Řada NIMBUS
Pokročilé systémy
AKTIVNÍCH matrací

… with people in mind

OPTIMÁLNÍ UVOLNĚNÍ
TLAKU A POHODLÍ
V klinické praxi již více než 20 let, Nimbus® Systémy aktivních matrací se trvale ukazují jako nejefektivnější,
nejpohodlnější a nejlevnější aktivní matrace pro rozkládání tlaku, které se používají ve všech zdravotnických
prostředích, od kritické a intenzivně péče, po ošetřovatelskou a domácí péči.

Nimbus tvoří 2 systémy. Nimbus 4 a Nimbus Professional.
Oba systémy nabízejí účinnou aktivní1 redistribuci tlaku
(střídavá léčba) v kombinaci s automatickou úpravou podle
hmotnosti, velikosti a pozice klienta, což zajišťuje optimální

uvolnění tlaku a pohodlí.
Matrace Nimbus je vhodná pro léčbu všech kategorií1
proleženin.

Řada Nimbus
funkce čerpadla
Pumpa Nimbus pohání Nimbus 4 a Nimbus Professional Systémy aktivních matrací nabízejí výběr funkcí splňující
náročné podmínky moderních zdravotnických zařízení a přitom zohledňují individuální potřeby klienta i lékaře.

Ve střídavém režimu je tlak pravidelně přerozdělených
nafukováním a vyfukováním střídavých cel („aktivní
terapie“), takže tlak na tělo je co nejdelší dobu držen pod
mezním tlakem pro arteriální, kapilární a žilní tlaky. Terapie
je navržena tak, aby napodobovala účinky pravidelných
spontánních pohybů a umožňuje tak maximální perfuzi
tkání. Klinické studie trvale prokazují vynikající výsledky
u nejzranitelnějších klientů a u klientů se stávajícími
zraněními.
Druhý, nestřídavý, či reaktivní,1 režim lehce podporuje
klienta ve všech buňkách současně. Zvyšuje se tak

Zvukový a vizuální alarm
Čerpadlo obsahuje zvukový a vizuální alarm,
který se aktivují pouze, když je skutečně
zapotřebí zásah při výpadku elektrické energie,
vysokém nebo nízkém tlaku a při poruše
čerpadla.

kontaktní plocha a efektivně rozkládá a snižuje tlak po
celém těle.
Tiché a čerpadlo bez vibrací pracuje s jedinečnou
senzorovou podložkou Auto-Matt™ zabudovanou do
matrace, což umožňuje automatickou úpravu tlaku v
reakci na rozložení hmotnosti jednotlivých částí těla a
pohyb klienta. Tato funkce zajišťuje optimální podmínky pro
prevenci a léčbu všech kategorií1 proleženin a snižuje riziko
pochybení zdravotnického personálu, což dále zvyšuje
bezpečnost klientů.

Ovládání pohodlí
Pro další zvýšení pohodlí klienta je možné
menší změny napouštěcího tlaku provést
pomocí pohodlného ovládače bez vlivu na
terapeutický výkon.

Prevence infekcí
Třístupňová filtrace s biofiltrem zajišťuje, že do
matrace vstupuje pouze čistý vzduch. Přispívá
to k prevenci infekcí.

nimbus 4
Systém Nimbus 4 kombinuje automatické nastavení buněčných tlaků, Heelguard™ a jedinečnou technologii
Wound Valve™, které poskytují efektivní uvolnění tlaku a vylepšená řešení pro širokou škálu problémů
souvisejících s péčí o klienta. Systém Nimbus 4 pomáhá snižovat čas ošetřování, zlepšit bezpečnost klienta a
ošetřovatele a poskytnout klinické a nákladově efektivní výsledky.

Krycí vrstva
Paropropustný a vodě odolný,
obousměrně smršťovací krycí
materiál nabízí optimální rozložení
tlaku a pohodlí. Toto volně padnoucí
svrchní krytí je přilepeno k matracové
podložce pomocí skrytých zipů, což
snižuje vnikání nežádoucích tekutin.
Krytí také zpomaluje hoření, snadno
se čistí a lze jej sejmout a vyprat.

Protiskluzný povrch matrace
Matrace je vyrobena z 20 hlubokých
cel (ve tvaru čísla osum) navržených
na hmotnost klientů až 250 kg, které
poskytují aktivní rozložení tlaku pro
všechny typy klientů a kategorie1
poškození tkáně.

Vedení kabelů
Snižuje riziko zranění klienta
nebo ošetřovatele odstraněním
překážejících kabelů.

Heelguard – ochrana nohou
Vyhrazená zóna matrace, kde
spodních 5 cel poskytuje maximální
uvolnění tlaku díky použití jedinečných
„vypínacích“ popruhů, udržuje delší
dobu tlak ve zranitelné oblasti nohou.

ŘADA NIMBUS
VLASTNOSTI MATRACE

Senzorová podložka Auto-Matt
Snímací podložka Auto-Matt
zajišťuje automatickou podporu
klientů při optimálních tlacích bez
ohledu na velikost, výšku, polohu
nebo rozložení hmotnosti.

Technologie Wound Valve
5 cel v oblasti nohou obsahuje
technologii Wound Valve umožňující
ošetřovateli trvale odlehčit
(„nadnášet“) zranitelnou spodní
část nohou, což je ideální pro
nejzranitelnější klienty jako jsou
klienti s ischemii nebo
stávajícími ranami.

