
En statisk trykkavlastende luftovermadrass med hygienetrekk, 
manuell pumpe og utbyttbare celler for barn/junior.”

Hygienetrekk 
med gode 

egenskaper

Rask og sikker 
tømming ved 

HLR-
situasjoner

Enkel å tilpasse 
brukerens vekt

Til og med 
sårkategori 2

OPTICELL Soft 

OPTICELL er Järven Health Cares produktserie trykkavlastende luftmadrasser.



TREKKETS 
FUKTMOTSTAND 

ISO 811-1981

LEVERES MED OptiTex™- ET HYGIENETREKK MED GODE EGENSKAPER

SLIPPER UT 
LUFT 

ISO 11092

TREKKETS 
BRANNSTANDARD 

BS EN 597-1 & 2

TREKKETS 
ELASTISITET 

EN ISO 13934-1 1999

HYDROSTATISK 
EGENSKAP

ISO 811-1981
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Produktspesifikasjoner
STANDARDSTØRRELSE 
70x160x10 cm. For andre størrelser vennligst ta kontakt. 

TRYKKSÅRSKATEGORI 1-3

CELLER 17 (200 cm) utskiftbare celler laget av myk nylon/TPU 
(polyuretan) med Low Air Loss funksjon.

TREKKET OptiTex™ bi-elastisk "double-coated" tekstil med 
myk elastisk PU.

PUMPEN OC-15 er en avansert pumpe med sensorer som 
manuelt tilpasses brukerens vekt. Lydnivå: 21 db. 230 V. 
En Ready-lampe viser når pumpen og madrassen er klar til 
bruk. Om lampen ikke lyser er det en indikasjon på at noe er 
feil og produktet trenger service.

GARANTI 2 år på fabrikasjonsfeil.

BRANNSTANDARD EN 597-1 & -2.

BRUKERVEKT i intervallet 30-250 kg.

GJENNVINNING Se bruksanvisning.

VEKT Madrass 6 kg (200 x 90 cm), pumpe 2,0 kg

MERKING produksjonsdato, rengjøringsinstruksjoner,  
standarder - samt plassering i seng.

HandiAid AS
Skytterheia 13, 4790 LILLESAND

handiaid@online.no / Tlf. 909 909 20

OPTICELL SOFT 
OptiCell Soft junior, er en statisk trykkavlastende luftmadrass 
utviklet som et forebyggende  hjelpmiddel ved behandling av trykksår 
opp til og med kategori 2.  

OptiCell Soft er av typen overmadrass og plasseres ovenpå en 
skummadrass (f eks en av Järvens standardmadrasser). 

OptiCell Soft leveres med et slitesterkt hygienetrekk og HLR/CPR-ventil 
for akutte situasjoner. Den 10 cm tykke overmadrassen har 
sammesveisede celler og et trekk som er helt vannavvisende. 

Den medfølgende pumpen, som gir et statiskt lavt trykk, er enkel å 
forstå og bruke og skal stilles manuelt inn etter brukerens vekt. 

EGENSKAPER – Pumpe og celler
Individuell tilpasning etter pasientens vekt, 30-250 kg.
HLR/CPR-ventil – Ved akuttsituasjoner der HLR behøves påbegynnes 
åpnes  CPR-ventilen for å gi rask lufttømming. 
Alarmfunksjon – Luftpumpen har en alarmfunksjon som med både lys- og 
lydalarm som varsler for lavt trykk i madrassen eller strømbrudd.

EGENSKAPER – hygienetrekket
Integrert kabelholder – trekket har integrert, vannavvisende 
kabelholder som hindrer bakteriespredning, holder el-kabelen på plass 
og beskytter luftslangene.
God hygiene  – trekket kan rengjøres med et desinfeksjons-middel 
eller vaskes i maskin inntil 95o C. 
Celler og slanger tas enkelt ut av trekket og skylles rene med varmt 
vann (maks 70o C) eller ved bruk av et desinfeksjonsmiddel.
Dråpebeskyttet vanntett glidlås på fire sider. Alle sømmer er sveisede.
Underside med med fire festebånd. 




