
ALPHA ACTIVE 3
OVERMADRASS

... with people in mind



•  2 bruksområder – Forebyggende og terapeutisk mens 
det tas hensyn til klinisk og pasientmessig preferanse. 

 
     Aktiv/vekslende modus: Flytter trykket regelmessig bort 

fra sårbare områder ved og vekselvis fylle og tømme 
cellene i madrassen. Ideell for forebygging av trykksår 
hos pasienter i høyrisikogruppen, spesielt for de som 
ikke er i stand til å snu seg selv.1

 
     Reaktiv/statisk modus: Celletrykk utjevnes for å fordele 

kroppsvekten over et større overflateområde: ideell for 
pasienter som ikke er i stand til å tolerere et bevegelig 
underlag.

•  Innstillinger for variabel trykkontroll – Gjør det mulig 
med tilpassede individuelle trykkinnstillinger som kan 
stilles via enkel kontroll

•  Hørbare og visuelle alarmer – Inkluderer alarm for lavt 
trykk, strømbruddsalarm og pumpefeilalarm

•  Modulbasert konstruksjon – Bidrar til enklere 
rengjøring og vedlikehold

•  Ergonomisk, kompakt og stillegående pumpe – 
Ideell for hjemme- og institusjonsbruk

•  Transportfunksjon – Brukervennlig transportmekanisme 
hvor celletrykk utjevnes automatisk, noe som etterlater en 
behagelig, jevn overflate

•  Statiske hodeceller – Forbedrer hodeendens komfort 
og stabilitet

•   Dartex trekk – Dampgjennomtrengelig og 
vannbestandig, integrerer 2-veis strekk- og 
bakteriostatiske egenskaper

•  CPR deflate – Hurtig tømmingsfunksjon gjør det mulig 
med administrering av CPR uten unødvendig forsinkelse

LETTER TRYKKET FOR DEG OG DINE 
PASIENTER

 
Alpha Active®3 
en aktiv overmadrass designet for forebyggelse og behandling av trykksår. Madrassen har blitt laget for å tilby 
en kostnadseffektiv løsning som egner seg både til hjemme og institusjonsbruk. Alpha Active3 overmadrass har 
mange funksjoner som gir en effektiv trykksårforebygging.
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Brukervennlig panel Dartex trekk  Modulære nylon PU-celler

Integrerte lyd- og 
visuelle alarmer

2 driftsmoduser for økt valg og fleksibilitet Dampgjennomtrengelig og 
vannbestandig, integrerer 2-veis strekk- 
og bakteriostatiske egenskaper

Reduserer fuktighetsdannelse, 
modulkonstruksjon bidrar til å forenkle 
rengjøring og vedlikehold

Inkluderer alarm for lavt trykk, 
strømbruddsalarm og pumpefeil



Overmadrass

Modellnummer  648323

Mål  850 mm x 1 950 mm x 125 mm
 33½" x 76¾" x 5"

Cellehøyde  125 mm (5")

Cellemateriale Nylonbelagt polyuretan (PU)

Materiale i trekk  PU-belagt, strikket stoff

Pumpe

Modellnummer 648305

Mål  280 mm x 112 mm x 205 mm
 (11" x 4½" x 8")

Vekt  2,5 kg (5,5 lbs)

Strøm 230 V 50 Hz; 12 W 1 A

Syklus 12 minutter 

Husmaterial  Brannmotstandig ABS

Filtre  Alle service, utskiftbare

Alarmer  Lyd og visuelt lavtrykk

             Lyd og visuelt strømbrudd

                         Lyd og visuell pumpefeil

Elektriske sikkerhetsstandarder  EN60601-1, IEC60601-1

Beskyttelsesgrad  TYPE BF,
mot elektrisk støt  Klasse II med funksjonell jording

Beskyttelsesgrad mot væskeinntrengning  IPX0

Maksimal pasientvekt  135 kg (297 lbs) 

PRODUKTSPESIFIKASJONER

ArjoHuntleigh er en avdeling av Arjo Ltd Med. AB.

Utstyr og produkter som leveres av ArjoHuntleigh krever bruk av originale deler fra ArjoHuntleigh, som er 
laget spesielt for formålet. Vår policy er å drive en kontinuerlig produktutvikling, og vi forbeholder oss derfor 
retten til å endre design og spesifikasjoner uten forutgående varsel. 

®  og  ™ er varemerker for selskapene i ArjoHuntleigh-gruppen. Dartex® er et varemerke som tilhører 
Dartex Coatings Ltd

© ArjoHuntleigh, 2010.

Referanser:

1. International Pressure Ulcer Prevention Guideline 2009. www.epuap.org 

GETINGE GROUP er en ledende global leverandør av produkter og systemer som 
bidrar til bedre kvalitet og kostnadseffektivitet innen helse- og omsorgssektoren. 
Vi opererer under de tre varemerkene ArjoHuntleigh, GETINGE eller 
MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserer på løsninger beregnet på pasientmobilitet 
og sårbehandling. GETINGE tilbyr løsninger for infeksjonskontroll innen 
helsesektoren og smitteforebygging innen omsorgssektoren. MAQUET 
spesialiserer seg på løsninger,behandlinger og produkter innenfor kirurgi og 
intensivpleie.www.ArjoHuntleigh.com

ArjoHuntleigh Norway AS
Ryenstubben 2
0679 Oslo
Telefon 22 08 00 50 Faks 22 08 00 51
E-post No.kundeservice@arjohuntleigh.com
www.arjohuntleigh.com 
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