Justeringsmuligheter:
Madrassens luftkammer justeres ved
hjelp av håndpanelet til pumpen mens bruker
ligger på madrassen. Brukeren kan selv justere fastheten
i madrassen. Hos pasienter med smerter og sårproblematikk kan det være særlig
behov for å forandre fastheten i madrassen til stadighet. Det er også en fordel å utføre
stell og forflytning på fast underlag.
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. Håndpanelet har
også et oppheng.
Brukervekt: 20-210 kg.
Størrelser: Bredder: 75/80/85/90/120 cm, Lengder: 190/200 cm, Høyde: 11 cm
Overpolster:
ToppAir har et spesialdesignet overpolster som sikrer optimal ventilasjon i
madrassen og god trykkavlastning. Dette bidrar til å forhindre liggesår og
skaper en god komfort. Denne ventilasjonsmatten er plassert mellom trekket
og luftkammeret.

Målgruppe: ToppAir er rettet mot brukere med mindre trykksår eller fare for sår og
smerteproblematikk.
Trekk: ToppAir leveres med et ventilerende trekk i polyester Coolmax®
som standard. Dette er utviklet for å holde brukeren tørr og ha en jevn
temperatur. Svette og fukt transporteres raskt bort fra brukeren, noe
som er viktig for å forhindre liggesår.
Inkontinenstrekk: Man kan bestille pustende inkontinenstrekk som tilbehør. Dette kan
brukes i stedet for eller i tillegg til opprinnelig trekk. Inkontinenstrekket 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.
Vaskeanvisning: Både inkontinenstrekket og stoff-trekket
kan vaskes i vaskemaskin for tekstiler på 85°C i 10 minutter
eller desinfiseres kjemisk med et godkjent desinfiseringsmiddel.

Sofies AS
Karoline Kristiansens vei 4, 0661 Oslo
Tlf. 67 11 10 80 Fax 67 11 10 81
post@sofies.no www.sofies.no

