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Enkel å håndtere 

 Takket være automatisk 

reposisjonering blir det 

mindre fysisk påkjenning for 

pleiepersonell. 

 En pasients vektklasse kan 

enkelt justeres og tilpasses. 

 Brukervennlig. 

 Passer til alle pleiesenger. 

 Kan brukes på trykksår i alle 

grader (1-4). 

 Pleiefunksjon gjør det enkelt 

for pleiepersonell å utføre 

stell i seng. 

 

Perfekt sengehygiene 

 Inkontinensbeskyttelse rundt 

hele systemet. 

 Overflaten er desinfiserbar 

og vaskbar. 

 Trekk med glidelås kan tas av 

og vaskes i opp til 95 °C. 

 HOSPICLEAN ANTI MRSA 

Beskyttelse – permanent – 

test JIS Z2801 

 Flammehemmende 12952 

 

 

 

Den beste 

trykksårforebyggingen 

 Fullt automatisk 30° 

reposisjonering. 

 Myk overflate. 

 Våkner ikke av unødvendige 

reposisjoneringsaktiviteter 

 Meget stillegående motor. 

 Hyppig aktiv 

pasientbevegelse. 

 Aktiv stimulering.

 

   

 

 

 

 

 

 

Automatisk reposisjoneringssystem 

– For effektiv trykksårforebygging og 

-behandling. 

Inntrykksbestandighet  Supermyk 

Dimensjoner   90 x 200 cm 

Høyde    25 cm 

Trekk    Obatex Hospiclean Anti MRSA med glidelås 

Vask    Overflatedesinfiserbar og vaskbar 95°C 

Garanti    Kjerne 5 år, trekk 2 år. 
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              HOSPICLEAN ANTI  

              MRSA Trekk 

 

 

 

     Solid lateral forsterking 

           Supermyk madrasstrekk 

           EvoPore HRC skum 

           Overpolster 3 kiler. 

 

 

 Kileformet luftkammer,       Sterk baseplate for god 

 sveiset         stabilitet 

 

   Luftslangetilkobling 

          TURN-MATIC kontrollenhet 

 

 

 

Automatisk trykkavlastning med klinisk testede og godkjente programmer. 

Med feilindikator og pleiefunksjon. 

 

Turn-Matic program 
Program 1 

Liggende, og pleieposisjon 

Program 2 

Automatisk forebyggingsprogram: 30° til venstre i ca. 30 min., liggende posisjon i ca.  

30 min., 30° til høyre i ca. 30 min. Repeterer syklusen. 

Program 3 

Automatisk behandlingsprogram for sår på venstre side: liggende posisjon i ca. 30 min., 30° til høyre i ca. 30 

min. Repeterer syklusen. Ingen trykk på såret. 

Program 4 

Automatisk behandlingsprogram for sår på høyre side: liggende posisjon i ca. 30 min., 30° til venstre i ca. 30 

min. Repeterer syklusen. Ingen trykk på såret. 

Program 5 

Automatisk behandlingsprogram for sår på hæl/sete: 30° til høyre i ca. 30 min., 30° til venstre i ca. 30 min. 

Repeterer syklusen. 
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