ALPHA TRANCELL DELUXE
AKTIV TRYKAFLASTNING

… with people in mind

Alpha Trancell® Deluxe systemet giver optimal klinisk og omkostningseffektiv aktiv trykaflastning i en brugervenlig pakke.
Ved hjælp af en klinisk testet 10 minutters cyklus og en omhyggeligt kalibreret trykregulering på pumpen, er Alpha Trancell Deluxe
helmadras, topmadras og siddepude effektive hjælpemidler til forebyggelse af tryksår og ved behandling af overfladiske vævsskader.

Madras (topmadras)
• 20 fuldt altenerende (aktive) modulære celler
• Slidstærkt polyurethan (PU)
• Funktion til lyntømning af madras
• Transportfacilitet
• Fastgørelsesstropper

Madras (helmadras)
• 	Som ovenstående med yderligere indbygget skummadras

Alternating Cells

Pumpe
• Manuel trykregulering med enkel indstilling
• Let og kompakt
• Minimale lyd- og vibrationsniveauer
• Kraftig holdbar indkapsling
• Tænd/sluk
• Strømindikator
• Indikatoren Vent lyser indtil madrassen er helt fyldt op
• Audiovisuel alarm ved strømsvigt
• Audiovisuel alarm ved lavt tryk
• Indbygget batteribackup ved alarmer
• Færre fordybninger, for bedre hygiejne
• Kroge til montering på sengegavl
• Snap-lock slangeforbindelser til sikker fastgørelse
• Quick-guide monteret på pumpen

Topmadras

Helmadras

Siddepude

Pumpe

ATD002DAR

ATD001DAR

ATD003DAR

ALT04

2040 x 860 x 114 mm

2040 x 860 x 210 mm

455 x 470 x 50 mm

248 x 160 x 116 mm

Vægt				

2,7 kg

Cyklus				

10 minutter

Strøm				

220-224 V, 50 Hz,14 VA

Elektrisk sikkerhed				
				

IEC60601-1–UK/Euro,
IEC60601-1 – ROW

Bestillingskode
Dimensioner

Maksimal plejemodtagervægt

120 kg

120 kg

90 kg

–

Polyuretan

Polyuretan

Polyuretan

–

Betræk

Polyuretan
PU-beklædt polyester

Polyuretan
PU-beklædt polyester

Polyuretan
PU-beklædt polyester

–

Garanti

2 år

2 år

1 år

2 år

Cellemateriale

ArjoHuntleigh er en afdeling af Arjo Ltd Med. AB.
Kun ArjoHuntleigh originaldele, der er konstrueret specifikt til dette formål, bør anvendes på udstyr og
produkter leveret af ArjoHuntleigh. Det er vores politik løbende at fremme udvikling, og vi forbeholder os
derfor ret til at foretage tekniske ændringer uden varsel.
® og ™ er varemærker ejet af ArjoHuntleigh-virksomhedsgruppen.
© ArjoHuntleigh, 2011
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ArjoHuntleigh A/S
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3540 Lynge
Denmark
Tel.: +45 4913 8486
Fax: +45 4913 8487
e-mail: info.dk@arjohuntleigh.com

GETINGE GROUP er en førende global leverandør af produkter og systemer,
der bidrager til kvalitetsforbedring og omkostningseffektivitet inden for
sundhedssektoren. Vi driver virksomhed under de tre mærker ArjoHuntleigh,
GETINGE og MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserer på plejemodtagermobilitet
og sårbehandlings-løsninger. GETINGE leverer løsninger til infektionskontrol til
hospitaler og forureningsbeskyttelse til sundhedssktoren. MAQUET er specialiseret i
løsninger, behandlinger og produkter til kirurgiske indgreb til intensivafdelinger.
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Produktspecifikationer

