Zibo Flow Auto

Selvindstillelig, dynamisk,
trykaflastende helmadras
Zibo Flow Auto er en innovativ nyhed inden for tryksårsforebyggelse. Den dynamiske luftmadras forbedrer komforten for brugeren og letter arbejdet for plejepersonalet.

Madrassen
Zibo Flow Auto består af 21 luftceller, som alle er lavet af
TPU. Det gør madrassen helt lydløs, når patienten forflytter sig, og giver et mere fast fundament til forflytning på
madrassen. Samtidig giver den bløde overflade på cellerne
en bedre komfort. Ydermere er madrassens celler designet
med Cell-on-cell teknologien, der øger sikkerheden ved
strømsvigt da madrassen holder luft i mere end 48 timer
efter strømsvigt. De 8 midterste celler er ventilerende. Det
forebygger fugtdannelse, hvilket sikrer et bedre mikroklima mellem madras og borger. Madrassen anvendes til
forebyggelse og behandling ved sårkategori 1-4.
Automatisk brugertilpasset pumpe
Pumpen i madrassen indstiller sig selv efter borgerens
vægt, og den lydsvage pumpe kører i en cyklus med et tidsinterval på 5, 10 eller 15 min, som skiftevis øger og letter
trykket i den øverste del af cellerne. Trykket kan manuelt
finjusteres, over 5 niveauer. Pumpen er dynamisk/statisk, og
der er mulighed for at indstille siddefunktion. Autofirmfunk-

tionen gør madrassen helt fast ved fx pleje og forflytninger.
Auto-firm slår automatisk fra efter 20 minutter. Ved for lavt
tryk, strømsvigt eller behov for service går en audiovisuel
alarm i gang.
Fokus på håndterbarhed og brugervenlighed
Zibo Flow Auto Top er nem at håndtere både før og efter
brug. Service er nemt og billigt. Skulle en celle blive defekt,
kan den nemt udskiftes. Den store lynlås gør det hurtigt at
fjerne eller skifte betrækket ved vask.
Hygiejne
Madrassen lever op til de hygiejniske krav og standarder.
Der er et stort overlap hen over lynlåsen, og slangeindgangen i madrassen er et lukket system.
Rengøring
Både madras og pumpe kan desinficeres med almindelige
desinfikationsmidler. Betrækket bør vaskes ved max. 80° C.
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Zibo Flow Auto

Selvindstillelig, dynamisk,
trykaflastende helmadras
Takket være de unikke luftceller, er madrassen nærmest lydløs, når patienten forflyttes. Det er med til at
give færre opvågninger og forstyrrelser.

Forebyggelse og behandling
Madrassen anvendes til forebyggelse og
behandling ved sårkategori 1-4.

Automatisk brugertilpasset pumpe
Madrassen indstiller sig automatisk efter
brugerens vægt.

Brugervenlig
Zibo Flow Auto er nem at håndtere både i
forhold til vask og service. Enkelte celler kan
nemt udskiftes.

Hygiejne
Lynlåsen er sikret mod indtrængen af
fugt, og slangeindgangen i madrassen er
et lukket system.

Tekniske data
83x200x20 cm
HMI nr.: 119861

Pumpe (inkl.)
3,4 kg | 26x23x11 cm

88x200x20 cm
HMI nr.: 119864

Elektricitet AC230V
50 Hz, 500mA
Lyd: >30dB
Serviceindikator
Panellås
Sensorteknologi
Alarm til/fra

Brugervægt: 30-180 kg.
Sammensætning: 21 Cell-on-cell luftceller
Materiale:
Betræk: Nylon/PU
Celler: TPU
Bundstykke: PU/nylon
Funktion: Automatisk pumpe med indstillelig cyklustid. TPU-celler der øger
komforten. 8 ventilerede celler sikrer et bedre mikroklima.
Vedligeholdelse: Individuelt udskiftelige luftceller forenkler vedligeholdelse
og reparationer.

Vores faglige konsulenter er klar med gode råd og valg af den rigtige specialmadras.
Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne. Ring: 70 500 407

