NIMBUS

Geavanceerde Dynamische
Matrasvervangende Systemen

… with people in mind

OPTIMALE DRUKOPHEFFING EN OPTIMAAL
COMFORT
Het Nimbus® dynamische matrassysteem, dat al meer dan 20 jaar wordt gebruikt
in klinische omgevingen, behoort tot een van de meest efficiënte, comfortabele en
kosteneffectieve drukopheffende matrassystemen die in de zorg worden gebruikt.
Van intensive care tot dagverpleging en thuiszorg.
De Nimbus serie bestaat uit 2 systemen: Nimbus 4 en Nimbus Professional. Beide
alternerende matrassystemen bieden de cliënt effectieve drukopheffing en optimaal comfort
door de automatische aanpassing aan het gewicht, de lengte en de positie van de cliënt.
De Nimbus serie is geschikt voor de behandeling van alle decubitus gradaties.

EIGENSCHAPPEN NIMBUS POMP

De Nimbus pomp drijft zowel het Nimbus 4 als het Nimbus Professional dynamische
matrassysteem aan. Met een ruime keuze aan therapeutische mogelijkheden voldoen deze
systemen zowel aan de veeleisende behoeften van moderne zorginstellingen als aan de
individuele behoeften van cliënten en therapeuten.
In de dynamische stand wordt de druk periodiek herverdeeld door de cellen afwisselend
op te blazen en te ontluchten (‘actieve therapie’). Hierdoor blijft de contactdruk zo lang
mogelijk onder klinisch relevante grenswaarden, welke in de buurt komen van de arteriële,
capillaire en veneuze drukwaarden. De therapie is bedoeld om de effecten van regelmatige,
spontane beweging te simuleren zodat het weefsel optimaal wordt doorbloed. Klinisch
onderzoek wijst steeds op uitstekende resultaten bij de meest kwetsbare cliënten of
cliënten met bestaande wonden.
In de statische stand (constante lage druk) “zakt” het lichaam enigszins in het matras.
Dit geeft een drukverlaging over het hele lichaamsoppervlak (‘reactieve therapie’) - ideaal
voor cliënten die deze therapie nodig hebben of prefereren.
De stille, trillingsvrije pomp zorgt in combinatie met de unieke, geïntegreerde Auto-Matt™
sensorpad in het matras, dat de druk continu en automatisch wordt afgesteld op de
individuele lichaamsgewichtverdeling, lengte en bewegingen van de cliënt. Deze functie
optimaliseert de voorwaarden voor een effectieve decubituspreventie, de behandeling van
alle decubitusgraden en beperkt het risico op menselijke fouten, wat de veiligheid van de
cliënt ten goede komt.

Hoorbare en visuele alarmsignalen
De pomp is voorzien van hoorbare en visuele
alarmering om feedback te geven over de
werkelijke conditie van de cliënt. Signalen
worden alleen gegeven als interventie is vereist
wegens stroomuitval, te hoge of te lage druk
en pompstoringen.

Comfortregeling
Voor extra comfort kan het matrassysteem met
behulp van een comfort regelknop handmatig
worden bijgesteld. De Auto-Matt sensor zorgt
dat deze drukbijstellingen geen invloed hebben
op de therapeutische werking.

Infectiebestrijding
Een 3-traps Biofilter zorgt ervoor dat het
matras alleen met schone lucht wordt gevuld
en dat de lucht bij ontluchting na gebruik
wordt gereinigd - ideaal voor gebruik bij
de behandeling van cliënten van wie het
immuunsysteem is aangetast of die sterk
ontvankelijk zijn voor infecties.

NIMBUS 4
Het Nimbus 4 systeem biedt een combinatie van automatische afstelling van
celdruk, Heelguard™ en de unieke Vent Valve technologie. Het Nimbus 4 systeem,
dat effectieve drukopheffing en optimale oplossingen voor allerlei zorgtaken biedt,
vermindert de zorgtijd en verhoogt de veiligheid van cliënt en zorgverlener. Het
systeem garandeert optimale resultaten, zowel in medische zin als wat betreft
kosteneffectiviteit.

Hoes
De dampdoorlatende,
waterbestendige, 2-zijdig rekbare
hoes biedt optimale drukverdeling en
optimaal comfort. Deze afneembare
hoes wordt op het matras bevestigd
met verborgen ritssluitingen om
de indringing van ongewenste
vloeistoffen te voorkomen. De hoes
is brandvertragend, gemakkelijk te
reinigen en geheel te verwijderen om
gewassen te worden.

Modulaire constructie
Het matras bestaat uit 20 diepe,
8-vormige cellen om cliënten
met een gewicht tot 250 kg te
ondersteunen. Het matras biedt
optimale drukvermindering in elke
stand voor alle soorten cliënten en in
alle stadia van weefselbeschadiging.

Verstevigd rompgedeelte
Het unieke matrasontwerp heeft,
indien opgepompt, een celhoogte
van 200 mm. Het verstevigde
rompgedeelte ondersteunt cliënten
zowel in liggende als zittende
houding en voorkomt het risico van
doorzakken.

Heelguard™
Een speciale matraszone met 5
cellen aan het voeteneinde van het
matras die met behulp van unieke
‘power down’ banden de druk
langduriger verlagen. De hielen
van de cliënt worden hiermee van
maximale drukverlichting voorzien.

