NIMBUS-SERIEN
Avancerede
Helmadrassystemer

… with people in mind

OPTIMAL TRYKAFLASTNING
OG KOMFORT
Gennem mere end 20 års klinisk brug har Nimbus® avancerede alternerende (aktive) helmadrasser
overbevisende vist sig at at være et af de mest effektive, komfortable og omkostningseffektive systemer til
trykaflastning, anvendt på tværs af alle plejemiljøer, lige fra intensivpleje til hospitalspleje og pleje i hjemmet.
Nimbus helmadrasserien består af to systemer; Nimbus 4
og Nimbus Professional. Begge systemer yder effektiv
aktiv1 (alternerende) trykaflastning kombineret med
automatisk tilpasning til den enkeltes vægt, kropsform

og stilling, samt sikrer optimal trykaflastning og komfort.
Nimbus serien er egnet til behandling af tryksår i alle
kategorier1.

Nimbus Serien
pumpens egenskaber
Nimbus pumpen passer til både Nimbus 4 og Nimbus Professional Helmadrassystemet og har flere unikke
funktioner. Den opfylder behovene på den moderne plejeinstition, samt behovet såvel hos den enkelte
plejemodtager som hos plejepersonalet.
Når madrassen er indstillet i alternerende (aktiv)
driftfunktion, fyldes og tømmes madrassens celler i en
regelmæssig cyklus på 10 min. I de 10 min. lange cykler
holdes trykket længst muligt under grænseværdierne
for det arterielle, kapillære og venøse tryk. Terapien er
designet til at efterligne effekten ved spontan regelmæssig
bevægelse og derved sikres maksimal vævsperfusion.
Kliniske undersøgelser viser igen og igen enestående
resultater fra de mest sårbare plejemodtagere eller
plejemodtagere med eksisterende sår.
I konstant lavtryksfunktion ”reaktiv”1 terapi fordeles
trykket over en større kontaktflade på kroppen og dermed
redceres trykket lokalt, bl.a. over knoglefremspring.

Audio- og visuelle alarmer
Pumpen omfatter audio- og visuelle alarmer,
der kun aktiveres, når indgriben er nødvendig
ved tilstande som strømsvigt, højt eller lavt tryk
eller pumpesvigt.

Dette forøgede kontaktareal fordeler og reducerer effektivt
trykket på hle kroppen.
Den lydløse og vibrationsfrie pumpe arbejder sammen
med en unik indkapslet Auto-Matt™ sensormåtte i
madrassen, med henblik på at sikre, at plejemodtageren
automatisk understøttes ved optimale tryk uanset
størrelse, højde, stilling eller vægtfordeling. Denne funktion
sikrer optimale forhold til forebyggelse og behandling
af tryksår i alle kategorier1 og reducerer risikoen for
menneskelige fejl, hvilket øger plejemodtagerens
sikkerhed.

Komfort kontrol
Yderligere brugerkomfort kan opnås
ved at justere madrassen ved brug af
komfortdrejeskiven. Automatt sensoren sikrer,
at disse trykjusteringer ikke påvirker den
terapeutiske ydelse.

Infektionskontrol
3-trins biofilter sikrer, at kun ren luft pumpes
ind i madrassen og kun ren luft pumpes
ud efter brug. Ideel til forebyggelse af
smittespredning.

nimbus 4
Nimbus 4 systemet kombinerer automatisk regulering af celletryk, Heelguard™ og unik Wound Valve™ teknologi
og yder effektiv trykaflastning og optimale løsninger til et bredt udsnit af plejemodtagere. Nimbus 4 systemet
kan hjælpe med at reducere plejetiden, forbedre sikkerheden for plejemodtager og personale, samt levere
kliniske og omkostningseffektive resultater.

Betræk
Det dampgennemtrængelige og
og vandtætte tovejs strækbare
betræk yder optimal trykfordeling
og komfort. Betrækket lynes fast til
madrassen med en skjult lynlås med
henblik på at mindske indtrængen
af uønskede væsker. Betrækket er
brandhæmmende, nemt at rengøre
og kan tages helt af ved vask.

Madrasdesign med sikkerhed for
ikke at ”sidde igennem”

Madrassen består af 20 dybe
8-talsformede celler, der understøtter
plejemodtagere på op til 250 kg og
giver den bedst mulige trykfordeling
til alle typer plejemodtagere og
kategorier1 af tryksår.

Skjult kabelkanal
Den skjulte kabelkanal nedsætter
risiko for skader på plejemodtager
og/eller personale ved at fjerne
hængende kabler.

Heelguard
Unik hælsektion med 5 Heelguard
celler, der giver maksimal trykaflastning
til den sårbare hælregion
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Auto-Matt-sensormåtte
Auto-Matt sensormåtte sikrer
plejemodtageren automatisk
trykaflastning uanset størrelse,
højde, stilling eller vægtfordeling.

Wound Valve-teknologi
5 hælceller med Wound Valve
teknologi, giver personalet mulighed
for permanent at aflaste (”svæve”)
de sårbare hæle, hvilket er ideelt for
plejemodtagere med f.eks. perifer
iskæmi eller eksisterende sår.

Transportfunktion
Forsegler luften i madrassen i op
til 12 timer og danner en ensartet
stabil overflade ved transport
af plejemodtager, forflytning
og håndtering, samt under
plejeprocedurer og ved perioder
med strømsvigt.

