

Matrace jsou pro oba typy stejné:
• pro dekubity do stupně II (EPUAP)
• dvoukomorový systém plnění vzduchem, 17 vyměnitelných komor
• komory pod hlavou jsou statické
• voděodolný, prodyšný potah s přesahem pro zasunutí pod standardní matraci
• rozměr matrace: 200x90x13 cm, nosnost 40 – 120 kg
• nedílnou součástí musí být kompresor
Kompresor pro Saniflow II:
• cyklus kompresoru: 12 minut
• nastavení tlaku dle hmotnosti pacienta
• lze upevnit k lůžku
• vyměnitelné filtry, snadná údržba
Pro matraci Saniflow II Statik je kompresor dále vybaven akustickým alarmem a
spínačem pro nastavení stabilního provozu kompresoru.

Matrace s kompresorem

• vhodná pro prevenci a léčbu dekubit
• tvořena ze dvou řad „bublin“ - komor, které jsou plněny
vzduchem z kompresoru
• v rozměru 90 x 200 cm, výška je 6 cm, 130 komor
• nosnost matrace je 100 kg, barva béžová.
Kompresor je nedílnou součástí této matrace.
• průtok je max. 5 l/min. a je regulovatelný
• vyrábí se v šedé barvě, rozměry: 25 x 12 x 11 cm
•
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Antidekubitní matrace s kompresorem PIUMA-UP

se doporučuje pro prevenci a léčbu dekubit, pro dlouhodobé terapie a domácí terapie. Délka cyklu pulzování matrace
je 12 minut. Střídání kontaktních míst s pokožkou provádí jemnou masáž, která umožňuje dobrý průtok krve a dobré
okysličení tkání, čímž se zabrání vzniku dekubit. Pomocí tlačítka snadno nastavíte tlak na základě hmotnosti pacienta.
• 18 prvků matrace Nylon + PVC o celkové výšce 10,2 cm jsou zvláště pohodlné, zajištěné knoflíky, snadno
vyměnitelné v případě zlomení a omyvatelné.
• kompresor je možné díky plastovým hákům na zadní straně snadno umístit na všechny typy lůžek.
Technické údaje
matrace (LAR163)
kompresoru (LAR263)
• velikost matrace: 2000 x 900 x 110 mm
• 220V / 50-60 Hz
• materiál buňky, základny a krytu: Nylon®/PVC
• tlak: 40-100 mm Hg
• výška článků (nafouknutá): 7,6 cm
• napájecí kabel: 2 m
• uvolnění vzduchu: 6-7 LPM • hmotnost matrace: 6,5 kg
• nosnost: 145 kg
• doba cyklu: 12 minut
• rozměry: 260 x 130 x 100 mm
• hmotnost: 1,6 kg

SOFTFORM® PREMIER ACTIVE 2RX

kombinuje aktivní a pasivní matraci. Bez ohledu na to, zda je kompresor vypnutý
nebo zapnutý, poskytuje tato matrace díky speciální vysoké prořezávané pěně
ochranu rizikových pacientů:
• je vhodná k prevenci vzniku nejvyšších stupňů dekubitů
• připojením jednotky 2RX pomáhá v léčbě již vzniklých dekubitů
• efektivní rozdělení tlaku
• je k dispozici v různých velikostech
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830 - 900 mm
1810-2100 mm
(10 mm zvýšení) (10 mm zvýšení)
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Jednotka 2RX
• intuitivní uživatelské rozhraní
• téměř tichý provoz (≤ 24dB)
• jedno nastavení tlaku
• 10minutový cyklus 1 v 2

1,75 kg

14 kg

247,6 kg

80°

•
•
•

horní kryt
pěnová vrstva
vložka vzduchových
buněk
• U jádro
• spodní kryt

Jedná se o zdravotnický prostředek. Před použitím si přečtěte návod. Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním
materiálu jsou pouze ilustrativní. Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit.
Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.
STŘEDISKA firmy SIVAK:
• Na Topolce 1714/1b, 140 00 Praha
• v CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně

tel./fax: 261 211 788
tel./fax: 553 775 002

Internetové adresy
http://www.sivak.cz
e-mail: info@sivak.cz
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