PENTAFLEX

Materace piankowe

… with people in mind

Systemy PENTAFLEX
Materace Pentaflex® zostały stworzone aby zapewnić szpitalom i domom opieki produkt dobrej jakości
w konkurencyjnej cenie. System składa się z materaca piankowego kładzionego bezpośrednio na ramę łóżka,
materaca kładzionego na materac bazowy oraz z poduszki do siedzenia oferując całodobową pomoc w opiece.
Materac Pentaflex jest nie tylko najbardziej popularnym
materacem firmy ArjoHuntleigh, ale opinie pacjentów
świadczą o tym, że jest również niezwykle wygodny.

Pakiet całodobowej opieki — opcjonalna poduszka do siedzenia.

Materac kładziony na materac bazowy — jest również dostępny i łatwy w montażu

Bezpieczeństwo i wygoda dla pacjentów i opiekunów
Materac Pentaflex został zaprojektowany i przetestowany
przez firmę ArjoHuntleigh, aby zapewnić optymalną
i niezawodną wydajność. Bez uszczerbku dla jakości
materac Pentaflex zapewnia długotrwałe i efektywne
użytkowanie.
Materac Pentaflex jest dostępny w wielu rozmiarach,
został sprawdzony pod względem przezierności dla
promieni rentgenowskich i nadaje się do resuscytacji.
Ponadto materac kładziony na materac bazowy
jest wyposażona w zabezpieczające pasy narożne.
Dostępne są również wersje pediatryczne i bariatryczne
z opcjonalnymi osłonami końcowymi lub bocznymi.
Materac Pentaflex jest dostępny w wersji 2- lub
4-kierunkowej. Wskazówki TurnTable zawierają informacje
na temat obracania materaca.

Cechy pokrowca
• Dwukierunkowo rozciągliwy
• Przepuszcza wilgoć
• Wodoodporny
• Przeciwbakteryjny, bakteriostatyczny
i grzybostatyczny
• Ukryty zamek
• Łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu
• Wyraźnie oznaczone pokrowce z instrukcjami
TurnTable® i instrukcjami czyszczenia

Indywidualne komory

Nacięcia

Indywidualne komory
dopasowują się niezależnie
do kształtu ciała.

Nacięcia of różnej głębokości
tworzą pięć stref ochronnych
dla pacjenta — pod głową,
ramionami, korpusem, łydkami
i piętami.

Mocne ścianki boczne

Świetne wyprofilowanie

Ścianki boczne ułatwiają transfer
pacjenta.

Świetne wyprofilowanie w pozycji
leżącje lub z uniesionymi
kolanami i stopami w dole.

Wskazówki TurnTable — wszystkie
materace Pentaflex są wyposażone
w instrukcje dot. obracania

2-kierunkowy materac Pentaflex 150 kg przetestowany przez
pacjenta o wadze 86 kg: 89% powierzchni < 30 mmHg

Wskaźnik powierzchni nacisku
Wskazuje zdolność powierzchni do rozprowadzania nacisku
na powierzchni kontaktowej. Im wyższy wskaźnik nacisku,
tym lepsza wydajność.

Opcjonalne przedłużki — dostępne
w celu przedłużenia łóżka

Specyfikacja produktu
Maks. 250 kg
Masa pacjenta
Numer katalogowy

Dwukierunkowy
materac kładziony
na ramę łóżka

Maks. 150 kg
Masa pacjenta
Numer katalogowy

Wymiary
wys. x szer. x gł.