KENMERKEN NIMBUS MATRAS

Auto-Matt sensorpad
De Auto-Matt sensorpad loopt
over de hele lengte van het matras
en zorgt in combinatie met de
automatische pomp dat de celdruk
voortdurend wordt bijgesteld, zodat
de druk aan het contactoppervlak
tot 40% van de celcyclus onder de
10 mmHg blijft.

Total Heelguard
5 hielcellen voorzien van Vent
Valve technologie zorgen dat de
zorgverlener de contactdruk in dit
verhoogd risico gebied volledig kan
wegnemen en een ‘nul druk’ situatie
kan creëren. Vooral toe te passen
bij de meest kwetsbare cliënten,
zoals cliënten met een verminderde
bloedcirculatie of die bestaande
wonden hebben.

Transportvoorziening
Het matras kan van een elektrisch
alternerend matras tot 12 uur
worden omgezet in een statisch
luchtmatras dat cliënten stabiele
ondersteuning biedt bij transport,
zorghandelingen en verplaatsing.
Op deze manier blijft het matras ook
bij stroomuitval voldoende steun
bieden.

CPR / RADR
Cardio Pulmonary Resuscitation
(CPR) / Rapid Air Deflate Release
(RADR) is een gemakkelijk te openen
en met één hand te bedienen
voorziening om het matras in
noodgevallen, bij korte fysiotherapie,
verplaatsing of opslag snel te
kunnen ontluchten.

nimbus professional

Het Nimbus Professional systeem is het ultieme drukopheffende matras in de
Nimbus-serie voor optimale dynamische therapie en totale zorg in elke
zorgomgeving. Het Nimbus Professional systeem, dat vooral geschikt is voor de
Intensive Care, biedt gebruikers de mogelijkheid om het matras af te stemmen op de
individuele behoeften van de cliënt.

NIMBUS PROFESSIONAL
AANVULLENDE KENMERKEN
Het Nimbus Professional systeem biedt dezelfde dubbele therapeutische werking en functies als
de Nimbus 4 met daarbij de volgende unieke extra functies:

De 3 semi-dynamische cellen van het hoofdgedeelte
kunnen ontlucht worden om de contactdruk
onder het hoofd weg te nemen, of om toegang te
voorzien naar hoofd en nek voor specialistische
zorghandelingen (intubatie, canules en sondes
aanbrengen).

Ontluchting hoofdgedeelte

Het gedeelte van het matras ter hoogte van
het sacrum kan worden ontlucht om bepaalde
zorgtaken te vergemakkelijken, zoals verplaatsing
van bed naar stoel, fysiotherapie, verlaagd
uitstappen en specialistische handelingen zoals het
maken van röntgenfoto's.

Ontluchting rompgedeelte

Zoned Wound Valve Technology biedt zorgverleners
de mogeliljkheid om elk van de 19 cellen afzonderlijk te
ontluchten om lokaal de contactdruk permanent weg
te nemen. Hierdoor is dit matras een uiterst flexibele
oplossing voor het management van de meest
kwetsbare zones zoals transplantaten, brandwonden,
wonden, hielen en benen met verminderde
doorbloeding.

Zoned Wound Valve Technologie

(Zoned Wound Valve Technologie maakt het ook
mogelijk aanvullende technieken te gebruiken, zoals
Negatieve Druk Therapie, zonder de houding en het
comfort van de cliënt aan te tasten).

Klinische toepassing

Geen drukletsel
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Decubitus gradatie (European Pressure Ulcer Advisory Panel, EPUAP)
(Van toepassing op de Nimbus 4 en Nimbus Professional systemen)

Productspecificaties
Matras

(Deze specificaties zijn van toepassing op zowel het Nimbus 4 als het Nimbus Professional systeem)

		Standaard	Smal
Lengte		

2060 mm

2060 mm

Breedte		

890 mm

800 mm

Maximumhoogte		

215 mm – aan de randen

215 mm – aan de randen

Maximumprofielhoogte 		

380 mm - aan de randen

380 mm - aan de randen

Celhoogte		

203 mm - met lucht gevuld

203 mm - met lucht gevuld

Gewicht		

15,5 kg (inclusief verpakking)

14,3 kg (inclusief verpakking)

Materiaal hoes		

Geweven stof met PU coating

Geweven stof met PU coating

Celmateriaal		

Flexibel PU van 0.3 mm

Flexibel PU van 0.3 mm

Maximaal cliëntgewicht		

250 kg

250 kg

Pomp

Slangenset	 

Lengte

508 mm

Lengte	  1000 mm

Hoogte

220 mm

Materiaal slangenset	  Voorgevormd pvc

Diepte

100 mm

Slangaansluitingen	  Voorgevormd nylon

Gewicht
Materiaal
Netspanning
Elektrisch vermogen
Zekering
Filters
Celcyclus

5,7 kg
Gebruik bij beheer van ArjoHuntleigh hulpmiddelen en accessoires uitsluitend onderdelen conform de
ArjoHuntleigh specificatie.
We voeren een beleid van continue ontwikkeling en behouden ons daarom het recht voor ontwerpen en
specificaties zonder vooraankondiging te wijzigen.

ABS/polycarbonaat mengsel
220/240 V, 50 Hz
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Elektrische veiligheidsnormen		
IEC601-1	  IEC 60601-1 (BS EN 60601-1),
IEC 60601-1-2 (BS EN 60601-1-2)
VDE 0750: Deel 1 	
Elektrische schokbeveiliging	  Klasse I, Type BF
Waterdichtheid	  Normaal
Bedieningsmodus	  Continu
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