
…with people in mind

AurA
Avanceret pudesystem
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AURA anvendelsesmuligheder: KVINDE, 49 kg, HØJDE 1,61 m, BMI: 18,5
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TID (MINUTTER)

35 % under 20 mmHg

43 % under 40 mmHg

59 % under 60 mmHg

De avancerede pudesystemer, Aura®, er blevet konstrueret og fremstillet til at opfylde ArjoHuntleighs fortsat høje 
standarder og styrker vores løbende engagement i udvikling af klinisk og teknisk effektive produkter.

AvAnceret pudesystem

da pudesystemerne kombinerer enestående trykaflastning 
med uforlignelig komfort, er Aura systemerne velegnet til 
brugere med op til meget høj risiko for at udvikle tryksår 
eller med eksisterende sår omkring bækkenpartiet. 
Kombineres brugen af Aura med brugen af ArjoHuntleighs 
helmadrasser eller topmadrasser, sikrer man en effektiv 
24-timers pleje på hospitalet, plejehjemmet eller det 
private hjem.

enestående prI (pressure relief index) resultater opnås med interface tryk 
på under 40 mmHg i 43 % af en 10 minutters cellecyklus og under 20 
mmHg for 35 % af cyklussen.* 

* Interne data arkiveret.



Pudeopbygning
•	 Ni	fuldt	ud	alternerende	celler
•	 	1	af	2	alternerende	cyklusser	for	

optimal trykaflastning
•	 	Modulopbygget	–	enkeltvis	

udskiftelige dele
•	 	PU	(polyurethan)	materialer	-	slidstærk	

og holdbar
•	 	Velegnet	til	brugere,	der	vejer	op	til	

120 kg

Betræk
•	 Vandskyende
•	 Fugtgennemtrængelig
•	 Blødt	og	holdbart
•	 Ultra	tovejs	stræk
•	 Aftageligt	–	nemt	at	rengøre
•	 	Betrækket	har	antibakterielle	og	

svampedræbende egenskaber 
som reducerer risikoen for 
krydskontaminering og forlænger 
produktets levetid

Pumpeteknologi
•	 Let	og	kompakt
•	 Kraftig	holdbar	indkapsling
•	Minimale	støj-	og	vibrationsniveauer
•	 	Eliminerer	fordybninger,	hvor	snavs	 

kan samle sig
•	 Sikre	og	fastsiddende	hængekroge
•	 	Snaplock	til	sikker	fastgørelse

Alarmsystem
•	 Alarm	for	strømsvigt	(hørbar	og	synlig)
•	 	Alarm	for	lavtryk	(hørbar	og	synlig)
•	 Strømindikator
•	 Integreret	batteri-backup	for	alarmer

Maksimal fleksibilitet
velegnet til:
•	 Stole	med	åbne	sider
•	 Stole	med	lukkede	sider
•	 Stole	med	aftagelige	sædepuder
•	 Stole	med	faste	sædepuder
•	 	Kørestole	(kørestol	med	hængesæde	

behøver en ekstra pude med konveks 
bund)

Uovertruffen garanti
•	 	2	års	garanti	på	pumpen	samt	puden	

og betrækket

Omkostningsbesparende  
modul-opbygget

sikkerhedsremmeIndbygget komfortkontrol

Avanceret teknologi Antislip polstring

Maksimal komfort
•	 Indbygget	komfortkontrol	på	pumpen
•	 	Avanceret	pumpeteknologi	sikrer	jævn	

alternerende funktion med minimal 
forstyrrelse for brugeren

•	 	Skridsikker	polstring	og	
sikkerhedsremme giver ekstra 
komfort og sikkerhed
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MEDLEM AF GETINGE GRUPPEN
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PRODUkTsPEcIFIkATIONER

Kun ArjoHuntleigh konstruerede dele, 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 forudgående varsel. 

Actifresh er et varemærke ejet af British Sanitised Ltd.
® og ™ er varemærker ejet af ArjoHuntleigh gruppen af virksomheder. 
© ArjoHuntleigh, 2009

ArjoHuntleigh A/s
Vassingerødvej 52 
3540 Lynge 
Denmark 
Telefon: +49138486  
Fax: +49138487  
E-mail: info.dk@arjohuntleigh.com 
www.ArjoHuntleigh.com 

system  Bestillingskode: AUR01

Pumpe  Bestillingskode: ALs01 

Dimensioner 248 x 160 x 116 mm 

Vægt 2,8 kg 

Driftscyklus 10 minutter 

Mærkespænding 220- 240 V

Nominel frekvens 50 Hz 

Nominel indgangseffekt 14 VA 

Beskyttelsesklasse Klasse II type BF 

Elsikkerhedsstandarder  BS EN 60601-1 

Garanti 2 år

Pude Bestillingskode: 403001 

Vægt 0,7 kg  

Dimensioner 455 x 470 mm  

Cellehøjde (oppustet) 50 mm 

Cellemateriale Polyurethan 

Topbetrækkets materiale Polyurethan strikket stof 

Brandhæmmende 
(pudebetræk)  BS7175 Tændkilder 0,1 og 5 

Maks. vægtgrænse 120 kg  

Garanti 2 år
 


