NÁHRADNÍ MATRACE

Alpha Active® 4

Systém náhrady matrace pro redistribuci
tlaku Alpha Active® 4 je určen pro
prevenci a léčbu dekubitů1 a je vhodný
pro celou řadu ošetřovatelských
prostředí, včetně domácí a komunitní
péče.

O Alpha Active 4: Systém Alpha Active 4 se skládá z náhradní
matrace a čerpadla. Podpůrný systém lze použít u nemocničních
lůžek v rámci akutní a dlouhodobé péče nebo u domácích lůžek
v prostředí domácí péče, včetně běžných domácností.
Vyspělé funkce systému přispívají k poskytování kvalitnější péče
ohroženým pacientům a klientům, ale zároveň nabízejí snadné
použití pro ošetřující personál a jednoduché čištění i údržbu.

Navrženo s ohledem na potřeby Carla*

C

Carl je schopen částečně zatížit alespoň jednu končetinu,
ale jinak se pohybuje na invalidním vozíku.

* Toto je interní kategorizace vytvořená společností Arjo na základě
EU ISO standardů, která může pomoci při určení úrovně mobility člověka.
Kategorizace neslouží v žádném případě ke stanovení diagnózy. V případě
nejasností nás prosím kontaktujte. Použití konkrétních jmen je pouze ilustrační
a neodkazuje na skutečné osoby ani jejich stav.

Další informace naleznete na www.arjo.com/cs-cz

Toto je reklama na zdravotnický prostředek. Před použitím si prosím pečlivě
přečtěte návod k jeho použití, který obsahuje také informace k bezpečnému
používání a další varování ve vztahu k prostředku.

Vlastnosti

Snížení tlaku
pro Vás a Vaše pacienty

• Elektronické nastavení tlaku – umožňuje jeho přesné a vhodné
nastavení pro různá hmotnostní rozpětí
• Variabilní délka cyklu – kromě 10minutové doby cyklu nabízí
systém Alpha Active 4 prodloužení doby cyklu na 20 minut, což
může být žádoucí u pacientů, kteří začínají rehabilitovat a riziko
se u nich snižuje
• AutoFirm – poskytuje stabilní podpůrný povrch při přesunu
pacienta i dalších ošetřovatelských úkonech

VRCHNÍ POTAH
Paropropustný a voděodolný, natahovací
ve 2 směrech a s bakteriostatickými
vlastnostmi.

• Dva režimy provozu
Aktivní/alternující režim: zajišťuje pravidelnou redistribuci
tlaku z citlivých oblastí nafukováním a vyfukováním cel pod
pacientem
Reaktivní/statický režim: vyrovnává tlak v celách, aby umožnil
rozložení váhy těla na větší ploše – to je ideální pro pacienty
netolerující pohyblivý povrch
• Zvukové a vizuální alarmy – zahrnují alarm nízkého tlaku,
výpadku napájení a poruchy čerpadla
• Modulární konstrukce – přispívá ke snadnému čištění a údržbě
• Zařízení pro přesun – tlak v celách se automaticky vyrovnává
a vytváří rovnoměrný povrch
• Cell-on-Cell – poskytuje zvýšenou oporu a napomáhá zvýšení
stability pacienta
• Statické hlavové cely – tři statické hlavové cely
• Potah Reliant IS2 – paropropustný a voděodolný, natahovací ve
2 směrech a s bakteriostatickými vlastnostmi
• Větrané vzduchové cely – napomáhají proudění vzduchu
v matraci
• Vyfouknutí pro CPR – rychlé vyfouknutí pro provedení
resuscitace
Systém Alpha Active 4 je určen k prevenci nebo léčbě všech
kategorií1 dekubitů v kombinaci s individuálním a komplexním
programem léčby dekubitů, jako např. polohováním, nutriční
podporou, péčí o kůži. Výběr musí být založen na celkovém
posouzení potřeb pacientů/klientů na individuální péči.

AUTOFIRM
Poskytuje stabilní opěrný povrch, který
pomáhá při přesunu pacienta a dalších
ošetřovatelských postupech.

