Betegágyak - matracok matracvédõk
MEDIGO-CURA elektromos ápolási betegágy
90x200 cm
Lucfenyõ, lapraszerelt.
120 kg-ig.
Elektromosan
mozgatható fej
és lábrész.
Rendelhetõ kiegészítõk:
1, oldalrács (a képen látható rács nem alaptartozék)
2, állványos kapaszkodó (a beteg feje fölé lóg)
3, görgõk az ágylábakra (bármikor utólag is
beszerelhetõ)

4, tetszõleges szín, vagy faanyag

Felfekvés elleni párnák
GÉL ÜLÕPÁRNA
Választható vastagság 5 és 8 cm.
A gél biztosítja az egyenletes
nyomáselosztást az ülõfelületen.
Méret: 45x40 cm.
Terhelhetõség: 150 kg-ig.

FELFEKVÉS KEZELÉSÉNEK
ESZKÖZEI
www.felfekveskezeles.hu

LÁBTÁMASZTÓ PÁRNA
Két méretben:
18x42x63 cm vagy
15x40x71 cm
Trombózis és sarok
felfekvés megelõzésére,
kezelésére ajánlott.

ANTIDECUBITUS MEMORY MATRACOK
90x200 10+4 cm
90x200 10+6 cm
Vízhatlan frottitr/PVC, cipzáros huzattal.
Nagy felületû alátámasztással fejti ki megelõzõ
hatását.
Bármely méretben és rértegarányban kérhetõ.
GUMÍROZOTT SZÉLÛ
ÁGYVÉDÕK
Vízhatlan, mosható.
Szélén gumírozott rögzítõpánttal.
Frottír/PVC.
Bármilyen méretben kérhetõ.
GUMÍROZOTT SZÉLÛ
MATRACVÉDÕK
Vízhatlan, mosható.
A matrac oldalát is védi, körbe
gumis.
Frottír/PVC.
Bármilyen méretben kérhetõ.
Antidecubitus fedõmatrac és
párna
Gúla felszínû nyomáselosztó
fedõmatrac és - párna.

ÖNFELFÚJÓ, ALAKMEGTARTÓ ÜLÕPÁRNA
Mérete 45x45x8 cm.
Szelep megnyitásával kialakítható a kívánt alak, majd a
szelep elzárásával alakját
megtartja.Ismételt szelepnyitással a párna felfújódik.
GYOPÁR ÜLÕGYÛRÛ
Méret: 51 cm átmérõ
SAROK-KÖNYÖK GYÛRÛ
Méret: 26 cm átmérõ.

FELFÚJHATÓ ÜLÕGYÛRÛ
Méret: 40 cm átmérõ.
A kívánt keménységûre
felfújható. Könnyû tisztítani.

FARKCSONTPÁRNA
Farkcsonti seb, vagy törés,
sérülés tehermentesítésére.
Mére:45(sz)x35(h) cm

Gyógyulni önmaguntól és
másoktól egyaránt lehet.
Önmagunkban a hitet kell
keresni, másoknál a
segítséget.
Forgalmazó:

SY váltakozó nyomású
antidecubitus rendszer
megelõzésre

SY váltakozó nyomású
antidecubitus rendszerek I-IV
stádiumra
SY/S400

MEDIGO-SENS váltakozó
nyomású antidecubitus rendszerek
I-IV stádiumra
E
A
S

Sy400 és
SY400B
A felfekvés kialakulásában fõ tényezõ a nyomásnak
tartósan kitett test területek vérkeringésének, így
tápanyag ellátásának romlása. A váltakozó nyomású
elektromos matracok légcellákból állnak. A légcellák
és a buborék matracok is két egymástól független
levegõkört tartalmaznak. A páros és a páratlan
számú cellasor egy ciklusidõn belül felfújódik, illetve
leenged. Ezzel biztosítható, hogy a test mindig más
területen legyen alátámasztva. így lehetõséget
teremt a bõr és bõr alatti szöveteknek a megfelelõ
keringés, táp- és oxigén ellátás biztosítására.
A legmegfelelõbb felfekvés elleni rendszer
kiválasztását elsõsorban a matrac vastagsága
határozza meg. A seb, a beteg állapotának és a
felfekvés kialakulását érintõ rizikó tényezõinek az
ismerete lehetõvé teszi 0-IV stádiumra alkalmas
rendszerek megválasztását.
Típus
Kompresszor:
Nyomástartomány:
Levegõ áram:
Áramfogyasztás:
Ciklusidõ:
Zajszint 1 m-rõl
Ágyra akasztható:
Alacsony nyomás jelzõ:
Matrac mérete:
Matrac vastagsága
Buborékszerkezet:
Anyaga:
Terhelhetõség:

SY300
220V/50Hz
40-100 Hgmm
5 l/min
10W
8 perc
46dB
+
200x88 cm
7 cm
130 db
Nylon/PVC
50-130 kg

Ajánlott stádium:

megelõzés

A 130 buborékcella a
ciklusidõ alatt
váltakozó sorrendben
felfújódik és leenged.

A termékcsalád általános jellemzõi:

Magas felfekvés rizikóra és súlyos

felfekvések kezelésére is ajánlott.

Váltakozó nyomású cellasor.

Meghibásodás esetén külön cserélhetõek a
cellák.

Alacsony nyomás visszajelzés bizonyos
típusnál.

Kedvezõ ár.

24 órás folyamatos mûködtetés.

Ágyra akasztható.

Nagy terhelhetõség.

Otthoni ás ápoló intézményi használatra.

1 év garancia

130 kg testsúlyig alkalmas a felfekvés
kezelésére
Típus
Kompresszor:
Nyomástartomány:
Levegõ áram:
Áramfogyasztás:
Ciklusidõ:
Zajszint 1 m-rõl
Ágyra akasztható:
Alacsony nyomás jelzõ:
Matrac mérete:
Matrac vastagsága
Cellák száma:
Anyaga:
Terhelhetõség:

SY400B
220V/50Hz
40-120 Hgmm
5 l/min
10W
8 perc
46dB
+
182x80 cm
8 cm
22
Nylon/PVC
50-130 kg

SY400
220V/50Hz
40-120 Hgmm
5 l/min
10W
8 perc
46dB
+
182x80 cm
12 cm
18
Nylon/PVC
50-130 kg

SY/S400
220V/50Hz
40-120 Hgmm
5 l/min
10W
8 perc
46dB
+
+
182x80 cm
12 cm
18
Nylon/PVC
50-130 kg

Ajánlott stádium:

0-I

II-IV

II-IV

A termékcsalád speciális jellemzõi:

normál és alacsony nyomást visszajelzõ LED

statikus és váltakozó nyomás üzemmód
választható

párna funkció a kényelem érdekében: a fej alatti
cellasor nyomása állandó

megválasztható ciklusidõ a nyugodt alvás
érdekében

20 cm vastag, ágymatracot nem igénylõ
matracvastagság is választható

CRP - újraélesztõ szeleppel ellátott matracok

csendes üzemû

terhelhetõség:
40-140 kg/12 cm
40-170 kg/20 cm
Megnevezés:
MEDIGO-SENS-E MEDIGO- SENS-A MEDIGO-SENS-S
Pumpa:
220V/50Hz
220V/50Hz
220V/50Hz
Légszállítás:
7 l/perc
7 l/perc
7 l/perc
Nyomástartomány:
40-100 Hgmm
40-100 Hgmm
20-70 Hgmm
Ciklusidõ
12 perc
12 perc
10/15/20/25 perc
Teljesítmény:
10 W
10 W
12W
Normál funkciót jelzõ LED:
+
+
+
Alacsony nyomást jelzõ LED:
+
+
+
Satikus/váltakozó mód:
váltakozó
statikus/váltakozó statikus/váltakozó
Riasztás reset:
+
+
Matrac anyaga lehet:
PVC
PU
PVC
PU
PVC
PU
Matrac vastagság/cellaszám: 12 cm/17 cella
12 cm/17 cella
12 cm/17 cella
Matrac vastagság/cellaszám: 20 cm/20 cella
20 cm/20 cella
20 cm/20 cella
Matrac mérete:
200x86 cm
200x86 cm
200x86 cm
Matrac párna cellák:
3 db
3 db
3 db
CRP szelep:
+
+
+

Az egyes rendszerekhez PVC, vagy PU (polyurethan). A PU matrac
bõrbarát és lélegzõ anyag.
A 12 cm matracok I-III stádiumú felfekvésre javasoltak és ágymatracra
helyezendõk.
A 20 cm matracok II-IV stádiumra ajánlottak. Ágymatracot nem
igényelnek, közvetlenül az ágyrácsra helyezhetõek.

