
TECHNOLOGIE AUTOMATICKÉ REDISTRIBUCE TLAKU

Systém střídavého tlaku Auralis®

Alternating Pressure System

Další informace naleznete na www.arjo.com/cs-cz
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Nepřetržitá péče o vysoce
rizikové pacienty

Inteligentní systém regulace tlaku s duální 
modalitou 
Pumpa Auralis využívá technologii Self Set Technology k regulaci 
tlaku matrace jak v aktivním režimu se střídavým tlakem, tak 
i v reaktivním režimu s konstantním nízkým tlakem, kdy vyspělý 
systém s mikroprocesorem pravidelně hodnotí rozložení tělesné 
hmotnosti pacienta a upravuje tlak ve vzduchových celách podle 
jeho individuálních potřeb.

Konstrukce matrace přispívá k většímu pohodlí 
i odolnosti  
Matrace Auralis je navržena pro zvýšení pohodlí i bezpečnosti 
pacienta a je opatřena potahem z tkaniny Arjo Premium. 
Voděodolný prodyšný potah má svařované švy a ochrannou 
klopu, která napomáhá lépe regulovat šíření infekce.

Skin IQ Microclimate Manager 
Pumpa Auralis umožňuje přímé připojení 
pokrývky Skin IQ, která nabízí vyspělé řízení 
mikroklimatu. Řada Skin IQ zahrnuje aktivní 
potahy matrace, které s využitím technologie 
negativního proudění vzduchu Negative 
Airflow Technology (NAT) nepřetržitě odvádějí 
nadbytečnou vlhkost na rozhraní kůže a povrchu, 
čímž pomáhají snížit teplotu kůže.

Systém Auralis je určen k použití ošetřujícím personálem v zařízeních 
poskytujících akutní a následnou péči, včetně zařízení dlouhodobé péče, 
v prostředí domácí péče a soukromých obydlí.

Systém je určen k prevenci nebo léčbě všech kategorií dekubitů 
v kombinaci s individuálním a komplexním programem léčby dekubitů, 
jako např. polohováním, nutriční podporou, péčí o kůži.

Tento systém představuje jeden aspekt strategie léčby dekubitů 
a ošetřující lékař by měl zvážit všechny ostatní aspekty péče. Pokud se 
stávající rány nezlepší nebo se stav klienta změní, ošetřující lékař by měl 
přehodnotit celkový režim terapie.

Výše uvedené informace jsou pouze orientační a neměly by nahradit 
lékařský úsudek ani diagnózu. Systém nabízí dva terapeutické režimy: 
reaktivní redistribuci tlaku a aktivní (alternující) redistribuci tlaku.

Systém by měl být používán pouze pro účely vymezené v návodu k použití. 
Jakékoli jiné použití je zakázáno.

Nepoužívejte pro klienty s nestabilní krční, hrudní a/nebo bederní 
frakturou, cervikální trakcí a skeletální trakcí.

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.

Systém Auralis Alternating Pressure System je navržen 
pro pacienty v akutním stavu, s omezenou mobilitou 
a narušenou integritou, který může pomoci lépe naplňovat 
jejich potřeby minimalizací rizika vzniku dekubitů. Preventivní 
terapeutické řešení se skládá z pumpy Auralis a matrace/
sedáku Auralis a zahrnuje řízení mikroklimatu, Self Set 
Technology a funkci Heelguard.
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Režim AutoFirm 
Režim AutoFirm maximalizuje 
vzduch v celách, aby dočasně 
zpevnil povrch ložné plochy pro 
usnadnění přesunu pacienta i jiných 
ošetřovatelských úkonů.

Technologie Cell-in-Cell 
Trvale nafouknuté cely ve tvaru 
písmene U v trupové části zvyšují 
stabilitu a pomáhají při přesunech 
z povrchu a zpět.

Ovladač CPR 
Díky snadnému ovládání jednou 
rukou dovoluje ovladač CPR rychlé 
vyfouknutí matrace v situacích, kdy je 
nutné provést resuscitaci.

