-madrassen
soft air® plus wds

Grad IV (EPUAP)

Tryckavlastningssystem med växeltryck och stora celler för
trycksårsprofylax och behandlingsstöd vid risk/grad IV (EPUAP)
• För brukare som väger 30–150 kg
• Finns också i XXL för brukare som väger upp
till 200 kg
• Luftning enligt trekammarprincipen
• Individuellt tryck- och komfortreglage
• Möjlighet att välja mellan statiskt läge och
växeltryck, vilket innebär att systemet kan
användas vid olika sjukdomsbilder
• AVS (antivibrationssystem) som minimerar
buller och vibrationer
• Energibesparande start/stopp-automatik
• Inställbara cykeltider
• Ljudlarm och optiskt larm

• Dyna
- med 19 celler som går att plocka ur enskilt.
Mikroperforerade celler för behaglig ventilering
- kan fixeras vid sängen.
- ingen vårdmadrass krävs, eftersom systemet har
ett madrassunderlag av skumplast.
• Nyutvecklad CPR förhindrar att ventilen
öppnas oavsiktligt.
• Inkl. PU-överdrag med blixtlås runt hela,
andningsaktivt, släpper ej igenom fukt, kan
tvättas i 95°C och tål maskintorkning upp till 50°C
• För en liggyta på 200×90 cm
• Kan desinficeras termiskt och därmed användas
av ny brukare.

Eurovema AB

Baldersvägen 38
332 35 GISLAVED
Telefon:+46 (0) 371 390 100
Fax:
+46 (0) 371 189 82
info@eurovema.se
www.eurovema.se

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

Teknisk information
soft air® plus wds

soft air® plus XXL wds

Artikelnummer

110 401-wds

110 401-wds-xxl

Material

PU-nylon

För en liggyta (i cm) på

200 × 90.

Garanti*

2 år

Ansluten effekt

230 V · 50 Hz/7 W

Säkring

500 A/3A trög

Mått (med luft) i cm

200 × 90 × 21,5 + 5

Vikt i kg

Madrass: ca 6,5 · Aggregat: ca 1,5 · Överdrag: ca 0,9

Rengöring

Termisk desinfektion

Överdrag

PU-hölje, andningsaktiv, fuktavvisande,
kan tvättas i 95 °C och tål maskintorkning i upp till 50 °C.

Rekommenderad brukarvikt

30–150 kg (i liggande ställning)

Användningsområde

Trycksårsprofylax och behandlingsstöd vid risk/grad IV (EPUAP)

XXL-variant för upp till 200 kg (i liggande
ställning)