Tento systém představuje jeden aspekt strategie léčby dekubitů:
ošetřující lékař by měl zvážit všechny ostatní aspekty péče.
Pokud se stávající rány nezlepší nebo se stav pacienta/klienta
změní, ošetřující lékař by měl přehodnotit celkový režim terapie.
Výše uvedené informace jsou pouze orientační a neměly
by nahradit lékařský úsudek.
Matrace Alpha Active 4 je určena pro klienty o maximální hmotnosti
200 kg.
Systém Alpha Active 4 nepoužívejte u klientů s nestabilními
frakturami páteře.
Pokud mají klienti jiné nestabilní zlomeniny nebo stavy, které by se
mohly zkomplikovat použitím měkkých nebo pohyblivých povrchů,
poraďte se před jejich použitím s lékařem.

INTEGROVANÉ ZVUKOVÉ

CELL- ON- CELL

A VIZUÁLNÍ AL ARMY

Technologie Cell-on-Cell poskytuje
zvýšenou oporu a napomáhá zvýšení
stability pacienta.

Zahrnují alarm nízkého tlaku, výpadku
napájení a poruchy čerpadla.
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Alpha Active 4

Čerpadlo Alpha Active 4: Čerpadlo Alpha Active 4 se skládá
z tvarovaného krytu s protiskluzovými nožkami na základně
a integrovanými závěsnými držáky.
Ovládací prvky jsou umístěny na přední straně čerpadla
a sofistikovaný poplašný systém rozlišuje běžný provoz
od skutečné systémové poruchy. V případě zjištění poplachové
situace se rozsvítí indikátor na přední straně čerpadla a rozezní se
zvukový alarm.
Alpha Active 4
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Specifikace
NÁHRADNÍ MATRACE
Číslo modelu

6483

Rozměry

850 mm nebo 900 mm x 1 950 mm x 200 mm

Výška cel

200 mm

Materiál cel

Nylon s polyuretanovou povrchovou úpravou
(PU)

Materiál potahu

Tkanina s povrchovou úpravou PU

ČERPADLO
Číslo modelu

6483

Rozměry

280 mm x 112 mm x 205 mm

Hmotnost

2,5 kg

Výkon

230 V 50 Hz; 12 W 1 A

Cyklus

10 minut a 20 minut

Materiál krytu

Materiál ABS zpomalující hoření

Filtry

Vyměnitelné v rámci servisu

Alarmy

Zvukový a vizuální alarm nízkého tlaku
Zvukový a vizuální alarm výpadku napájení
Zvukový a vizuální alarm poruchy čerpadla

Normy pro elektrickou
bezpečnost

EN60601-1, IEC60601-1

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem

TYP BF
Třída II s funkčním uzemněním

Stupeň ochrany proti
vniknutí kapalin

IP21

Maximální hmotnost
pacienta

200 kg

Další informace o našem příslušenství získáte od místního obchodního zástupce
nebo na webu www.arjo.com/cs-cz.
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VAROVÁNÍ
Vyvarujte se používání tohoto zařízení v blízkosti jiného zařízení nebo na jiném
zařízení, protože by to mohlo způsobit nesprávný provoz. Pokud je takovéto
použití nezbytné, toto zařízení i druhé zařízení je třeba pozorovat, aby byl
zajištěn správný provoz.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte ostré předměty nebo elektricky vytápěné přikrývky
na zařízení nebo pod ním.
VAROVÁNÍ
Síťová zásuvka/zástrčka musí být přístupná po celou dobu. Pro úplné odpojení
čerpadla od zdroje elektřiny vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
VAROVÁNÍ
CPR ovladač a/nebo CPR ukazatel musí být viditelný a přístupný po celou dobu.
VAROVÁNÍ
Bezdrátová komunikační zařízení, jako jsou bezdrátová počítačová síťová
zařízení, mobilní telefony, bezdrátové telefony nebo jiné základní stanice, malé
vysílačky atd., mohou toto zařízení ovlivnit a je třeba je udržovat ve vzdálenosti
nejméně 1,5 m od něj.
VAROVÁNÍ
Čerpadlo nepoužívejte v přítomnosti nezajištěných hořlavých kapalin nebo
plynů.
VAROVÁNÍ
Potah tohoto výrobku je paropropustný, není však prodyšný, proto může
představovat nebezpečí udušením.
VAROVÁNÍ
Přenosná a mobilní komunikační zařízení rádiové frekvence (RF) (např. mobilní
telefony) mohou mít vlivna zdravotnické elektrické přístroje.
Odkazy
1. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific
Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline.
Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osbourne Park, Western Australia; 2014.

Návod k použití na www.arjo.com/cs-cz a v menu stránek pokračujte:
Výrobky > Prevence dekubitů > Střídavý tlak > Alpha Active 4 > Stahování
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