Trykkfordeling
Kjernen i madrassen er et luftkammer med en unik konstruksjon, som gir optimal
støtte og trykkfordeling.
Justeringsmuligheter
Madrassens luftkammer justeres ved hjelp av håndpanelet til pumpen mens bruker
ligger på madrassen. Håndpanelet har et display som viser fastheten i madrassen,
og brukeren kan selv justere fastheten via håndpanelet. Hos pasienter med smerter
og sårproblematikk kan det være særlig behov for å forandre fastheten i madrassen
til stadighet.
Forflytningshjelpemiddel
Fra et mykt underlag, som avlaster og gir støtte, kan RobinAir justeres opp til et fast
underlag ved forflytning og stell. Desto høyere tall på håndpanelet, desto fastere er
madrassen. Man kan enkelt og raskt innstille på et høyt trykk, hvorav maksimalt trykk
er 60. Man kan deretter tilbakestille madrassen via MEM-knappen.
Pumpen
Pumpen kan fylle inn og ut luft til ønsket trykk, samt memorere en foretrukken
fasthet.
MEM-knappen (Memory) som stiller automatisk tilbake til innstilt trykk. På den måten
er det lettere for pleiepersonell og bruker å stille tilbake madrassen etter bruk.
Pumpen bruker kun strøm ved justering. Det følger med pumpeoppheng som
standard slik at den kan henges opp på sengen.

Målgruppe
Madrassen er rettet mot brukere med mindre trykksår (opp til og med grad 2), eller
fare for sår, forflytningsproblematikk og/ eller smerteproblematikk. RobinMedical
egner seg også godt til tunge brukere da den har maksvekt på 340 kg.
Størrelser
Bredder: 80, 85 og 90.
Lengde: 200.
Vi tilbyr spesialmål på bestilling.
Vask
Madrasstrekket vaskes på 85c° i 10 minutter. Luftkammer, skum og pumpe
desinfiseres med godkjent desinfeksjonsmiddel.
Inkontinenslaken
Elastisk trekk som er flammehemmende, pustende og resistent mot bakterier. Kan
vaskes på 95°C, tørketromles, renses, steriliseres med damp og desinfiseres med
godkjent desinfeksjonsmiddel. Trekket kan monteres i stedet for eller i tillegg til
eksisterende trekk. Trekket er behandlet med Sanitized Silver teknologi. Denne
innovative behandlingen av trekket benyttes på stoffet for å hindre veksten av
mikroorganismer. Mikroorganismene drepes før de kommer i kontakt med brukeren.
Det forhindrer spredning av mugg, lukt og bakterier. Inkontinenslaken kan bestilles
som tilbehør.
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