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SPECIFICATIES

Automatische drukverdelingstechnologie



Kenmerken  
van de pomp

3  AURALIS PLUS MATRASVERVANGEND SYSTEEM VOOR ZWAARDERE ZORGVRAGERS

Meer comfort voor de zorgvrager
Via Comfort Control op de Auralis, kan 
de zorgverlener kleine druk aanpassingen 
doen, kijkend naar de individuele behoeften 
van de zorgvrager, zonder dat er wordt 
ingeleverd op de werking van het matras.2

Verlichting van alarmindicatoren
Duidelijke en zichtbare statusindicatie  
voor pompwerking en alarm

Ingebouwde back-up batterij
Bij een stroomstoring schakelt de 
Auralis-pomp automatisch over op  
de 'batterij'-modus en blijft minimaal 
drie uur optimaal werken. Zelfs wanneer 
het systeem zich niet in de buurt van 
een stroombron bevindt, kan er door  
de zorgvrager actieve alternerende  
of reactieve therapie met constante  
lage druk worden geboden.

Transportstand
In de transportstand wordt de  
celdruk van het matras gestabiliseerd 
om de zorgvrager maximaal 12 uur  
te ondersteunen.

Vergrendelstand
De bedieningsinterface van de pomp  
kan met de vergrendelstand onbedoelde 
of ongeoorloofde bediening voorkomen. 
De zorgverlener hoeft de instelling en 
werking van het matrassysteem dan  
niet constant te controleren.

Auralis Plus biedt een ‘intelligent’, duaal therapiesysteem dat de behoeften van 
zwaardere zorgvragers in acht neemt en zorgt voor adequate drukverdeling. Dit speelt 
een belangrijke rol bij het verhogen van het comfort van de zwaardere zorgvrager.

Deze preventieve therapievorm omvat microklimaatregulering, continu automatische 
drukontlasting en een Heelguard-functie. Qua design is het Auralis Plus matrassysteem 
zo ontworpen dat deze visueel lijkt op andere therapeutische ligsystemen van Arjo zoals 
die in de zorgomgeving worden gebruikt. Zo draagt Auralis Plus bij aan het behoud van 
waardigheid van de zwaardere zorgvrager en biedt de functionaliteit die nodig is om 
zorgvragers met een gewicht tot 454 kg (1.000 lbs) te behandelen.

Het matras is in breedte verstelbaar waardoor efficiënte 
transfer van zwaardere zorgvragers mogelijk is 
Het in breedte verstelbare Auralis Plus-matras is ontworpen voor gebruik met  
Arjo's Citadel Plus-bedframe en bevordert flexibel, veilig en efficiënt vervoer  
van zwaardere zorgvragers.

Het matras is ontworpen vanuit de wens om verbeterd comfort 
en duurzaamheid voor de zorgvrager mogelijk te maken 
Kijkend naar duurzaamheid, is het Auralis Plus matrassysteem onder andere voorzien 
van Arjo's premium overtrekstof, die een lange levensduur biedt bij zware reinigings-
protocollen1. Deze waterdichte, ademende hoes van polyurethaan heeft gelaste naden  
en een beschermende flap, ontworpen om de verspreiding van infecties tegen te gaan.

Intelligent management  
van decubitus, ontworpen om  
een ‘naadloze’ zorgomgeving  
voor zwaardere zorgvragers  
te ondersteunen

Auto-Firm stand
Om te helpen bij transfers  
van zorgvragers en bij andere 
verpleegprocedures maximaliseert  
de Auto-Firm-stand de lucht in  
de cellen, waardoor er een tijdelijk  
stabiel oppervlak onstaat.

Duale therapie met  
Self Set Technology
Automatische regeling van de 
matrasdruk in zowel de actieve 
alternerende als de reactieve  
stand met constante lage druk  
om klinische en efficiënte  
resultaten te garanderen.
 



Skin IQ 1000® microklimaatregulering
De Auralis-pomp biedt een directe 
stroomaansluiting voor de Skin IQ 
1000 hoes, die gebruikt wordt voor 
geavanceerde microklimaatregulering. 
De Skin IQ hoezen maken gebruik van 
Negative Airflow Technology (NAT) om 
continu het teveel aan vocht tussen de 
huid en het ondersteunende oppervlak af 
te voeren, waardoor de huidtemperatuur 
wordt verlaagd. Deze unieke Skin IQ 
hoes voor zwaardere zorgvragers maakt 
microklimaatregulering bij zwaardere 
zorgvragers mogelijk.

