Static Air HZ

Dyna-Form Static Air HZ – en ny generasjon trykkavlastende
madrasser utviklet i samarbeid med Welsh Wound Innovation Center.
Dyna-Form Static Air HZ er et madrassystem som kombinerer fordelene
ved effektiv luftforflytningsteknologi med det beste innen moderne skum
for å skape en ny standard med innovativ forebygging og håndtering
av liggesår. En ny og unik intelligent hælsone kun fylt med luft og en
spesialdesignet U-kjerne, avlaster effektivt trykket på det spesielt
sårbare hælområdet. Dyna-Form Static Air HZ er spesialdesignet for
pasienter som anses å ha svært høy risiko for å utvikle liggesår.
Static Air HZ er en madrass uten strømdrevet pumpe. Madrassen
har høy komfort og systemet fungerer ideelt til hjemmeboende,
på sykehjem og i palliativ pleie. De kliniske fordelene og
brukervennligheten gjør madrassen like godt egnet på akuttavdelinger.
Ved å forene luft og skum med luftceller i den unike lavtrykkssonen
for hælene, muliggjør det patenterte ventilsystemet Reactive
Airflow System (RAS™) justeringer utifra pasientens kroppsvekt og
bevegelser.
Ved tester har Static Air HZ vist opptil 20% lavere trykk enn en
madrass av høykvalitetsskum og har en maksvekt for brukere på opp til
254kg. Samtlige komponenter er standariserte og utskiftbare, hvilket
maksimerer produktets levetid samt minsker behovet for dynamiske
madrasser og gir en kostnadseffektiv løsning for håndtering av
trykksårbehandling. Det ytre Dartex™ dampgjennomtrengelige,
elastiske trekket har høyfrekvenssveisede sømmer og dyp
glidelåsklaff, i samsvar med de strengeste infeksjonskontrollreglene.

Tekniske spesifikasjoner
Produktkode
Risikokategori
Vektgrense
Garanti
Dimensjoner

MAT0510001
Svært høy risiko
Ingen nedre vektgrense.
Produkt evaluert til kapasitet på 254 kg
5 år
(Lengde) 200 cm x (Bredde) 80 cm x
(Høyde) 15 cm
(Lengde) 200 cm x (Bredde) 85 cm x
(Høyde) 15 cm
(Lengde) 200 cm x (Bredde) 90 cm x
(Høyde) 15 cm
(Lengde) 200 cm x (Bredde) 105 cm x
(Høyde) 15 cm

Produktvekt
Brannhemming
Farge
Kan vaskes med
hypoklorittløsning

(Lengde) 200 cm x (Bredde) 120 cm x
(Høyde) 15 cm
10 kg
BS7177; 2008 (Crib 5-kompositt)
Rød
1000 ppm fortynnet eller 0,1 %
(eller i henhold til lokale retningslinjer
for smittekontroll)

Infeksjonskontroll / bruk av hypoklorittløsning
Madrasstrekket kan tørkes av med riktig fortynnet
hypoklorittløsning og varmt vann.
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