MR Acute

150SL198/086			250SL198/086		

1980 x 860 x 150mm

MR Standard

150SL190/092			250SL190/092 		

1900 x 920 x 150 mm

MR Euro Wide (szeroki)

150SL204/092			250SL204/092		

2040 x 920 x 150 mm

MR Euro (wąski)

150SL200/080			250SL200/080		

2000 x 800 x 150 mm

Gwarancja: 6 lat na piankę i 2 lata na pokrowiec
Czterokierunkowy
materac kładziony
na ramę łóżka

Maks. 120 kg
Masa pacjenta
Numer katalogowy

Maks. 250 kg
Masa pacjenta
Numer katalogowy

MR Acute

120PM198/086			250PM198/086		

1980 x 860 x 170 mm

MR Standard

120PM190/092			250PM190/92		

1900 x 920 x 170 mm

Wymiary
wys. x szer. x gł.

MR Euro Double (podwójny) 120PM190/138			250PM190/138		

1900 x 1380 x 170 mm

MR Euro Wide (szeroki)

120PM204/092			50PM204/92		

2040 x 920 x 170 mm

MR Euro (wąski)

120PM200/080			250PM200/080		

2000 x 800 x 170 mm

Wymiary wys. x szer. x gł.

OL Acute

PO198/086						

1980 x 860 x 95 mm

OL Standard

PO190/092						

1900 x 920 x 95 mm

OL Double (podwójny)

PO190/138						

1900 x 1380 x 95 mm

OL Euro Wide (szeroki)

PO204/092						

2040 x 920 x 95 mm

Gwarancja: 1 rok na piankę i pokrowiec
Maksymalna masa
Wyposażenie dodatkowe Numer katalogowy			Gwarancja			Wymiary
wys. x szer. x gł.
ciała pacjenta
Materac Pentaflex bariatryczny 450PM206/092			1 rok

450 kg		

2060 x 920 x 170 mm

Materac Pentaflex pediatryczny 25PM130/066			1 rok

25 kg		

1300 x 660 x 115 mm

Poduszka do siedzenia

PS043/043			6 miesięcy

90 kg		

430 x 430 x 85 mm

Przedłużka

SQB1			1 rok

ND.		

170 x 860 x 170 mm

Przedłużka

SQB2			1 rok

ND.		

170 x 860 x 150 mm

Ognioodporność materaców kładzionych na ramę łóżka:
System MR zgodny z normą BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995 i BS 6807: 1996, część 2, Źródła zapłonu 0,1 i 5
Materace kładzione na materac bazowy zgodne z normą BS EN 597-1: 1995, BS EN 597-2: 1995 i BS 6807: 1996, część 2,
Źródła zapłonu 0,1 i 5 w pozycji górnej
Ognioodporność pokrowca: Pokrowce w pełni obejmujące materac ognioodporne wg BS 7175
Promienie rentgenowskie:

Testowane wg FDA 21 CFR Ch. 1 (Edycja 4-1-95) HHS & CEI/IEC 601-1-3: 1994-07 (tłumienie promieni rentgenowskich).

Resuscytacja:

Uciskanie klatki piersiowej podczas resuscytacji nie jest utrudnione

ArjoHuntleigh jest oddziałem spółki Arjo Ltd. Med. AB. 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. ® i ™ są
znakami handlowymi należącymi do grupy ArjoHuntleigh. © ArjoHuntleigh, 2010.

www.ArjoHuntleigh.com

ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2
62-052 Komorniki
tel.
+ 48 61 664 54 11
fax
+ 48 61 662 15 90
mail arjo@arjohuntleigh.com

Getinge Group to wiodący na świecie dostawca produktów i systemów
zapewniających poprawę jakości i efektywności ekonomicznej w służbie
zdrowia i branżach pokrewnych. Działamy posługując się trzema markami, są
to: 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 w zakresie
systemów sterylizacji wymaganych w służbie zdrowia i dezynfekcji w branżach
pokrewnych. MAQUET specjalizuje się w rozwiązaniach, metodach leczenia
a także produktach dla bloków operacyjnych, kardiologii interwencyjnej
i oddziałów intensywnej opieki medycznej.
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Gwarancja: 4 lata na piankę i 2 lata na pokrowiec
Materace kładzione
Numer katalogowy
na materace bazowe
						

