Άνεση με Ασφάλεια

Στρώμα και επίστρωμα Αέρος Hill-Rom P280
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Hill-Rom P280: Καλά νέα για το περιβάλλον σας Safe
Skin
Σε ευθυγράμμιση με τους συμβουλευτικούς οργανισμούς για τις κατακλίσεις του 2009
NPUAP/EPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel / European Pressure Ulcer Advisory
Panel), η Hill-Rom παρέχει προϊόντα και θεραπείες ύψιστης ποιότητας διασφαλίζοντας τις
απαραίτητες μετρήσεις για ένα περιβάλλον Safe Skin για τον ασθενή σας.

Το επίστρωμα Hill-Rom P280 είναι εύκολο στη χρήση
του:

Απλά ξεδιπλώστε και ασφαλίστε το P280
στην επιφάνεια του στρώματος…

και σκεπάστε το επίστρωμα με ένα σεντόνι –
το P280 είναι έτοιμο για χρήση!

βάλτε στη πρίζα και ενεργοποιήστε την
μονάδα ελέγχου...

Αποτέλεσμα: Άνεση με Safe Skin για τον
ασθενή σας
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Η πρόληψη των κατακλίσεων για τους ασθενείς σας σε
ρίσκο τώρα έγινε ενδεικτικά ευκολότερη.
Η Θεραπεία I-mmersion της Hill-Rom χρησιμοποιώντας το 3-Ζωνών Επίστρωμα Αέρος P280


βοηθά στην μείωση εξάπλωσης και συχνότητας εμφάνισης των
κατακλίσεων χρησιμοποιώντας εναλλασσόμενη χαμηλή
ανακατανομή πίεσης και τη κατάλληλη εμβύθιση



ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε ασθενή ξεχωριστά μέσω
της ευελιξίας επιλογής θεραπειών (εναλλασσόμενης ή
συνεχόμενης χαμηλής πίεσης)



παρέχει αποτελεσματική πρόληψη και θεραπεία κατακλίσεων



διασφαλίζει εναλλασσόμενη χαμηλή πίεση χρησιμοποιώντας
υψηλής άνεσης αεροκυψέλες πολυουρεθάνης.



βελτιώνει την άνεση του ασθενή με ρυθμιζόμενους χρονικά
κύκλους και επιλογή για σκληρότερη ή μαλακότερη επιφάνεια



βελτιώνει την ασφάλεια ασθενών και προσωπικού μέσω των
λειτουργιών αυτόματου κλειδώματος, συναγερμών ασφαλείας και
εύκολης μεταφοράς που διαθέτει



υποστηρίζει την κινητικότητα του ασθενή

Μία δυσπροσάρμοστη εμβύθιση κατανέμει υψηλή
πίεση στον ιστό.

Η θεραπεία εμβύθισης I-mmersion της Hill-Rom
ανακατανέμει την πίεση σε μια μεγαλύτερη
επιφάνεια, μειώνοντας σημαντικά την συμπίεση του
ευάλωτου ιστού.

«Χρησιμοποιήστε μία ενεργή επιφάνεια
υποστήριξης (επίστρωμα ή στρώμα) για
ασθενείς με υψηλό ρίσκο εμφάνισης
ελκών κατάκλισης όπου η συχνή χειροκίνητη
επανατοποθέτηση δεν είναι δυνατή.»
EPUAP/NPUAP Consensus 2009
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Άνεση με ασφάλεια:
Hill-Rom P280

Αποδοτικά κλινικά αποτελέσματα στην πρόληψη των κατακλίσεων για ασθενείς σε ρίσκο
με τη χρήση του στρώματος Hill-Rom P280
Τρεις Ζώνες: Στατική ζώνη κεφαλής,
εναλλασσόμενης χαμηλής ή
συνεχόμενης χαμηλής πίεσης ζώνη
κόκκυγα, ειδικά κεκλιμένη ζώνη
αέρος φτερνών 5
Σε αντίθεση με τα συνήθη στρώματα το
P280 παρέχει διαφορετικές ζώνες για να
επιληφθεί τις διαφορετικές ανάγκες των
ευάλωτων περιοχών του ασθενή.
P-max
Μια σκληρή επιφάνεια στη ζώνη
κόκκυγα βοηθά στη διαχείριση
κινητοποίησης του ασθενή και στην
έγερση αυτού από την κλίνη.
Εύκολο CPR
Με το επίστρωμα αέρος Hill-Rom P280
οι νοσηλευτές απλά πρέπει να
αποσυνδέσουν τον σωλήνα σύνδεσης
από την μονάδα ελέγχου για να
επιφέρουν γρήγορα CPR.
Συναγερμοί ασφαλείας
Οι νοσηλευτές ενημερώνονται για
οποιαδήποτε δυσλειτουργία.

