
 NODEC S  - BARI  

 Forebygging av trykksår i  fra lav til høyeste 

pasientrisiko gruppe 

 Effektiv behandling av trykksår i alle stadier 

 Regelmessig  nulltrykk gjennom rask og aktiv 

tømming av luftceller  sikrer blodsirkulasjon 

til selv de mest trykksårutsatte områder  

 Tre komfort alternativer i  både statisk og     

dynamisk funksjon  

 Automatisk trykkregulering 

Null– trykk system  - Statisk  funksjon    

Innstilling av hodeceller  - Komfort  alternativer 



Pumpe 

Madrassoppbygning 

Pumpe:                  

Serienummer Skilt på baksiden 

Spenning 230V, 50Hz 

Strømforbruk  Maks 100 Watt 

Syklustid 15 minutter 

Sykluskontroll Mikroprossesorstyrte magnetventiler  

Lydnivå maks. målt  Ca 32 dB 

Vekt 6,8 kg 

Mål L48H22,5cm Br. 13 cm 

Madrass:  

Vekt 8– 10  kg. etter mål 

Brukervekt Nodec S  30-250 kg   

Mål  Nodec S (LxBxH) 200x82x25cm  -190x90x25 cm,  

210x90x25 cm 

Brukervekt Nodec Bari 30-400 kg. 

Mål Nodec Bari  200x120x25cm 

Brukervekt 30-400 kg. 
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 Avansert helautomatisk microprossesorstyrt pumpe som automatisk 

justerer lufttrykk til korrekt nivå. Aktiv tømming av luftcellene 100%  

for rask oppnåelse av nulltrykk. 3– celle syklus. Syklustid 15 minutter. 

 Dynamisk vekseltrykk. Total trykkavlastning (null trykk) mot krop-

pen i 20-30% av syklustiden. Sikrer tilfredsstillende blod og lymfe 

sirkulasjon til trykk utsatt vev.  Luft celletrykk justeres automatisk 

etter vekt og ligge/sittestilling. Fig 5 

 Statisk funksjon med automatisk trykkregulering. Tidsbegrenset i 2 

timer, skifter automatisk til dynamisk når tiden er ute. Fig 6 

 Statisk pleie/forflytnings funksjon. Tidsbegrenset til 20 min. 

 Velg mellom fast, medium eller myk komfortinnstilling i både dyna-

misk  og  statisk funksjon. 

 Brukervennlig betjeningspanel og skjerm med norsk tekst. Fig 4 

 Funksjon for lufttømming av madrass. 

 Visuell og hørbar alarm ved for lavt eller for høyt  celletrykk og ved 

strømstans. Innebygget alarmbatteri 

 Madrassen består av 18, 19 eller 20 tversgående patenterte luftceller. 

Luftcellene er produsert av elastisk mykt sterkt og komfortabel PU- 

film materiale med glatt overflate. Montert i ett eget tekstil innertrekk  

  Cellene fylles og tømmes for luft i en fast 3 celle syklus, med unntak 

av 2 sidestøtter og de 3 øverste hodecellene som er konstant luftfylt. 

Side støttene sikrer en stabil madrass ved inn og utstigning. 

 Ved regulering av sengebunn tilpasser luftcellene seg sengens posisjon   

og optimal sikkerhet oppnås. 

 De tre øverste hodecellene kan ved hjelp av 2 monterte kraner helt 

eller delvis tømmes (ikke Bari):  Mageleie - Inntubering - Hårvask i 

seng. Fig. 3 

 Todelt trekk. Bunntrekk har festestropper til sengebunn. 

  Toveis elastisk, pustende, væsketett, PU belagt topptrekk. Glidelås på 

alle sider. Påtrykket fotavtrykk og vektklasse ved fotende. 

 Enkelt renhold, topptrekk kan maskinvaskes på 90°C 

 CPR ventil for rask tømming av madrass (15 sekunder) ved  HLR.              
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According to 93– 42 EWG Medical Device Directive 


