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ADL/Surcon arsos soft “air foam Hybrid”
3-kammer system med ny dexos® DL WDS - pumpe.
Januar 2015 – mappe afs. 2.

Surcon/ADL til børn & voksne.
MADRAS med ”indbygget” pleje funktion.

HMI nr.: 38913 - 90cm. madras.
3 kammer HELMADRAS princip. med
ny dexos® DL WDS digital pumpe.
Indsættelse bl.a. til terapi understøtelse ved behandling af tryksår
kategori: I-IV (EPUAP norm).
Anvendes til personvægt
fra ca. 20 - 100kg.
Madras: 12cm. HELMADRAS i
PU/polyurethan. Består af 13
duplex celler (26 celler), indvendig sandwich skum med
en stabiliserende rand zone
forstærkning af madraskant.
Desuden har madrassen har en naturlig
”Indbygget pleje funktion” og der er vekseltryk i hele madrassens længde, det
giver bl.a. en mulighed for mave-lejring.
Nyudviklet CPR funktion.
Pumpe: Mulighed for både vekseltrykog statisk funktion og individuel indstilling
af tryk og cyklustid.
3-kammer pumpe m/antivibrations system (AVS), og visuel og akustisk alarm.
Cyklus tid: valgfri mulighed for indstilling
mellem 5 -10 -15 og 20 minutter.
NB: Med energi- og slidtage besparende
automatisk start og stop pump-funktion!
Betræk: 2- vejs lækkert strækbart, åndbart inkontinens PU-betræk (PUR-ACTIV).
Vaskbar ved 95gr.C. tumbles max 50gr. C

ANVENDELSE: til understøttelse ved behandling af cachexia personer, samt ved
spina bifida, paraplegi, ALS, cancer, sclerose, parkinsons sygdom, spasmer, lammelser, dekubitusprofylakse/og behandling af tryksår. Velegnet til understøttelse i
smerteterapien.
Dobbelt virkning - dobbelt tryghed med
element- modulsystemet af det unikke,
innovative og patenterede luft/skum/
madraskonstruktion air foam® hybridsystem til bl.a. dekubitus profylakse/terapi
Kategori I – IV (EPUAP).
Cellernes konstruktion med varieret hårdhedsgrad i selve skumdelen giver en
eminent / blid liggekomfort.
Randzoneforstærkning på hele madrassen, modvirker udskridning af brugeren
ved ud / ind i sengen
Hårdhårdhedsgraden varierer i alle madras cellerne (bliver blødere ind mod
midten).
Madrassen kan anvendes enten til vekseltryk m/pumpe eller som statisk kombinations madras skum/luft.
Ved bl.a. el-svigt eller lignende undgår
personen at ligge igennem på grund af
de indvendige skumkerner / skumceller.
NB: Cellerne kan udskiftes under drift.
Mulighed for forlængelse af slangerne
mellem madras/pumpe efter ønske!
NB: Madrashøjden passer perfekt til
EU/HMI norm: højde sidegitter / sengehest
og madras højde over sengebund.
NB: arsos soft madrassen alene uden
pumpe kan bl.a. anvendes til indsættelse
fra kategori I-II (EPUAP-norm).
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Indstilling af ny dexos DL WDS pumpe kombineret med 90cm.
arsos soft HELMADRAS - HMI: 38913.

VÆLG MELLEM VEKSELTRYK eller statisk funktion.
Indstilling af personvægt:
Vægtfordelingen på en person er naturligvis noget forskellig, så man må prøve at
vurdere m.h.t. skala indstilling ud fra personens status! Cyklustid 10 er mest anvendt.

3. Rengøring / Desinfektion:
Madrascellerne: kan aftørres med vand og de mest gængse midler kan anvendes,
dog uden indhold af aldehyder og tensider. Kan også rengøres og desinficeres ved
på sprøjtning med en forstøvet væske.
Betræk: Det aftagelige 2 vejs strækbare inkontinens betræk (PU-PA) er vaskbart ved
95C0 – kan tumbles ved max. 50gr.C. Vægt betræk: ca. 0,9kg.
Desinfektion: Madrassen kan aftørres med de gængse desinfektions-midler uden
aldehyder. Kan også desinficeres kemotermisk og ved på sprøjtning (forstøvet).
Tekniske data:
Materiale
Vægt:
Pressehårdhed
kPa
Rumvægt kg/m³

arsos® soft 3-kammer
madras alene
Polyurethan (PU)
Skumstof – 26 celler
ca. 16,3kg
2,0 indvendig
4,0 udvendig
25 indvendig
35 udvendig

Med dexos® light ny wds pumpe
ABSPolymerisat
ca. 1,5kg
-

Dimensioner
madras cm. m/luft

200 x 90 x 12cm.

23 x 15 x 8,5cm.

Vægt i kg.

~ 16,3

~ 1,5

Fabriksgaranti

2 år

2 år

Tilslutning

-

230V - 50Hz/7W – 500mA.

Rengøring
Anvendelsesområde

Desinficeres -aftørring
eller kemotermisk
Dekubitus profylakseog/terapi
Kategori I -II (EPUAP)
(evt. med hånd
pumpe)

Desinficeres ved aftørring
Dekubitusprofylakse og/terapi
Kategori I - IV ((EPUAP)

Med pumpe og madras!
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arsos soft – ”air foam Hybridsystem”
dexos light WDS – digital pumpe og

90cm. madras system – HMI 38913.

