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… with people in mind





ENKEL OG EFFEKTIV TRYKAFLASTNING

Designet til forebyggelse og behandling af tryksår er Alpha Active® 4 helmadrassystemet egnet til en bred vifte 
af plejemiljøer, herunder hjemme- og plejehjemsmiljøer.

Alpha Active 4-systemet er designet som en 
omkostningseffektiv løsning til forebyggelse og behandling 
af tryksår, samt til forbedring af plejekvaliteten og 
reducering af risici for både plejemodtager og plejer.

Systemet tilbyder avancerede funktioner der understøtter 
høj kvalitet i plejen til sårbare plejemodtagere, er let at 
betjene for plejeren samt enkel at rengøre og vedligeholde.
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NØGLEFUNKTIONER

autofirm dartex®-betræk celle-på-celle 

indbyggede audio  
og visuelle alarmer 

Udgør en stabil understøttelsesflade ved 
forflytninger- og plejeprocedurer 

Dampgennemtrængelig og vandafvisende 
med 2-vejsstræk samt bakteriostatiske 
egenskaber

Giver yderligere støtte og forbedrer 
plejemodtagerens stabilitet

Omfatter alarmer ved lavt tryk, strømsvigt 
og pumpesvigt



•  elektronisk trykindstilling – muliggør præcis og 
passende trykindstilling i flere vægtområder

•  Variable cyklustider – udover cyklustiden på 
10 minutter tilbyder Alpha Active 4-systemet muligheden 
for en forlænget cyklustid på 20 minutter, der kan 
være et godt valg når plejemodtageren begynder at 
rehabiliteres og risikoen reduceres. Dette kan benyttes, 
hvis en mindre aggressiv behandling er nødvendig 
eller hvis der behøves en mere stabil overflade 
(f.eks. om natten)

•  autofirm – giver en stabil understøttelsesflade ved 
forflytninger- og plejeprocedurer 

•  2 funktioner – supplerer forebyggelses- og 
behandlingsprocedurene samtidig med at det opfyldeler 
de kliniske preferencer for plejemodtageren

  Aktiv / Alternerende: periodisk fordelng af tryk fra 
sårbare områder ved veksling imellem oppumpning 
og tømning af cellerne under plejemodtageren. Ideel til 
forebyggelse hos plejemodtagere med høj risiko, særligt 
for dem der ikke jævnligt kan skifte stilling1.

  Reaktiv / Statisk tilstand: celletryk udlignes og 
fordeler kropsvægten over et større areal – ideel til 
plejemodtagere, der ikke kan tolerere alternerende 
systemer eller til dem der rehabiliteres

•  audio og visuelle alarmer – herunder alarmer for lavt 
tryk, strømsvigt og pumpesvigt 

•  Modulærkonstruktion – bidrager til let rengøring og 
vedligeholdelse

•  ergonomisk, kompakt og støjsvag pumpe – ideel 
hjemmepleje og plejehjem

•  transportfunktion – let at benytte til sikker transport 
af plejemodtager. Celletryk udlignes automatisk og 
efterlader en komfortabel og jævn overflade

•  celle-på-celle – giver yderligere støtte og forbedrer 
plejemodtagerens stabilitet

•  statiske hovedceller – Forbedrer hoveddelens komfort 
og stabilitet

•  dartex-overtræk – dampgennemtrængelig og 
vandafvisende med 2-vejsstræk samt bakteriostatiske 
egenskaber

•	 	Ventilerede	celler	– Aktiv styring af mikroklima 
reducerer fugtdannelse på huden og reducerer risikoen 
for maceration

•	 	CPR-tømning – hurtig tømningsfunktion tillader CPR 
uden unødvendig ventetid 

FUNKTIONER



Helmadras

Modelnummer  648324

Dimensioner  850 mm x 1950 mm x 200 mm 

Cellehøjde  200 mm

Cellemateriale Nyloncoated polyuretan (PU)

Betrækmateriale  PU-coated, strikket stof

Pumpe

Modelnummer 648315

Dimensioner  280 mm x 112 mm x 205 mm 

Vægt  2,5 kg

Strøm 230V 50Hz; 12W 1A

Cyklus 10 minutter og 20 minutter 

Kabinetmateriale  Brandhæmmende ABS

Filtre  Alle kan udskiftes ved eftersyn

Alarmer  Audio- og visuel ved lavt tryk

             Audio- og visuel ved strømsvigt

                         Audio og visuel ved pumpesvigt

Elsikkerhedsstandarder  EN60601-1, IEC60601-1

Beskyttelsesgrad  TYPE BF, 
imod elektrisk stød  Klasse II med jordforbindelse

Beskyttelsesgrad for indtrængning af væsker  IPX0

Maksimal brugervægt  200 kg

ProduktsPecifikationer

ArjoHuntleigh er en afdeling under Arjo Ltd Med. AB.

Kun ArjoHuntleigh originaldele, der er konstrueret specifikt til dette formål, bør anvendes på udstyr og 
produkter leveret af ArjoHuntleigh. Det er vores politik løbende at fremme udvikling, og vi forbeholder os 
derfor ret til at foretage tekniske ændringer uden varsel. 

® og ™ er varemærker tilhørende ArjoHuntleigh virksomhedsgruppen. Dartex® er et varemærke 
tilhørende Dartex Coatings Ltd

© ArjoHuntleigh, 2010

Referencer:

1. Internationale retningslinjer til forebyggelse af tryksår 2009. www.epuap.org 

www.arjoHuntleigh.dk

arjoHuntleigh a/s 
Vassingerødvej 52
3540 Lynge
Telefon:  4913 8486
Fax:   4913 8487
E-mail:  info.dk@arjohuntleigh.com
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GetinGe GrouP er en førende global leverandør af produkter og 
systemer, der bidrager til kvalitetsforbedring og omkostningseffektivitet 
indenfor sundhedssektoren. Vi driver virksomhed under de tre mærkenavne  
arjoHuntleigh, GetinGe og MaQuet. arjoHuntleigh fokuserer på 
plejemodtagermobilitet og sårbehandlings-løsninger. GetinGe leverer 
løsninger til infektionskontrol til hospitaler og forureningsbeskyttelse til 
sundhedssektoren. MaQuet er specialiseret i løsninger, behandlinger og 
produkter til kirurgiske indgreb og intensivafdelinger.