CPR-knop
De CPR-knop is makkelijk 
bedienbaar met één hand en  
zorgt voor een snelle ontluchting 
van het matras bij reanimatie.

Premium stof met  
gelaste naden
De verbeterde coating is bestand tegen 
langere blootstelling* aan actieve 
bestanddelen van reinigingschemicaliën 
en de schurende werking van herhaaldelijk 
afvegen tijdens het routinematige 
reinigingsproces.

Micro Air-Loss
De Micro Air-Loss functie 
is ontworpen om de lucht 
rondom de cellen te drogen en 
warmteaccumulatie tegen te gaan.

Een in breedte verstelbaar matras 
Beide geïntegreerde bolsters zijn makkelijk te vullen of te ontluchten 
voor een eenvoudige en efficiënte breedteafstelling. Met het oog 
op efficiënte transfers is hierdoor het makkelijk passeren van 
deuropeningen of liften mogelijk.

Heelguard® technologie
Auralis Plus beschikt over zes 
Heelguard®-cellen die de druk 
verdelen in het kwetsbare 
hielgebied.

Opties in hoezen van Skin IQ

Veilige tilbelasting
Met een maximaal 
gebruikersgewicht van  
454 kg voldoet de Auralis  
Plus aan de behoeften van 
zwaardere zorgvragers.

Kabelbeheer
De kabelbeheerfunctie zorgt 
ervoor dat de stroomkabel niet 
voor valincidenten kan zorgen.
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* Skin IQ-stroomkabel vereist
** Output van geluid is getest met behulp van tijdgemiddelde waarden
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Specificaties
POMP

Onderdeelnummer 636XXX (XXX wordt bepaald door het type netsnoer dat is aangebracht. 
Zie het label op de achterkant van de pomp voor het volledige onderdeelnummer.)

Afmetingen 385 x 290 x 170 mm (15,2 x 11,4 x 9,7 inch)

Gewicht 5,5 kg (12,1 lb.)

Skin IQ hoes SIQCOBAS1UN*

Onderdeelnummer  
Skin IQ-adapter

Stroomkabel 636377

Alternerende-cyclustijd 10 minuten (alternerend 10 minuten, AutoFirm 15–30 minuten, CLP continue)

Netspanning 100–230 V

Ingangsvermogen 4–58 VA

IP-klasse IP21

Materiaal behuizing ABS plastic

Geluidsuitvoer 28,75 dBA**

Compatibiliteit De Auralis-pomp is ontworpen voor gebruik met alle therapeutische ligsystemen van Auralis.  
Neem contact op met uw lokale Arjo accountmanager voor meer informatie.

MATRASVERVANGER

Onderdeel
nummer

Beschrijving Maat mm (inch) Gewicht kg (lb)  
(inclusief de transporttas 
van 0,46 kg)

636B02 Auralis Plus matrasvervanger
Auralis Plus (met opgeblazen zijsteunen)
Auralis Plus (zijsteunen niet opgeblazen) 

2.140 x 1.220 x 205 (84 x 48 x 8) 
2.140 x 1.220 x 205 (84 x 48 x 8)
2.140 x 860 x 205 (84 x 34 x 8)

16 (35,3)

636614 Auralis Plus matras verlengstuk 120 x 1.220 x 205 (5 x 48 x 8) –

636615 Auralis Plus smal matras verlengstuk 120 x 860 x 205 (5 x 34 x 8) –

Materiaal  
matrashoes

Premium hoes met gelaste naden

CPR Snelle ontluchting binnen 15 seconden aan het hoofdeinde

Maximumgewicht 
zorgvrager

454 kg (1.000 lbs)

Gebruik uitsluitend Arjo-onderdelen die speciaal voor dat doel zijn ontworpen bij door Arjo geleverde apparatuur en producten. Ons beleid is gericht op continue 
ontwikkeling en we behouden daarmee het recht om ontwerpen en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
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