
DECUBITUSPREVENTIE

Alpha Trancell® Deluxe

Het Alpha Trancell Deluxe-systeem  
biedt een uiterst effectieve, betaalbare  
en gebruiksvriendelijke oplossing  
voor alternerende drukverdeling.

Op basis van een klinisch bewezen cyclus van 10 minuten  
en een zorgvuldig gekalibreerde drukregeling van de pomp 
vormen de Alpha Trancell Deluxe matrassen en het zitkussen 
effectieve hulpmiddelen om decubitus te voorkomen 
en oppervlakkige weefselschade te behandelen. 

www.arjo.nl

24-uurs oplossing

Drukopheffend systeem



MATRAS ZITKUSSEN POMP

Bestelnummer ATD001DAR ATD003DAR ALT04NL

Afmetingen 2040 x 860 x 210 mm 455 x 470 x 50 mm 248 x 160 x 116 mm 

Gewicht 2,7 kg

Cyclus 10 minuten

Elektrisch 220-224 V, 50 Hz,14 VA

Elektrische veiligheid IEC 60601-1

Maximumgewicht zorgvrager 120 kg 90 kg –

Celmateriaal Polyurethaan Polyurethaan –

Materiaal matrashoes Polyester met  
polyurethaan coating

Polyester met  
polyurethaan coating

–

Productinformatie

Kenmerken
Matras
• 20 wisselende, modulaire cellen
• Duurzaam Polyurethaan (PU) materiaal
• Snelle ontluchtingsfunctie
• Transportfaciliteit
• Veiligheidsbanden
    •   Geïntegreerde ondermatras  

van schuim om doorzakken  
van het systeem te voorkomen

Zitkussen
• 9 volledig alternerende PU-cellen
• Modulair
• Veiligheidsbanden
• PU gecoate stofhoes

Pomp 
• Handmatige drukregeling  

met gemakkelijk te gebruiken,  
genummerde instellingen

• Licht en compact
• Lage geluids- en trillingsniveaus
• Harde, duurzame behuizing
• Aan/uit-schakelaar
• Aan/uit-indicator 
• Opstart wacht-indicatielampje 
• Hoorbare en zichtbare  

stroomstoringmelding
• Hoorbaar en zichtbaar lage druk alarm
• Geïntegreerde back-upaccu voor 

alarmmeldingen
• Minder uitsparingen waarin  

zich vuil kan ophopen
• Bevestigingshaken
• Connectors met kliksluiting  

voor stevige bevestiging
• Gemakkelijk geleiding op pomp

Gebruiksvriendelijke 
instellingen

Duurzame hoes  
met PU-coating

Zitkussen
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Volledig alternerende  
modulaire cellen
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Bij Arjo zetten we ons in om de levenskwaliteit van mensen met een verminderde mobiliteit en leeftijd gerelateerde gezondheidsproblemen te verbeteren. Met medische hulpmiddelen, 
diensten en oplossingen voor de ergonomische transfer van zorgvragers, persoonlijke hygiëne, desinfectie, medische bedden, effectieve preventie van decubitus en preventie van veneuze 
trombo-embolie (VTE) helpen we zorgverleners om de standaard van veilige en waardige zorg te verhogen. Zo dragen we bij aan een duurzaam zorgstelsel - Altijd “with people in mind”.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo Nederland BV · Biezenwei 21, 4004 MB Tiel · Postbus 6116, 4000 HC Tiel · Nederland · +31 (0) 344 64 08 00

www.arjo.nl