Transportní zařízení
Uzavírá vzduch v matraci až na
12 hodin a poskytuje tak jednotný
stabilní povrch pro přepravu klientů,
stěhování zvládání ošetřovatelských
zákroků a během období výpadku
elektrické energie.

Zařízení CPR
Zařízení CPR s rychlým uvolněním,
ovládáním jednou rukou umožňuje
rychlé vypuštění v nouzových
případech, při krátkodobé
rehabilitaci, stěhování a manipulaci
nebo skladování.

nimbus professional

Nimbus Professional je nejdokonalejší matrace pro rozložení tlaku z řady Nimbus nabízející špičkovou dynamickou
terapii a celkovou péči o klienta v jakémkoli uspořádání zdravotní péče. Od intenzivní po domácí péči, od
léčebného po chirurgické oddělení, systém Nimbus Professional poskytuje osvědčené řešení se schopností
jedinečně přizpůsobit povrch potřebám péče o klienta.

NIMBUS PROFESSIONAL
DALŠÍ FUNKCE
Nimbus Professional poskytuje stejné možnosti léčby a funkce jako Nimbus 4 s jedinečnými dodatečnými
funkcemi:

Vyfouknutá část pod hlavou
Tři cely v oblasti hlavy mohou být
vyfouknuty a vypuštěny, aby se odstranil
tlak z pod hlavy nebo pro zajištění přístupu
k hlavě a krku pro specializované zákroky
(např. intubace, kanylace a hygiena).

Zónová technologie
Wound Valve

Zónová technologie Wound Valve umožňuje
pečovatelům selektivně izolovat kteroukoli z
19 jednotlivých cel pod tělem klienta, čímž se
matrace přizpůsobí a nezaťežuje tak vysoce
zranitelné části, jako jsou kostní štěpy, rány,
kotníky a ischemické končetiny.

Vypouštění v sakrální oblasti
Ventily Wound Valve v sakrální části
matrace je možné vypustit na pomoc při
ošetřovatelských postupech, včetně přesunu
z lůžka na židli, fyzioterapii, zdvižení klienta
a pro specializované zákroky, jako jsou
diagnostická zobrazovací vyšetření.

Klinická aplikace

Žádný tlak
Poškození
1

2
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4

Otevřený vřed
nebo podezření
na hloubkové
poškození tkání

1. Mezinárodní směrnice pro léčbu a prevenci proleženin pro rok 2009. www.epuap.org

Specifikace výrobku
Matrace

(Tyto technické údaje platí pro Nimbus 4 a Nimbus Professional)
Standardní

Úzké

Délka		

2085 mm

2085 mm

Šířka		

890 mm

800 mm

Maximální výška (na okrajích)		

215 mm

215 mm

Výška buňky		

203 mm – nafouknuté

203 mm – nafouknuté

Hmotnost1		

15,5 kg

14,3 kg

Horní krycí materiál		
		

Látka s PU povrchem
nebo tkanina Advantex nebo eVENT

Látka s PU povrchem
nebo tkanina Advantex nebo eVENT

Materiál buněk		

Polyuretan

Polyuretan

Maximální hmotnost klienta		

250 kg

250 kg

1) Nimbus 4: Standardní verze – 11,5 kg. Úzká verze – 10,3 kg

Čerpadlo

Vedení vzduchu	 

Délka

508 mm

Délka	  1000 mm

Výška

220 mm

Materiál	  5směrové lisované PVC

Hloubka

100 mm

Spojky

5,7 kg

Napájecí napětí, frekvence (UK)

230 V AC, 50 Hz

Elektrická třída

35 VA

Externí pojistky

2 x F500 mA L 250 V

Filtry

Veškeré příslušenství vyměnitelné

Pracovní cyklus

ArjoHuntleigh je pobočkou Arjo Ltd Med. AB.
S vybavením a produkty dodávanými společností ArjoHuntleigh se mohou používat výhradně díly
ArjoHuntleigh, určené konkrétně pro daný účel.
Protože naší politikou je nepřetržitý rozvoj, vyhrazujeme si právo provádět změny designu
a specifikací bez oznámení.
® a ™ jsou obchodní známky náležející společnostem skupiny ArjoHuntleigh.
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Hmotnost

Lisovaný nylon

10 minut

Normy pro elektrickou bezpečnost
Vyhovuje	  EN 60601-1:1990/A13:1996
IEC 60601-1:1988/A2:1995
Stupeň ochrany
Proti úrazu elektrickým proudem	  Třída I, Typ BF
Stupeň ochrany proti vniknutí tekutin	  IPx0
Provozní režim

www.ArjoHuntleigh.cz

ArjoHuntleigh s.r.o.
Hlinky 118
CZ-603 00 BRNO
Tel.: +420 549 254 252
Fax: +420 541 213 550

Kontinuální

GETINGE GROUP je předním světovým dodavatelem výrobků a systémů,
které přispívají ke zvýšení kvality a efektivitě nákladů v oblasti zdravotnictví
a lékařských věd. Působíme pod třemi značkami ArjoHuntleigh, GETINGE
a MAQUET. ArjoHuntleigh se zaměřuje na pohyblivost klientů a péči o rány.
GETINGE nabízí řešení v oblasti zvládání infekcí ve zdravotnictví a prevenci
kontaminace v lékařských vědách. MAQUET se specializuje na řešení, terapie
a výrobky pro chirurgické zákroky a intenzivní péči.

