Alpha Active 4
Havalı Şilte Sistemi

Siz ve hastalar
için basıncı hafifletmek
Basınç ülserlerinin önlenmesi ve yönetilmesi için tasarlanan Alpha Active® 4 basınç dağıtan şilte sistemi, çeşitli bakım ortamları
için uygundur.
Alpha Active 4 sistemi, gelişmiş bir bakım kalitesi sunarak
ve oluşan tehdidin hasta ve bakıcı için aynı ölçüde azalmasını
sağlayarak basınç ülserlerini önlemeye ve yönetmeye yönelik
uygun maliyetli bir çözüm olarak tasarlanmıştır.

Bu sistem, bakıcı için basit bir kullanımın ve rahat bir temizlenme
ve korunmanın yanı sıra yaralanmaya açık hastalara yüksek
kaliteli bakım sunmaya yönelik gelişmiş özellikler de içerir.

Önemli özellikler

AutoFirm

Güvenli IS2 Üst Kaplama

Hasta nakline ve hemşirelik prosedürleri
için geçici bir sabit destek yüzeyi sağlar

Buhar geçirgendir, su geçirmez,
2 yönlü gerdirilebilir ve bakteriyostatik
özellikler barındırır

Entegre ses ve
görsel alarmlar

Cell-on-Cell

Düşük basınç alarmını, güç arızası alarmını
ve pompa arızası alarmını içerir

Ekstra destek sağlayarak hastanın
stabilitesini artırır

• E
 lektronik basınç ayarı – çeşitli ağırlık aralıklarına yönelik
olmak üzere doğru ve uygun basınç ayarları sunar.

• E
 rgonomik, kompakt ve sessiz pompa – ev ve bakım evi
kullanımı için idealdir.

• Ç
 eşitli döngü süreleri – 10 dakikalık bir döngü süresinin yanı
sıra Alpha Active 4 sistemi, hastaların iyileşmeye başlaması
ve tehditlerin azalması nedeniyle tercih edilebilir bir 20
dakikalık uzatılmış döngü süresi seçimi de vardır. Bu, daha az
yoğunlukta bir tedavi gerekiyorsa veya daha sabit bir destek
yüzeyi gerekiyorsa (örn. gece vakti) kullanılabilir.

• T
 aşıma kolaylığı – kullanımı kolay taşıma mekanizması
hastaya destek sağlar. Hücre basınçları, rahat bir eşit yüzey
sunarak otomatik olarak eşitlenir.

• A
 utoFirm – Hasta nakline ve hemşirelik prosedürleri için
geçici bir sabit destek yüzeyi sağlar.

• S
 tatik Baş Hücreleri – Baş kısmının rahatlığını ve stabilitesini
artırır.

• 2
 kullanım modu – klinik ve hasta tercihine uyum gösterirken
önlem ve tedavi protokollerini bir noktada buluşturur
Aktif / Alternatif mod: hastanın altındaki hücreleri değişimli
olarak şişirip söndürerek basıncı periyodik olarak hassas
alanlardan uzağa dağıtır. Özellikle de sık sık konum
değiştiremeyenler olmak üzere daha yüksek tehdide sahip
hastalarda önlem açısından idealdir1.
Reaktif / Statik mod: hücre basıncı, daha büyük bir yüzeyde
vücut ağırlığına dağıtılacak şekilde eşitlenir. Hareketli bir
yüzeyde rahat edemeyen veya rehabilitasyondaki hastalar için
idealdir.

• G
 üvenli IS2 üst kaplama – buhar geçirgendir, su geçirmez,
2 yönlü gerdirilebilir ve bakteriyostatik özellikler barındırır.

• S
 esli ve Görsel alarmlar – Düşük basınç alarmını, Güç
arızası alarmını ve Pompa arızası alarmını içerir.
• Modüler yapı – temizleme ve bakım kolaylığına katkı sağlar

• C
 ell-on-Cell – ekstra destek sağlayarak hastanın stabilitesini
artırır.

• H
 avalandırılan Hücreler – Mikroklimayı etkin bir şekilde
yönetmesi nedeniyle maserasyon tehdidini ve cilt üzerinde nem
oluşumunu azaltır.
• C
 PR söndürmesi – hızlı söndürme işlevi, CPR’nin gereksiz
gecikmelere maruz kalmadan ifa edilmesini sağlar.

Ürün Teknik Özellikleri
Havalı Şilte Sistemi
Model numarası
Boyutlar
Hücre yüksekliği
Hücre malzemesi
Örtü malzemesi

648324
850 mm x 1950 mm x 200 mm
200 mm
Naylon kaplı poliüretan (PU)
PU kaplı örgü kumaş

Pompa
Model numarası
Boyutlar
Ağırlık

648315
280 mm x 112 mm x 205 mm
2,5 kg

Güç

230 V 50 Hz; 12 W 1 A

Döngü

10 dakika & 20 dakika

Kılıf malzemesi
Filtreler
Alarmlar

Alev geciktirici ABS
Tüm hizmetler değiştirilebilir
Sesli ve Görsel, düşük basınç
Sesli ve Görsel, güç arızası
Sesli ve Görsel, pompa arızası

Elektrik güvenliği standartları
Elektrik şokuna karşı
koruma derecesi
Sıvı nüfuzuna karşı koruma derecesi
Maksimum hasta ağırlığı

EN60601-1, IEC60601-1
BF TİPİ,
II. Sınıf işlevsel topraklama
IPX0
200 kg

Referanslar:
1. Uluslararası Basınç Ülseri Prensipleri 2009, www.epuap.org
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ArjoHuntleigh, hareket imkanları kısıtlı hastaların yaşamını
kolaylaştıran entegre ürünlerin ve çözümlerin tedariğinde dünya
öncüsüdür. Sağlık tesislerinin sağlıklı ve etkili günlük bakım,
erken mobilizasyon, güvenli hasta taşıması, venöz tromboembolizm
önleme, basınç yaralarını önleme, hijyen rutinleri, bariatrik
bakım ve teşhisler sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Engin
bilgi ve deneyimimizle hasta bakıcılar ve hastaları için verimliliği
arttırma, daha güvenli ve saygın bir ortam oluşturma konularında
çaba gösteriyoruz.
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