AMS – Aktivt Mobiliserings System

medemagruppen

AMS er et unikt madrassystem for mobilisering av pasienten i sengen for å
forebygge og behandle trykksår.
Med AMS beholdes og forsterkes pasientens egen mobilitet, samtidig som
madrassen sørger for nødvendig bevegelse for å forebygge trykksår.
AMS føles som en normal madrass, og er tilnærmet lydløs i bruk. Det unike
innebygde lamellsystemet gir pasienten nødvendig lateral vending med
trykkavlastning på utsatte trykkpunkter. En liten avfasing i fotenden bidrar til
redusert trykk på hælene ved ryggleie.

Justerbart intervall for lateral
vending; 20, 30, 60, 120 minutter
intervall (0-H-V-0)
Justerbar intensitet i 4 trinn
tilpasset pasientvekt.

AMS bidrar til bedret nattesøvn og friskere
pasienter med økt aktivitet og bedre
humør.
Herr Kaiser ble tidligere manuelt
reposisjonert hver 3. time gjennom natten,
med påfølgende dårlig søvn. Dette
resulterte i aggressiv opptreden på dagtid.
Med AMS får herr Kaiser god
sammenhengende søvn gjennom hele
natten, og er i godt humør med økt
livskvalitet.

AMS bidrar til redusert arbeidsbelastning ved å ta bort behovet for manuelle
reposisjoneringer gjennom natten. På den måten får personalet frigjort tid til
andre viktige pleieoppgaver.
AMS kan benyttes i alle typer senger, til alle pasienter som er i risikogruppen for
å utvikle trykksår eller allerede har trykksår. For å kartlegge risikopasienter kan
sensorsystemet Mobility Monitor med fordel benyttes.
AMS er velegnet for pasienter,
➢ med trykksår
➢ med demens eller temporær forvirring
➢ med smerter
➢ som er veldig urolige
➢ som er aggressive
➢ hvor luftstøttesystemer ikke er hensiktsmessig å bruke

AMS består av ett lamellsystem med en profilert skummadrass over, samt en
meget støysvak motorenhet som henges på sengen.

AMS er utviklet og produseres i Sveits i henhold til europeiske krav og normer for
medisinsk utstyr:
-

Samsvarserklært etter direktiv 93/42/EEC

-

Oppfyller krav til elektrisk sikkerhet i henhold til EN 60601-1

-

Oppfyller EMC krav i henhold til EN 60601-1-2

-

Oppfyller antennelighetskrav i henhold til EN 597-1 og -2

Tekniske data:
Lengde: 200 cm

Madrassvekt: 22 kg

Bredde: 87 cm

Motorenhet: 2 kg

Høyde: 17 cm

Nettspenning: 230V/50 Hz

Brukervekt: < 150 kg

Driftstrøm: 1,1 A

Bestillingsdata:
Vare:

Varenummer:

Mobiliseringssystem AMS madrass komplett
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