MADRASSER
NODEC WIZARD

NoDec® Wizard
Vende- og vekseltrykkmadrass
NoDec® Wizard er en kombinert vende og vekseltrykkmadrass som anbefales til
sterkt immobile pasienter. Madrassen er
designet med unike V-formede luftceller,
som gir den best mulige trykkavlastning
Art.nr. Beskrivelse

622744 Madrass NoDec Wizard 85 cm
622745 Madrass NoDec Wizard 90 cm

Differensiert vendefunksjonen
Vendefunksjonen kan enten anvendes
kontinuerlig eller programmeres til vending
hver 6. time. Den langsomt kontrollerte
vendefunksjon sørger for stillingsskift og
avlastning av kroppens utsatte punkter.

Anbefalt til:
Kritisk syke
Intuberte
Immobile med risiko for utvikling av lungeinfeksjon
Sengeliggende med høy risiko for utvikling av trykksår
Til personer som har utviklet trykksår

Madrassoppbygning

3 forskjellige terapifunksjoner
NoDec® Wizard kan innstilles i 3 forskjellige terapifunktioner
Vendemadrass
Vekseltrykk (med 3-celle-cyklus)
Som en kombinasjon av vende- og vekseltrykk-madrass

Mål og vekt

Vekseltrykk i 3-celle-

Lengde

200 - 210 cm

Bredde

85 - 90 cm

Maks brukervekt
Vekt pumpe
Vekt madrass

side

Madrassen har luftceller plassert på tvers i
over- og undermadrass og 2 permanent
fylte celler som kjører på langs av
madrassens sider. De langsgående
luftceller kan bistå ved forflytning fra
sengen. Ved bruk av vendefunksjon
hjelpes den sengeliggende forsiktig med
vending og de beskyttende og permanent
fylte celler hjelper den sengeliggende vekk
fra madraskanten.

250 kg

syklus Vendefunksjon

6,8 kg
11 kg

Kombinert vekseltrykk og
vendefunksjon Kombinasjon av
ovenstående 2 funksjoner.

MADRASSER
NODEC WIZARD

NoDec® Wizard
Generell informasjon
Klinisk prøving

•

•
•
•

V-formede luftceller bevarer formen under kroppen, slik at
kontakttrykket fjernes fra eksakt samme område som trykket er
påført.
Kontinuerlig vendefunksjon skapes ved skiftevis å slippe luft ut
av de V-formede celler i høyre og venstre side av madrassen.
Valg av vendeintervall ved hjelp av touchskjerm.
3-celle-cyklus veksletryksystem med 50% mere støtte. Systemet
gjør det lettere å utløse trykket fra et kroppsområde og oppnå
0-tryk.
Vakuum assisterte luftcelle sikrer komplet fjernelse av luft fra
tømte celler.

Brukersikkerhet og komfort
• Touchskjermprogram gir mulighet for valg av både
vendefunksjon, statisk og vekseltrykk
• Ergonomisk touchskjerm som automatisk innstiller seg etter
brukerens vekt og stillingsendringer
• Komfortkontroll med tre innstillinger. Tillater individuell
justering som tilpasses til den enkeltes komfort eller ut fra
kliniske vurderinger.
• Ved strømsvikt forblir madrassen luftfylt i minst 6 til 8 timer,
avhengig av personens vekt.
• Den permanent fylte luftcelle langs madrassidene gir en fast
madrasskant ved inn- og utstigning fra seng til stol el lign.

Verd å vite:
• Skånsom vending av den sengeliggende.
• Hurtig tømning via CPR ventil.
• Intuitiv touch-skjerm gir lett betjening av madrassens funksjoner.
• Omstilling til pleiefunksjon ved behov. Eksempelvis ved pleie og
trening. Gir en fast og stabil overflate.
• Pleiefunksjon skifter automatisk over til automatisk funksjon efter
20 minutter.
• Transportmodus.
• Akustisk og visuell alarm.
• Ledningsholder integrert i madrasskanten. Fri for ledninger på
gulvet.
• V-Lock-system forhindrer uhell med frakopling av strømkabel.
• Kontrollpanel låser automatisk etter 2 minutters in- aktivitet.
• Tydelig markert fotende på madrasstrekk sikrer korrekt plassering
i sengen.

Mikroklima kontroll
• Høy fordampningsevne på trekkets overside gir mulighet for
kontroll av mikroklimaet.
• Reduksjon av både temperatur og fukt i hudens og madrasens
overflate øker den sengeliggendes komfort og nedsetter risiko
for trykksår.
Hygienetrekk
• Trekk med sveisede sømmer forhindrer inntrengning av væske
i madrassen.
• Trekk tåler vask opptil 90 grader.
• Det glatte trekket reduserer shear og friksjon.
• Tåler avtørring med desinfeksjonsmiddel.
• 360° glidelås sikrer at madrasstrekket lett kan fjernes ved
behov for vask og rengjøring av celler.
• Glidelås er beskyttet av overlegg på madrasstrekket.

Brukervekt

Max 250 kg

Madrass mål

200x85x25 mm
210x85x25 mm
210x90x25 mm

Madrass vekt

11 kg

Materiale

Celler: PU
Trekk: 2-veis strekkbart PU-coated
nylon

Madrass:
bedømmelse av
brannhemmende
egenskap

Er i overensstemmelse med BS7175
tennkilde 0.1 og 5

Strømenhet:
bedømmelse av
brannhemmende
egenskap

UL94 V-9-0/IP 42

Strømforsyning

230 V ~ +/- 10%, 50/60 Hz 20 W max

Pumpe mål

400x160x250 mm

Pumpe vekt

6,8 kg

Klassifikasjon

Klasse B Medicinsk udstyr. Klasse II

side