Ρυθμιζόμενος χρονικά
εναλλασσόμενος κύκλος και ρυθμίσεις
άνεσης
Ο χρόνος του κύκλου μπορεί να
ρυθμιστεί για να προσαρμοστεί στην
κλινική κατάσταση του ασθενή και να
παρέχει αυξημένη άνεση κατά τη
διάρκεια ύπνου. Οι ρυθμίσεις άνεσης
βοηθούν στην ρύθμιση μιας
σκληρότερης ή απαλότερης επιφάνειας
κατά τις προτιμήσεις του ασθενή.
Αυτόματο Κλείδωμα
Αυτό το χαρακτηριστικό ασφαλείας
βοηθά στη διατήρηση των ρυθμίσεων
του στρώματος αναλλοίωτα
αποτρέποντας την ακούσια αλλαγή
αυτών.
360 προσθαφαιρούμενο κάλυμμα με
συγκολλημένες ραφές
Δεν επιτρέπει την εισροή υγρών στο
στρώμα και το χαρακτηριστικό της
προσθαφαίρεσης διευκολύνει τον
καθαρισμό και την συντήρηση.

Λειτουργία μεταφοράς για 10 ώρες
Βοηθά τους νοσηλευτές στο καθημερινό
τους έργο: Η στατική λειτουργία
διασφαλίζει την υποστήριξη του
ασθενούς κατά τη μεταφορά του στο
ακτινολογικό ή σε άλλα τμήματα.
Χειροκίνητα ρυθμιζόμενο σε πέντε
λειτουργίες
Ανακατανομή πίεσης παρέχεται με την
λειτουργία εναλλασσόμενης χαμηλής
πίεσης και την λειτουργία συνεχόμενης
χαμηλής πίεσης με ρυθμιζόμενους
χρονικά κύκλους ανάλογα με την
κλινική κατάσταση του ασθενή
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην άνεσή
του.
Οι ρυθμίσεις άνεσης βοηθούν στην
ρύθμιση μιας σκληρότερης ή
απαλότερης επιφάνειας ανάλογα των
προτιμήσεων του ασθενή. Η λειτουργία
υπερπλήρωσης στην καθιστή θέση
βοηθά στην κινητοποίηση. Η λειτουργία
P-max διευκολύνει το έργο των
νοσηλευτών.

Τεχνικές Προδιαγραφές
Επίστρωμα
Μήκος…………………….203 cm
Πλάτος……………………...90cm
Ύψος……………………..…10cm
Βάρος……………..……....7,8kg
Μέγιστο βάρος ασθενούς….140kg
Ελάχιστο βάρος ασθενούς…..30kg
Κάλυμμα:
Πολυουρεθάνη
Στρώμα
Top: Μήκος : 203cm / Πλάτος: 90 cm
Βάση: Μήκος: 198cm / Πλάτος: 85 cm
Ύψος: 17 cm
Βάρος: 11,9kg

Μονάδα Ελέγχου
Μήκος…………………....29,1 cm
Πλάτος……………………...20cm
Ύψος……………………...11,7cm
Βάρος……………..………...2,2kg
Επίπεδο θορύβου…… 45 dB (A)
Τροφοδοσία Ρεύματος:
AC220-240 V, 50Hz, AC120 V,
50+60Hz

Κατανάλωση: 9,64 W (220-240V, 50 Hz)
8,46 W (120V, 60 Hz)
10,28 W (120V, 50 Hz)

CE 0459

93/42/EEC
Συμμόρφωση με τα πρότυπα
EN IEC 60601-1
EN IEC 60601-1-2
EN ISO 13485
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