CPR-funktion
Enhåndsbetjent lyntømningsfunktion.
CPR funktionen aktiverer hurtig
tømning i nødsituationer, ved
kortvarig fysioterapi og i forbindelse
med forflytning, håndtering
samt opbevaring.

nimbus professional

Nimbus Professional systemet er den ultimative trykaflastningsmadras i Nimbus-serien, der byder på den bedste
alternerende (aktive) terapi i sin klasse i alle moderne plejemiljøer. Lige fra intensivpleje til hjemmepleje og pleje på
medicinske og kirurgiske afdelinger har Nimbus Professional systemet vist en enestående evne til at tilpasse og
tilgodese de mange behov, der opstår i plejen og behandlingen af plejemodtageren.

NIMBUS PROFESSIONAL
YDERLIGERE FUNKTIONER
Nimbus Professional systemet tilbyder de samme behandlingsmuligheder og funktioner som Nimbus 4 med
følgende unikke yderligere ekstrafunktioner:

Hovedafsnittet kan tømmes for luft
De 3 celler under hovedet, kan tømmes for luft, for
at fjerne tryk under hovedet, eller for at give adgang
til hoved og nakke ved særlige plejeprocedurer
(evt. intubering, kanylering og hygiejne).

Zoned Wound Valve
teknologi

Zoned Wound Valve teknologi sætter plejeren
i stand til at isolere en af de 19 individuelle celler
under en plejemodtagerens krop, hvilket gør denne
madras til den mest fleksible støtteflade til styring af
meget sårbare områder f.eks. under transplantater,
forbrændinger, sår, hæle og iskæmiske ben.

Sakral tømning
Wound Valves (ventiler) i det sakrale afsnit,
kan tømme madrassen for luft som hjælp ved
plejeprocedurer f.eks. forflytning fra seng til stol,
fysioterapi samt ved særlige indgreb såsom ved
diagnostisk billedteknik.

Klinisk anvendelse

Ingen trykbeskadigelse
1

2
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De ukattegoriser
bare sår og/eller
formodet dyb
vævsskade

1. Internationale retningslinjer til forebyggelse og behandling af tryksår 2009, www.epuap.org

Produktspecifikationer
Madras

(Disse specifikationer gælder for både Nimbus 4 og Nimbus professional Systemer)
Standard

Smal

Længde

2085 mm

2085 mm

Bredde

890 mm

800 mm

Maksimal højde (ved kanter)

215 mm

215 mm

203 mm – oppumpet

203 mm – oppumpet

15,5 kg

14,3 kg

PU-belagt strikket stof
eller Advantex- eller eVENT betræk

PU-belagt strikket stof
eller Advantex- eller eVENT betræk

Polyuretan

Polyuretan

250 kg

250 kg

Cellehøjde
Vægt1
Betræk
Cellemateriale
Maksimal plejemodtagervægt
1) Nimbus 4: Standard udg. – 11,5 kg. Smal udg. – 10,3 kg

Pumpe

Slangesæt	 

Længde

508 mm

Længde	  1000 mm

Højde

220 mm

Slangemateriale	  5-vejs formstøbt fleksibel luftslange

Dybde

100 mm

Slangetilslutninger	  Formstøbt nylon

5,7 kg

Netspænding, frekvens (Storbritannien)
Elektrisk normering

35 VA

Ekstern sikringsnormering
Filtre

230 VAC, 50Hz

2 x F500 mA L 250 V
Alle kan udskiftes ved eftersyn

Driftscyklus

ArjoHuntleigh er en afdeling af Arjo Ltd Med. AB.
Kun ArjoHuntleigh originaldele, der er konstrueret specifikt til dette formål, bør benyttes med udstyr og
produkter leveret af ArjoHuntleigh.
Det er vores politik løbende at fremme udvikling, og vi forbeholder os derfor ret til at ændre design og
specifikationer uden forudgående varsel.
® og ™ er varemærker ejet af ArjoHuntleigh-virksomhedsgruppen.
© ArjoHuntleigh, 2011
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Vægt

El-sikkerhedsstandarder
Opfylder	  EN 60601-1:1990/A13:1996
IEC 60601-1:1988/A2:1995
Beskyttelsesgrad
Imod elektrisk stød	  Klasse I, Type BF
Beskyttelsesklasse for væskeindtrængning	  IPx0
Driftstilstand	 Kontinuerlig

GETINGE GROUP er en førende global leverandør af produkter og systemer, der
bidrager til kvalitetsforbedring og omkostningseffektivitet indenfor sundhedssektoren.
Vi driver virksomhed under de tre mærkenavne ArjoHuntleigh, GETINGE og
MAQUET. ArjoHuntleigh fokuserer på løsninger indenfor plejemodtagermobilitet
og sårbehandling. GETINGE leverer løsninger til infektionskontrol til hospitaler og
smittebegrænsning til sundhedssektoren. MAQUET er specialiseret i løsninger,
behandlinger og produkter til kirurgiske indgreb og intensivafdelinger.

www.ArjoHuntleigh.dk

ArjoHuntleigh A/S
Vassingerødvej 52,
3540 Lynge,
Danmark
Tlf.:

+45 4913 8486

Fax:

+45 4913 8487

E-mail: info.dk@ArjoHuntleigh.com

