IsoAir™
Low-Air-Loss ersättningsmadrass
Aktiv Sensorteknologi &
fuktighetsreglering för huden

IsoAir är ett helautomatiskt madrassystem med
Low-Air-Loss. Systemet arbetar med både statiskt
och alternerande lågtryck i kombination med
aktiv sensorteknik. Detta säkerställer optimal
tryckavlastning och komfort för patienten.
IsoAir är en avancerad madrass med Low-Air-Loss funktion.
Den förebygger och behandlar trycksår till och med
sår-kategori 4.

Madrassens uppbyggnad

IsoAir-madrassen har 14 cm djupa celler
och en 4 cm skummadrass i botten för
extra säkerhet.

Statiskt läge
IsoAir har 20 st tvärgående
luftceller i nylon. Dessa hålls
samman av längsgående luftceller för optimal stabilitet.

Det finns möjlighet till statiskt läge. Detta
innebär att alla celler har samma låga tyck.

Alternerande läge

IsoAir är ett madrassystem som jobbar med
låga tryck för optimal tryckavlastning.
Det låga tryckintervallet gör madrassen
mycket komfortabel för den enskilde patienten.
Cykeltid 6 minuter.
IsoAir har aktiv sensorteknik
(AST) med intelligenta sensorceller i madrassen som automatisk ställer in trycket efter
patientens vikt och läge.

Low-Air-Loss

IsoAir är ett Low-Air-Loss system som i kombination med ett semipermiabelt patenterat
dartexöverdrag hjälper till att reglera hudens
temperatur och hålla den fri från fukt.

Medical

IsoAir Low-Air-Loss ersättningsmadrass
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Portage, MI 49002 U.S.A.
t: +1 269 329 2100 f: +1 866-795-2233
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www.stryker.com

Funktioner

Specifikationer

Madrass

Modellnummer
Längd
Bredd
Höjd
Brukarvikt

2940
203 cm		
81/89 cm
18 cm
20–160 kg

• Slitstarkt inkontinensöverdrag med
dragkedja, som reducerar glidtryck.

Specifikationer

Pump

• Enkel att installera och använda.

Modellnummer
Längd
Bredd
Höjd
Vikt

2940
22 cm
21 cm  
13 cm  
5 kg      

• 14 cm djupa celler och 4 cm
skumbotten för extra säkerhet.
• Snabb uppblåsning, ca 15 minuter
• Mycket god komfort.
• Aktiv sensorteknik (AST)
• Snabbtömningsventil för HLR

Garanti
• Två års garanti.

Stryker förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.
Madrasser tillverkas för Stryker Medical.
Dartex är ett registrerat varumärke som tillhör Dartex Coatings, Ltd.
®
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