
Materac zmiennociśnieniowy

OPIS PRODUKTU- PARAMETRY TECHNICZNE

LP. Konfiguracja podstawowa Parametr

1 Pneumatyczny materac przeciwodleżynowy, rurowy zbudowany z komór automatycznie
wypełnianych się powietrzem

TAK

2 Materac przeznaczony do zapobiegania i leczenia odleżyn do IV stopnia (w 4-stopniowej skali) TAK

3 Wymiary materaca 2000x800mm

4 Wysokość materaca 250mm

5 Maksymalne obciążenie robocze 180 kg

6 Materac dostosowujący ciśnienie w komorach do zadanej wagi pacjenta TAK

7 Możliwość ustawienia wagi pacjenta z dokładnością do 5 kg w zakresie 50-200 kg

8 Wyświetlacz prezentujący ustawioną wagę pacjenta oraz ciśnienie w komorach materaca TAK

9 Zakres ciśnienia od 10 do 50
mmHg

10 Przepływ powietrza 13 l/min

11 Funkcja reanimacyjna CPR - zawór spustu powietrza TAK

12 Pompa kontrolująca wilgotność wtłaczanego powietrza TAK



13 Alarm niskiego ciśnienia sygnalizowany dźwiękowo TAK

14 Możliwość wyboru cyklu pracy co: 6 min, 9 min, 12 min, 25 min TAK

15 Funkcja siedzenia załączana na pompie dedykowanym przyciskiem z sygnalizacją diodową –
utwardzanie 3 komór na czas siadania

TAK

16 Funkcja poduszki – stałe ciśnienie w trzech komorach od strony głowy TAK

17 Funkcja maksymalnego wypełnienia materaca załączana oddzielnym dedykowanym
przyciskiem z sygnalizacją diodową

TAK

18 Materac w pokrowcu przepuszczającym parę wodną, nieprzepuszczającym cieczy TAK

19 Komory napełniane na przemian (co trzecia) TAK

20 Pokrowiec materaca wykonany z poliuretanu zapinany na zamek błyskawiczny z oznaczeniem
głowy i nóg w formie rysunku.

TAK

21 Pompa zasilana elektrycznie, przystosowana do pracy 24 godziny na dobę TAK

22 Głośność pompy 20db
23 Pompa wyposażona w łatwy w wymianie filtr powietrza TAK

24 Czujnik kontroli obciążenia, regulujący ciśnienie do wagi i pozycji pacjenta TAK

25 Pompa utrzymująca ciśnienie w materacu w przypadku zaniku zasilania TAK

26 Materac wyposażony w bezprzewodowy pilot pozwalający na regulacje wszystkich parametrów TAK

27 Komory materace wyposażone w mikro-wentylację z możliwością łatwiej wymiany bez użycia
narzędzi

TAK

28 W zestawie z materacem dołączona zapasowa komora TAK

29 Węże łączące materac z pompą mocowane za pomocą szybko-złącza TAK


