Opcell 4
Dynamisk vekseltrykmadras l kategori 4
Opcell 4 er en dynamisk vekseltrykmadras (20 cm. høj) med automask pumpe som placeres direkte på sengegavlen. Den anvendes
både forebyggende og som hjælpemiddel l smerte og tryksårspaenter l og med kategori 4. Opcell 4 er en yderst funkonel madras velegnet l de ﬂeste brugere.
Opcell 4 har udski&elige celler og leveres med et a&ageligt hygiejnebetræk der nemt kan vaskes og desinﬁceres. Madrassen
har indbygget CPR venl for hurg tømning af lu&en ved HLR-situaoner. Leveres med en meget lydsvag Pumpe (Q7) som er
let at anvende—med vekslende tryk eller med stask lavt tryk. Pumpen kan indslles l 10, 15, 20 eller 25 minu4ers veksling
og har desuden en automask funkon der indebærer at madrassen indsller sig e&er brugerens vægt og ændringer i liggemønster.
Paenten kan ligges direkte på madrassen imens den fyldes og det tager normalt 15 minu4er uden paent og 30 minu4er med
paent.

Egenskaber
Fugghed: Inkonnensbetræk som ånder—dvs. slipper lu& ud fra kernen samdig med at det er vandtæt. Det mindsker frikon og eventuelle komplikaoner for brugeren.
Plejefunkon: I forbindelse med pleje af paenten kan madrassen fyldes helt med lu& for at sikre et stabilt leje. Glemmer man
at sæ4e madrassen l vekseltryk så indsller den sig selv automask l denne funkon e&er 30 minu4er.
Transport: Automask indslling på pumpen l transport (max. lu&tryk)
Hygiejne: Betrækket er nemt at rengøre. Det kan tørres af med sprit/desinfekonsmiddel eller maskinvaskes ved max. 95°
(Celler og underside spules af i max. 70°) Alt dokumenteret jf. gældende standarder.
Sikkerhed 1: CPR venl som hurgt (30 sek.) og enkelt kan lukke lu&en ud af madrassen—sikrer en hurg tømning l HLR
(Hjerte-Lunge-Redning).
Sikkerhed 2: Pumpen har en alarmfunkon med kra&ig lys og lyd som advarer ved for lavt lu&tryk i madrassen.

Fakta:
Besllingsnummer:
Opcell4-5
Opcell4-1
Opcell4-2
Opcell4-3
Opcell4-4

Mål:
80 x 200 x20 cm.
85 x 200 x 20 cm.
90 x 200 x 20 cm.
105 x 200 x 20 cm.
120 x 200 x 20 cm.

HMI nummer:
105018
104993
104994
104995
104996

Brugervægt max.:
250 kg.
250 kg.
250 kg.
250 kg.
250 kg.

Brandstandard:
SS 876 00 01, EN 597-1&2
SS 876 00 01, EN 597-1&2
SS 876 00 01, EN 597-1&2
SS 876 00 01, EN 597-1&2
SS 876 00 01, EN 597-1&2

Opbygning:
20 celler, cell-in-cell system som er venlerende (low air loss). Udski&elige og fremsllet i PU. Dahlia Bi-elassk og blødt hygiejne betræk. Digital Q7 pumpe med sensor (automask indslling l korrekt brugervægt) kapacitet 18-20 liter/min.
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