
FOREBYGGELSE AF TRYKSKADER

AtmosAir Velaris®

AtmosAir Velaris er et fleksibelt og 
omkostningseffektivt justerbart vekseltryk 
-system. Det kan bruges på tværs af en lang 
række patientrisikokategorier og plejemiljøer.

AtmosAir Velaris har en ’One Surface Strategy’, 
da det kan erstatte alle undtagen de mest 
avancerede automatiske overflader med  
et brugervenligt og fleksibelt madrassystem.

Når AtmosAir Velaris tilsluttes pumpen,  
omdannes systemet til en vekselbehandlings-
overflade, der kan opnå fuld trykaflastning 
med AltoVac®-teknologi.  

Når pumpen ikke er tilsluttet, leverer  
den reaktiv trykfordeling gennem ARM® 
(Air Redistribution Module) for at opretholde 
komfort og trykniveauer i hver luftcelle.
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Fuld  
trykaflastning1  
med AltoVac®-

teknologi



Produktegenskaber

Skumfyldte luftceller
Der er indbygget et toplag af viskoelastisk  
skum og et basislag af fast skum i hver  
luftcelle, hvilket giver komfort, samtidig 
med at behovet for et ekstra skumlag, 
som kan kompromittere den aktive 
behandling, mellem patienten  
og luftcellerne elimineres

ARM® 
Fordeler luften mellem  
cellerne for at opretholde  
et foruddefineret trykniveau

AltoVac®
Tilslut pumpen for at levere aktiv (veksel-) 
behandling med AltoVac vakuumteknologi, 
som opnår fuld trykaflastning, når cellerne 
komprimeres1

Hælzone
Aktive luftceller strækker sig hele 
vejen til hælområdet, som er designet 
med en hældning på 6° for yderligere 
at forbedre den fulde trykaflastning

Betræk designet til infektionskontrol
Fås i Dartex Reliant- eller Premium-
betræk med svejsede sømme  
og håndtag, kabelholdere, vandtæt 
flap over lynlåsen og 360° lynlås,  
der gør det nemt at fjerne det helt  
for nem rengøring og desinfektion  

Bariatrisk madrasoption 
AtmosAir Velaris-pumpen fungerer sammen 
med AtmosAir Velaris standard- og bariatriske 
madrasser, hvilket muliggør aktiv behandling  
af plejemodtagere på op til 454 kg

Fast skumkant
Giver støtte til at komme 
i og ud af sengen

Dedikeret Skin IQ®-kabelport 
Integreret kontrol af mikroklimaet

QuietConcept™
Støjsvag drift ved 19 dB(A)

Automatisk nedblænding af LED’er
Pumpelyset dæmpes automatisk, 
når de indbyggede sensorer 
registrerer mørke omgivelser
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Fuld trykaflastning med AltoVac  

I aktiv tilstand komprimerer AltoVac-teknologien 
effektivt de skumfyldte luftceller for at opnå  
fuld trykaflastning1, indtil cellerne pumpes op igen. 
På grund af den kontrollerede oppustning og den 
indbyggede skumkonstruktion tilbyder Velaris  
også nedsænkning og omslutning, der reducerer  
de højeste tryk, når cellerne pumpes op.

Passer til en ’One Surface-strategi’

AtmosAir Velaris leverer behandling med vekseltryk  
i aktiv (eldrevet) tilstand, men leverer også ikke-eldrevet 
trykfordeling, når risikoniveauet for plejemodtagertryk 
ikke kræver vekselbehandling.

Dette gør det muligt at bruge én overflade til de fleste 
plejemodtagerprofiler. AtmosAir Velaris er godkendt  
til brug i akut pleje, langvarig pleje og hjemmepleje. 

