Arjohuntleigh
KATALOG MATERACY TERAPEUTYCZNYCH

… with people in mind

efektywne MATERACE terapeutyczne
to lepsze rezultaty W OPIECE NAD PACJENTAMI
Od ponad 60 lat ArjoHuntleigh tworzy doskonałe rozwiązania służące opiece nad pacjentami o ograniczonej sprawności ruchowej oraz
stanach z nią związanych. Powierzchnie terapeutyczne z naszej szerokiej oferty wspomagają leczenie, zwiększając bezpieczeństwo
i komfort pacjentów oraz zmniejszając niepotrzebne koszty.
Zintegrowane i niezintegrowane powierzchnie terapeutyczne ArjoHuntleigh obejmują szeroki asortyment reaktywnego i aktywnego
rozkładania sił nacisku, którego celem jest prewencja powstawania ran odleżynowych oraz pomoc w ich leczeniu. Nasze rozwiązania
zwiększają standard opieki nad pacjentami na całym świecie.
Niezależnie od stopnia zróżnicowania potrzeb pacjentów, ArjoHuntleigh dostarcza optymalne rozwiązania.
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Zaawansowany materiał pokrowca:
Pomaga utrzymać integralność skóry, zapewniając niski współczynnik tarcia,
tworząc jednocześnie efektywną barierę dla płynów i bakterii.
Podstawowa redystrybucja sił nacisku:
Zapewnia rozłożenie sił nacisku dzięki piance o różnej gęstości i składzie.
Zaawansowana redystrybucja sił nacisku:
Zapewnia lepsze rozłożenie sił nacisku w przypadku pacjentów przewlekle
chorych (dzięki zastosowaniu powietrza lub żelu).
Odciążenie stóp:
Zmniejsza nacisk w obrębie pięt dzięki pochyleniu komór w sekcji pięt lub
obniżeniu ciśnienia powietrza w odpowiednich komorach.
Obracanie:
Ciągłe obracanie pacjenta na boki w celu odciążenia i zmniejszenia sił nacisku
między powierzchniami, obracanie i pozostawienie pacjenta w pozycji bocznej
w celu ułatwienia czynności higenicznych.
Zmienne ciśnienie:
Zapewnia redystrybucję sił nacisku poprzez cykliczne zmiany ciśnienia
w komorach z możliwością regualcji parametrów takich jak częstotliwość, czas
trwania i amplituda.
Pulsowanie:
Zapewnia rozłożenie sił nacisku poprzez naśladowanie naturalnych ruchów ciała
ludzkiego poprawiających przepływ krwi.
MicroClimate Management
(zarządzanie mikroklimatem):
Zapewnia przepływ powietrza pomagając w utrzymaniu odpowiedniej ciepłoty
i wilgotności skóry.
Technologia komór strefowych:
Konfiguracja komór zapewniająca komfort oraz optymalne rozłożenie nacisku,
w zależności od powierzchni kontaktu z pacjentem i/lub terapii.
Różne tryby pracy:
Możliwość wyboru pomiędzy stałym niskim ciśnieniem, trybem statycznym lub
trybem Auto Firm, tworzącym tymczasową sztywną powierzchnię umożliwiającą
wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych.
Automatyczna regulacja nacisku:
Technologia Self-Set i Auto-Profiling automatycznie reguluje ciśnienie
w komorach w odpowiedzi na pozycję ciała pacjenta.
Technologia Wound Valve:
Opróżnianie z powietrza wybranych komór pod pacjentem w celu pełnego
i stałego odciążenia szczególnie wrażliwych obszarów ciała.
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FAKT:
Według NPUAP u 15% wszystkich pacjentów na oddziałach
intensywnej terapii pojawią się rany odleżynowe
Źródło: Amlung S, et al. The 1999 National Pressure Ulcer Prevalence Survey: A Benchmarking
Approach. Advances in Skin & Wound Care. 2001; 14(6): 297-301.
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W urządzeniach i produktach dostarczanych przez ArjoHuntleigh można używać wyłącznie części
zaprojektowanych przez ArjoHuntleigh, zgodnie z ich przeznaczeniem. Stosujemy zasadę ciągłego
doskonalenia, dlatego zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji projektów i danych technicznych
produktu bez uprzedzenia.
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GRUPA GETINGE jest wiodącym światowym dostawcą produktów
i systemów poprawiających jakość i efektywność kosztową w służbie zdrowia
i w branży life sciences. Prowadzimy działalność pod trzema markami:
ArjoHuntleigh, GETINGE i MAQUET. ArjoHuntleigh oferuje rozwiązania
w zakresie opieki nad osobami o ograniczonej sprawności ruchowej i stanach
z tym związanych oraz leczenia ran. GETINGE dostarcza rozwiązania służące do
kontroli zakażeń w ochronie zdrowia oraz do zapobiegania zanieczyszczeniom
w branży life sciences. MAQUET specjalizuje się w rozwiązaniach, terapiach
i produktach dla chirurgii i intensywnej opieki.

