Pro-care Auto Pediatric

Trykaflastende børnemadras
– med selvindstillende pumpe
Pro-care Auto Pediatric er udviklet specielt til børn. Madrassen er en dynamisk trykaflastende helmadras med en lydsvag pumpe, som automatisk tilpaser sig barnets vægt og lejring. Madrassen består
af mange mindre og støjsvage luftceller, som giver barnet ekstra støtte og komfort.

Udfordring: Tryksår er smertefulde - men de kan forebygges. Det kræver dog hyppige vendinger og forflytninger, som påvirker barnets velvære. Det er både tidskrævende og hårdt fysisk arbejde for plejepersonalet.
Opbygning
Madrassen består af 24/26 luftceller, der hver er 5,8
cm bredde. Alle celler kan udskiftes enkeltvis.
Brugertilpasset tryk
Madrassen indstiller automatisk trykket efter
barnets vægt og lejring. Pumpen kører i en cyklus,
som skiftevis øger og letter trykket. Pumpen kan
også indstille trykket til statisk, lige som det er
muligt at indstille madrassen til siddefunktion.
Hælfunktion
De nederste 5 celler kan kobles fra slangesystemet,
så der dannes O-tryk under barnets hæle.

Flere cyklustider og terapiformer
Madrassen har variable cyklustider: 10, 15, 20 og 25
min, så barnet kan få ro om natten. Med de tre
terapiformer: vekseltryk, lavt vekseltryk og konstant
lavt tryk er madrassen ideel til alle brugere.
Autofirm-funktion
Funktionen Autofirm gør madrassen helt fast ved fx
pleje og forflytninger. Autofirm slår automatisk fra
efter 20 min.
Betræk til optimal hygiejne
Betrækket er vandtæt, strækbart og åndbart, og
fastgøres med lynlås på alle 4 sider af madrassen.

Kontakt vores specialister i tryksårsforbyggelse for at høre nærmere
om mulighederne, brugen og effekten af Pro-care Auto Pediatric.
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Pro-care Auto Pediatric

Trykaflastende børnemadras
– med selvindstillende pumpe
Pro-care Auto Pediatric er en dynamisk trykaflastende madras med en lydsvag pumpe, som automatisk tilpasser sig barnets vægt og lejring. Antallet og størrelsen på luftcellerne er tilpasset børn.
Udviklet specielt til børn
Antallet og størrelsen på madrasens
luftceller er specielt tilpasset børns
størrelse, hvilket øger sikkerheden
for de mindre patienter.
Hælaflastning
Madrassens nederste 5 celler kan
nemt kobles fra slangesystemet, så
der laves O-tryk under hælene.

Nem vedligeholdelse og reparation
Luftcellerne kan udskiftes individuelt, hvilket
gør det lettere at vedligeholde og reparere
madrassen.

Automatisk tilpasning
Den automatiske pumpe indstiller selv trykket efter barnets vægt og lejring. Pumpen
har flere cyklustider og forskellige
terapiformer.
Lydsvag pumpe med nem betjening
Pumpen har et lavt støjniveau, som giver mere ro
på stuen. Det intiutive betjeningspanel gør pumpen
nem at bruge. Pumpen har desuden topbetjening,
så det er let tilgængeligt for personalet.

Dynamisk luftmadras til børn
Kliniske egenskaber
Optimal trykfordeling og trykaflastning
med flere behandlingsvalg: vekseltryk,
lavt vekseltryk og konstant lavt tryk.
Reducerer varme og fugt. Indbygget
hælfunktion. Tværgående luftceller yder
maksimal stabilitet og komfort.

Pro-care Auto Pediatric
fås i flere udgaver:

Brugervægt: 5-95 kg

65x140 cm
HMI nr.: 128359

Sammensætning: 24/26 støjsvage TPU-celler

70x140 cm
HMI nr.: 128362

Pumpevægt: 3,8 kg

Pro-care Auto Pediatric er ideel til bl.a.
Behandling af grad 1-4 trykskader,
forebyggelse til højrisikobrugere, børn
der ikke kan/vil repositionere sig selv,
smerteplagede børn, sensitive børn.

65x150 cm
HMI nr.: 128365
70x150 cm
HMI nr.: 128368

Madrasvægt: 9,5 kg
Betræk: PU inkontinensbetræk
Pumpemål: 20,5x34x13,5 cm
Indstillinger: 1-2 cyklus m. intervaller på 10, 15, 20
og 25 min
Rengøring: Madrassen tørres af i sæbevand og
desinfektionsmidler. Pumpen desinficeres med
gængse rengørings- og desinfektionsmidler på en
klud. Betrækket kan vaskes ved max 95 grader.

Se mere og bestil på www.zibocare.dk eller kontakt os på tlf. +45 76 900 407 eller post@zibocare.dk