ATMOSAIR VELARIS-SERIEN  ARM®  ALTOVAC® VEKSELTRYK 

AtmosAir Velaris Standardmadras

AtmosAir Velaris Plusmadras

AtmosAir Velaris Madras til akutleje (ST)

AtmosAir Velaris Sædepude

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja (når den er tilsluttet AtmosAir Velaris-pumpen)

Ja (når den er tilsluttet AtmosAir Velaris-pumpen)

Nej

Nej

Reference:  

1. Clark M (2021), Comparative Testing of Interface Pressure Performance of Seven Hybrid 
Surface Technologies Using a Weighted Mannequin. Arjo Whitepaper.



*  Kontakt din Arjo-repræsentant for at få oplysninger om bestilling af specialstørrelser 
**  Skin IQ-betræk og -pumpekonnektor sælges separat 
***  Standarder, der ikke gælder for Velaris Siddepude

ATMOSAIR VELARIS-SERIEN    
Stofbetræk Dartex Reliant eller Premium   
PVC-fri Ja 
Svejsede sømme og håndtag som standard Ja
Madrasbrandtest*** BS7177 (BS597-1, BS597-2, BS6807 paragraf 9-tændingskilde 5), 16CFR1632, 16CFR1633, CAL TB 129
Firesock som standard Ja

Specifikationer

ATMOSAIR VELARIS PLUSMADRAS    
Stofbetræk Dartex Reliant eller Premium 
Standardstørrelser* (B x L x H) 1220 x 2140 x 180 mm 
Mulighed for tilslutning til AtmosAir Velaris-vekseltrykpumpe Ja 
Madrassens vægt 24 kg 
Maksimal plejemodtagervægt 454 kg
Forventet levetid 5 år 

ATMOSAIR VELARIS SIDDEPUDE    
Stofbetræk Dartex Reliant eller Premium  
Standardstørrelser (B x L x H) 432 x 432 x 100 mm
                                                                                                                         457 x 457 x 100 mm            
Mulighed for tilslutning til AtmosAir Velaris-vekseltrykpumpe Nej 
Siddepudens vægt 1,5 kg 
Maksimal plejemodtagervægt 250 kg
Forventet levetid 5 år 

ATMOSAIR VELARIS VEKSELTRYKPUMPE   
Størrelse (B x L x H) 337 x 107 x 200 mm
Vægt 4,1 kg
Vekslende cyklustid 10 minutter
Netspænding 100 – 230 V, 50 – 60 Hz
Strømindgang 3 – 46 VA
IP-klassificering IP22
Kabinetmateriale PC ABS
Støjniveau 19 dBA
Låsefunktion for betjeningselementer Ja
Undertryk lydalarmindstilling Ja
Alarmpause Ja (15 min.)
SKIN IQ®-adapterens varenr.** Strømkabel 636377
Forventet levetid 7 år

ATMOSAIR VELARIS STANDARDMADRAS    
Stofbetræk Dartex Reliant eller Premium        
Standardstørrelser* (B x L x H) 810 x 2000 x 180 mm
 860 x 1980 x 180 mm                                                                                                                                   
                                                                                                                         880 x 2020 x 180 mm                                                                                                                       
                                                                                                                         880 x 2140 x 180 mm                                              
                                                                                                                         900 x 2000 x 180 mm       
   1070 x 2000 x 180 mm     
Mulighed for tilslutning til AtmosAir Velaris-vekseltrykpumpe Ja      
Madrassens vægt 15,0 kg – 17,5 kg      
Maksimal plejemodtagervægt 250 kg
Forventet levetid 5 år
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ATMOSAIR VELARIS MADRAS TIL AKUTLEJE (ST)    
Stofbetræk Dartex Reliant eller Premium  
Standardstørrelser* (B x L x H) 660 x 1910 x 130 mm      
                                                                                                                         670 x 1950 x 130 mm                       
                                                                                                                         762 x 1910 x 130 mm      
Mulighed for tilslutning til AtmosAir Velaris-vekseltrykpumpe Nej 
Madrassens vægt 9 kg – 10 kg 
Maksimal plejemodtagervægt 250 kg
Forventet levetid 5 år 


