
… with people in mind

ALPHA RESPONSE
OVERMADRASS

Valgmuligheter
Velg mellom vekselsvis trykkavlastning eller 
konstant lavt trykk (CLP).

Auto-Profile Technology (APT)
Systemet registrerer når pasienten sitter og 
autojusterer dermed lufttrykket i cellene. 
Ingen manuell justering er nødvendig.

Forebyggende og behandlende
Av trykksår til og med sårkategori 3*.

Ledningsholder
Minsker risiko for smittespredning.

Brukervekt
Opp til 160 kg.

www.ArjoHuntleigh.no

EFFEKTIV TRYKKAVLASTNING -
MED FUNKSJONER SOM GIR HØY KOMFORT

*Produktet egner seg for forebygging og behandling av trykksår opp til og med 
sårkategori 4 i kombinasjon med tett observasjon og stillingsendring.
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Pumpe

Vekt 3,2 kg

Dimensjon 21 x 24 x 13,5 cm (H x B x D)

Strømstyrke 100-230 V, 50-60 Hz

Elektrisk standard EN 60601-01

Syklus 10 minutter (1:2 syklus)

Overmadrass (90/85 cm)

Vekt 8,5 kg

Dimensjon 11,5 x 80,6/88,6 x 209 cm (H x B x D)

Brukervekt max 160 kg 

Materiale overtrekk/celler Polyuretan

Garanti (madrass og pumpe) 24 måneder

Kun originaldeler fra ArjoHuntleigh skal benyttes på utstyr og produkter fra ArjoHuntleigh. Vår policy innebærer kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til å endre utførelse og spesifikasjoner uten varsel.
® og ™ er varemerker som tilhører ArjoHuntleigh konsernet. © ArjoHuntleigh, 2009.

ArjoHuntleigh

Ryenstubben 2,  0679 OSLO • T: 22 08 00 50 • F: 22 08 00 51 • no.kundeservice@arjohuntleigh.com • www.ArjoHuntleigh.no
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•  HLR- funksjonen er plassert i 
hodeenden og håndteres med 
et enkelt enhåndsgrep.

•    Transportfunksjonen sikrer 
komfortabel trykkredusering i 
opp til 8 timer.

•  Ledningsholder langs 
madrassens ene langside. 
Forhindrer bakteriespredning 
og holder ledningen skjult 
slik at den ikke er i veien for 
sengens hjul, personløfter osv.

• Overtrekk i Dartex, tøyelig i to      
 retninger.
• Pustende.
• Vaskbart på 95 grader
• Celler i følsomt polyuretan.

•  Lettlest LCD-skjerm.
•  APT: hvis hjertebrettet heves 

til mer enn 30 grader tilpasses 
lufttrykket i madrassen 
automatisk. Dette minsker 
risikoen for at pasienten 
”bunner” i madrassen.

• Audiovisuell alarm.
•  Biofilter sikrer at ren luft 

kommer inn i madrassen 
og fjerner bakterier fra 
madrassystemet..

Celler og overtrekk  PumpeHLR & Transport Ledningsholder

NØKKELFUNKSJONER


