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ADL®/Surcon arsos® plus – Hybridsystem
helmadras m/ny dexos autoplus pumpe.
Marts. 2012-Mappe afsnit 2.

HMI NR.: 54547- Surcon vare nr.: 02-54.547
Alternativ basis modul af air foam hybridsystemet til dekubitus - profylakse og terapi
kategori IV efter NPUAP – EPUAP. Designet bl.a. til adipositas personer, og til indsættelse ved understøttelse i smerteterapi- og behandling.
















Personvægt optil ca. 250kg med Autoplus pumpe.
Valgfri lejring mellem vekseltryk- eller statisk funktion.
Ny digital pumpe – selvjusterende pumpe med 2 vægtindstillings muligheder.
Indstilling personvægt: 40-80 = optil 150kg / 80-150 = > 150kg til 250kg.
3 kammer hybrid helmadras lejringssystem med udskiftelige madrasceller.
Madrascellerne er i en speciel konstruktion (en kombination af luft og sandwich - skum).
Madrascellekerne i PU/polyuretan - skumstofkonstruktion, med randzone forstærkning for at give en god personstabilitet, bl.a. når man sidder på madraskanten, (understøtter personens mobilitet). De enkelte skumstof-celler er omgivet af PU hylster med plads til luft for vekseltryk. Der er vekseltryk i hele madrassens længde. Hybridkonstruktionen giver mulighed for mave lejring.
Madras dimension: 200x90x21cm (Bredde luftfyldt ca. 96cm) – vægt: ca. 16kg.
CPR-ventil.
Støjsvag pumpe < 24db.
Pumpe både med visuel- og akustisk alarm.
Betræk: PU/polyuretan strækbart inkontinens afdækning/pur active.
Fugtafvisende, åndbart betræk.
Førsteklasses PU/ kvalitetsbetræk vaskbart v/max. 95 grader C., kan tumbles
ved v/max. 50grader C.
Madrassen kan også fås i større dimensioner!
ADL GmbH er efter DIN ISO EN 9001 og DIN EN 46001 certificeret .

Vend >

Fortsat fra side 1.
Rengøring / Desinfektion:
Madrascellerne: aftørres med vand og de mest anvendelige sæber kan anvendes,
dog uden brug af aldehyder og tensider.
Betræk: Det aftagelige 2- vejs strækbare inkontinens betræk (PU)- pur active kan
vaskes ved 95 gr. C. og tumbles ved max. 50 gr./C.
Desinfektion: Madrassen kan aftørres med de gængse desinfektions midler uden
aldehyder. Kan også desinficeres kemotermisk.

Materiale
Pressehårdhed
kPa

arsos® Plus hybrid madras

dexos® autoplus pumpe
(ny 2012 pumpeudgave)

Polyuretan (PU)
Skumstof - celler

ABSpolymerisat

4,0 udvendig

-

Rumvægt kg/m³

20/40 indvendig
35 udvendig

-

Dimension

200 x 90 (96) x 21cm.

23x15x8,5cm.

Vægt kg.

~ 16

~ 1,5kg

Fabriks garanti

2 år

2 år

Tilslutning

-

230V / 8 W 50 Hz

Sikring

250V/0,5 A.

Tryk

10 til 80mbar

Cyklus tid

5, 10, 15 og 20min.

DB:

< 24

Rengøring
Anvendelsesområde

Desinficeres -aftørring eller
kemotermisk
Dekubitus profylakse og/terapi
til kategori IV efter NPUAP–
EPUAP.
(Sammen med ny dexos
autoplus pumpe).

Desinficeres ved aftørring
Dekubitus profylakse
og/terapi til kategori IV
efter NPUAP –EPUAP.

FABRIKSGARANTI: 2 år på både madras og pumpe.

RETTES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – denne side
Funktion
Indikationer
Kontraindikationer
Statisk blød lejring

Vekseltryk
(m/dexos autoplus
pumpe)

Statisk tryk

Dekubitusprofylakse og –terapi
indtil grad II (seiler). (Med
dexos autoplus også
efterterapi indtil Kategori IV
mulig). Patient med muskulær
hypertonus ved stimulering
med vekseltryk.
Smertepatienter (osteoporose,
knoglemetastaser, rheuma).
Dekubitusprofylakse og terapi
indtil dekubitus Kategori I-IV
ved høj risiko. Efterterapi af
dekubitus grad IV (efter OP)

Dekubitusprofylakse og-terapi
indtil dekubitus grad III ved høj
risiko. Efterterapi af dekubitus
grad IV (efter OP), smerter,
muskulær hypertonus.

Instabile frakturer.
Indskrænket
kontraindikation ved
desensibiliering.
Dekubitus III og IV grad
(seiler).

Instabile frakturer,
sensibilitetstab, muskulær
hypertonus, smerter.
(Tilpasning af
vekseltryksintensitet
mulig).
Instabile frakturer,
sensibilitetstab.

Vægtfordelingen på en person er jo meget forskellig, så man må prøve at vurdere
m.h.t. pumpe 1,5skala indstilling.
NB: Nogle personer/klienter er meget sensible eller måske utrygge ved noget nyt
eller ukendt (pumpe- og vekseltryks system), og selv med et meget blidt system som
”air foam - hybridsystem”, anbefaler vi her at starte roligt op og derefter senere
justere ind efter vægt skalaen, man kan også justere op ad flere gange. Komfort og
stress faktotorer meget vigtige elementer.
Rengøring / Desinfektion:
Madrascellerne: aftørres med vand og de mest anvendelige sæber kan anvendes,
uden brug af aldehyder og tensider.
Betræk: Det aftagelige 2 vejs strækbare inkontinens betræk (PU) er vaskbart ved 950
C – kan tumbles ved lav temperatur.
Desinfektion: Madrassen kan aftørres med de gængse desinfektions midler uden
aldehyder- og tensider. Kan også desinficeres kemotermisk.
Pumpe: Almindelig aftørring med milde desinfektionsmidler (uden aldehyder - og
tensider)
GARANTI: Fabriksgaranti 2 år på både madras og dexos variant - pumpe.
Materiale Pumpe:
Mål:
EL:

ABS – vægt 1,5
42x14x32cm.
230 V/8w/50 Hz

Tryk:
Cyklustid:

10-40 mbar
2 – 8 min. Regulerbar.

Madrasmål:

200 x 21cm x 21cm. Vægt: 16Kg.
Spec. mål muligt bl.a. forlængelse.