Indikationer / Kontraindikationer.

Funktion

Indikationer

Kontraindikationer

Vekseltryk

Dekubitusprofylakse og- terapiunder støttelse kategori I – IV.
EPUAP norm.
Høj til meget høj risikograd
Person vægt ca. 20 -100kg.

Instabile frakturer,
sensibilitetstab, smerter,
muskulær hypertonus (f.eks.
kontrakturer, og spastiker),
Personer med en kropsvægt over >100kg.

Med ny dexos DL WDSpumpe.

Statisk blød lejring med
Med ny dexos light
WDS-pumpe.

Dekubitusprofylakse- og terapi- Instabile frakturer, sensibiunderstøttelse indtil Kategori I – litetstab.
IV. EPUAP norm.
Smerter, muskulær hypertonus.

Kort forklaring om opstart og anvendelse af
90cm. arsos soft ”hybridmadras” 3-kammer vekseltrykssystem
med ny dexos DL WDS pumpe.
HMI NR.: 38913 - 90cm.
Januar 2015.

HUSK FØR OPSTART: LUK CPR-VENTILEN PÅ MADRASSEN - skal stå vandret!
VÆLG: VEKSELTRYK ELLER STATISK FUNKTION.

Ønskes vekseltryk: tryk Alternate (fast indstillet t/vekseltryk).
Ønskes statisk funktion: tryk Static, (= ens tryk i alle celler).
Den røde kontrollampe lyser til det indstillede tryg er nået. (Visuel alarm).
1. MODUL-HELMADRAS (90cm.) arsos soft med dexos L. WDS.
Personvægt fra ca. 20 -100 kg / et 3-kammer madras hybridsystem.
a) Helmadras med 13 duplex (26 PU - celler), er en 3- kammer lavtryks hybrid helmadras med en 2 lags ”frit liggende/svømmende” PU- skumkerne i cellerne
med plads til fri luft passage rundt om hver celle, der giver mulighed for at
koble vekseltryk på systemet. Skumcellerne bliver blødere mod midten!
b) Madrassen kan også anvendes som et statisk madrasmodulsystem uden
vekseltryks pumpe, men kan reguleres med håndpumpe individuelt i de 3
zoner.
c) Den specielle madras- konstruktion bevirker, at man ikke får problemer med at
ligge igennem ved el svigt m.v. Desuden er madrassen med en stabiliserende
randzoneforstærkning og indbygget plejefunktion.
d) Nyt snapkoblings system.
e)

De langsgående luftslanger på madrassiden er fremstillet i silikone, så man
undgår at få vedvarende knæk på slangerne efter sammenbøjning bl.a. i
forbindelse med transport- eller pakning.

f) Madrasslangerne og pumpe bør være i fodenden.
g) Fastspændingsstropper med snapkobling kan fastgøre madrassen til selve
sengen (de bevægelige dele), madrassen ligger herved fast ved forflytning.
h) Såfremt man sidder oprejst på madrassen i længere tid skrues op på pumpen.

2. PUMPE: Ny udviklet dexos DL WDS med visuel og akustisk alarm samt
automatisk start/stop funktion!
3 - kammer lavtrykspumpe, med vægtskala med mulighed for indstilling
Fra en personvægt på ca. 20 til 100Kg.
Cyklus tid 5-10-15 og 20 min.

vend >
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Indstilling af ny dexos light WDS pumpe sammen med
arsos soft HELMADRAS 90cm. HMI: 38913
+
▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀
20 45 55 65 75 85 95 100 kg
Vægtfordelingen på en person er naturligvis noget forskellig, så man må prøve at
vurdere m.h.t. pumpe skala – indstilling ud fra personens statur.

3. 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-PA)
er vaskbart ved 90C0 – kan tørre tumbles ved lav temperatur.
Desinfektion: Madrassen kan aftørres med de gængse desinfektions-midler uden
aldehyder. Kan også desinficeres kemotermisk.
NB: Både pumpe og madras kan rengøres/desinficeres på på sprøjtning (forstøvet).
Navn:

arsos® soft madras

Ny dexos® light wds pumpe

Materiale

Polyurethan (PU)
Skumstof – celler
16,3kg
2,0 indvendig
4,0 udvendig
25 indvendig
35 udvendig

ABSPolymerisat
1,5kg

200 x 90 x 12

23 x 15 x 8,5cm.

Vægt i kg.

~ 6,0

~ 1,5

Fabriksgaranti

2 år

2 år

Tilslutning
Sikring

-

Vægt
Pressehårdhed
kPa
Rumvægt
kg/m³
Dim. madras
luft fyldt

Rengøring

Anvendelsesområde

Desinficeres -aftørring
eller kemotermisk
Dekubitusprofylakse
og/terapi
Kategori I -II (EPUAP)
(Uden vekseltrykspumpe)
(evt. med håndpumpe)

-

230V - 50Hz / 7 W,
500 mA
Desinficeres ved aftørring
Se også ovenfor pkt. 3.
Dekubitusprofylakse og/terapi

Kategori I - IV (EPUAP)

Med ny dexos DL WDS-pumpe.

PU betrækket er vaskbart ved 95 grader c. Vægt ca. 0,9kg.