Micro Air-Loss 
Funkce Micro Air-Loss slouží 
k odvlhčení vzduchu kolem cel 
a pomáhá bránit hromadění tepla.

Bezpečné pracovní zatížení 
S maximální hmotností pacienta 250 
kg dokáže systém Auralis naplnit 
potřeby velmi rozmanitých pacientů.

Technologie Heelguard 
Součástí systému Auralis je pět 
cel Heelguard, které pomáhají 
distribuovat tlak v choulostivé části 
pat.

Vedení a uložení kabelů 
Díky optimálnímu uložení přívodní 
kabely nikde nepřekážejí.

Self Set Technology (SST) 
Systém pumpy s vyspělým 
mikroprocesorem pravidelně 
hodnotí individuální potřeby pacienta 
a využívá technologii Self Set 
Technology k regulaci tlaku matrace 
jak v aktivním režimu se střídavým 
tlakem, tak i v reaktivním režimu 
s konstantním nízkým tlakem.

Vylepšené pohodlí pacienta 
Ovládání pohodlí matrace Auralis 
dovoluje ošetřujícímu personálu 
upravit nastavení tlaku podle 
individuálních potřeb pacienta, aniž 
by tím jakkoli utrpěla funkčnost 
matrace.

Integrovaná záložní baterie 
V případě výpadku proudu se pumpa 
Auralis automaticky přepne do 
režimu napájení baterií, která 
zajistí plnou provozuschopnost na 
minimálně tři hodiny. I když systém 
nemá v dosahu žádný zdroj napájení, 
stále je možné poskytnout pacientovi 
potřebnou terapii za použití aktivního 
režimu se střídavým tlakem nebo 
reaktivního režimu s konstantním 
nízkým tlakem.

Přepravní režim 
Při přepnutí do přepravního režimu 
se tlak v celách vyrovná a matrace 
bude pacientovi nadále poskytovat 
oporu po dobu až 12 hodin.

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.

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.
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Specifikace

PUMPA

Číslo dílu 636XXX (XXX určuje typ připojeného síťového kabelu.
Úplné číslo dílu naleznete na zadním štítku pumpy)

Velikost 385 × 290 × 170 mm

Hmotnost 5,5 kg

Číslo dílu adaptéru SKIN IQ Napájecí kabel 636377

Délka alternujícího cyklu 10 minut (alternující režim 10 minut, Auto-Firm 15–30 minut, nepřetržitý režim CLP)

Napájecí napětí 100–230 V

Vstupní příkon 4–58 VA

Stupeň krytí IP IP21

Materiál krytu ABS plast

Hladina hluku 28,75 dBA

MATRACE/VRCHNÍ MATRACE/POLŠTÁŘ

Číslo dílu Popis Velikost mm Hmotnost kg (včetně 
přepravního vaku 0,46 kg)

636T01S Vrchní matrace Standard 110 2 030 × 860 × 115 7,9

636T01N Vrchní matrace Narrow 110 2 030 × 780 × 115 7,7

636M05S Matrace Standard 175 s pěnovou podložkou 2 030 × 860 × 175 13,8

636M05N Matrace Narrow 175 s pěnovou podložkou 2 030 × 780 × 175 12,7

636M02S Matrace Standard 200 se zónovou podložkou naplněnou vzduchem 2 030 × 860 × 205 11,3

636M02N Matrace Narrow 200 se zónovou podložkou naplněnou vzduchem 2 030 × 780 × 205 11

636C01S Polštář sedáku 470 × 455 × 50 1,2

Materiál potahu Potah z tkaniny Premium se svařovanými švy X X

CPR Rychlé vyfouknutí do 15 sekund v hlavové části X X

Maximální
hmotnost pacienta Vrchní matrace a matrace: 250 kg Sedák: 200 kg
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Další informace o našem příslušenství získáte od místního obchodního zástupce 
nebo na webu www.arjo.com/cs-cz.


