NIMBUS

ZAAWANSOWANE MATERACE
PRZECIWODLEŻYNOWE

... with people in mind

OPTYMALNA REDYSTRYBUCJA
UCISKU I KOMFORT
Już od ponad 20 lat systemy Nimbus® zaliczają się do najbardziej wydajnych, komfortowych
i ekonomicznych materacy zmiennociśnieniowych stosowanych w środowiskach klinicznych, intensywnej
terapii oraz w domach opieki.

Do rodziny materacy Nimbus należą 2 systemy; Nimbus 4
i Nimbus Professional. Obydwa systemy zapewniają
efektywną aktywną1 redystrybucję ciśnienia (terapia
zmiennociśnieniowa) połączoną z automatycznym

dostosowaniem do wagi, rozmiaru i pozycji pacjenta,
co zapewnia optymalne łagodzenie ucisku i komfort.
Materace Nimbus przeznaczone są do stosowania
w leczeniu wszystkich stopni1 odleżyn.

POMPA NIMBUS
Współpracująca z obydwoma typami materacy (Nimbus 4 i Nimbus Professional) pompa Nimbus posiada
funkcje spełniające wymogi nowoczesnych placówek leczniczych oraz potrzeby zarówno pacjentów, jak
i personelu medycznego.
W trybie zmiennociśnieniowym komory materaca są
okresowo napełniane powietrzem i opróżniane, tak
aby nacisk wywierany na ciało pacjenta był zbliżony do
ciśnienia w naczyniach włosowatych po stronie żylnej
i tętniczej w jak najdłuższym możliwym czasie. Terapia ma
na celu naśladowanie regularnych ruchów i umożliwianie
maksymalnego przepływu krwi przez tkanki. Badania
kliniczne konsekwentnie wykazują wspaniałe wyniki dla
większości pacjentów.
W trybie „statycznym“1 materac delikatnie podtrzymuje
pacjenta na całej powierzchni.

Alarmy dźwiękowe i wizualne
Pompa jest wyposażona w alarmy dźwiękowe
i wizualne, które włączają się, gdy konieczna
jest interwencja w przypadku zaniku zasilania,
zbyt wysokiego lub zbyt niskiego ciśnienia oraz
awarii pompy.

Zwiększona powierzchnia kontaktu efektywnie rozkłada
i zmniejsza nacisk na całe ciało.
Cicha i bezwibracyjna pompa współpracuje z czujnikiem
Auto-Matt™ w materacu, zapewniającym automatyczną
regulację ciśnienia zgodnie z rozłożeniem wagi i ruchami
pacjenta. Cecha ta zapewnia optymalne warunki
w profilaktyce i leczeniu odleżyn wszystkich stopni1
oraz zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego, zwiększając
bezpieczeństwo pacjenta.

Regulacja komfortu
Aby zapewnić pacjentowi jak największy
komfort, można regulować ciśnienie przy
pomocy pokrętła regulacyjnego, nie wpływając
na wydajność terapeutyczną.

Zapobieganie infekcji
3 etapy filtracji BioFiltra zapewniają
dostarczanie czystego powietrza do materaca,
co sprzyja prewencji zakażeń.

NIMBUS 4
System Nimbus 4 łączy w sobie automatyczną regulację ciśnienia w komorach oraz technologię Heelguard™
i unikalny Wound Valve™, które zapewniają efektywne zmniejszenie nacisku i są rozwiązaniem dla pacjentów
z różnymi potrzebami. System Nimbus 4 może pomóc w redukcji ilości czasu potrzebnego do opieki nad
pacjentem, zwiększeniu bezpieczeństwa pacjenta i personelu medycznego oraz zapewnia skuteczność
terapeutyczną.

Pokrowiec
Dwukierunkowo rozciągliwy
pokrowiec przepuszcza parę wodną,
a zatrzymuje ciecze, zapewnia
optymalne rozłożenie nacisku
i komfort. Mocowanie do materaca
za pomocą suwaków zapobiega
przedostawaniu się cieczy do
wewnątrz. Pokrowiec jest niepalny,
łatwy do czyszczenia i może być
zdejmowany do prania.

Konstrukcja materaca
zapobiegająca zapadaniu się

Materac zbudowany z 20 komór
w kształcie „8“ i przeznaczony dla
pacjentów o wadze do 250kg zapewnia
aktywną redystrybucję ciśnienia
u pacjentów z odleżynami wszystkich
stopni1.

Prowadzenie przewodów
Zmniejszenie ryzyka urazu pacjenta
lub personelu medycznego dzięki
schowanym kablom.

Strefa pięt
Strefa materaca, w której 5 ostatnich
komór zapewnia maksymalne
zmniejszenie nacisku dzięki
zastosowaniu specjalnych pasów.
Niższe ciśnienie w delikatnym
obszarze pięt jest utrzymywane
w dłuższym czasie.

CECHY MATERACA
NIMBUS

Czujnik Auto-Matt
Umieszczony bezpośrednio pod
komorami zmiennociśnieniowymi
czujnik Auto-Matt zapewnia
automatyczny dobór ciśnienia
wewnątrz materaca w zależności od
rozmiarów, wzrostu, pozycji i wagi
pacjenta.

Technologia Wound Valve
W pięciu ostatnich komorach
zastosowano technologię Wound
Valve, która umożliwia całkowite
opróżnienie komór we wrażliwym
obszarze pięt. Jest to rozwiązanie
idealne np. dla pacjentów
z niedokrwieniem kończyn lub
ranami.

Przełącznik trybu transportowego
Powietrze jest zatrzymywane
w materacu do 12 godzin,
zapewniając pacjentowi stabilne
podparcie w czasie transportu lub
wykonywania innych czynności oraz
w razie zaniku zasilania.

CPR
Szybkie zwolnienie, obsługa
jedną ręką — umożliwia szybkie
spuszczenie powietrza w nagłych
przypadkach, podczas fizjoterapii,
do transportu i przechowywania
materaca.

NIMBUS PROFESSIONAL

System Nimbus Professional to dynamiczny materac przeciwodleżynowy najwyższej klasy w rodzinie materacy
Nimbus, zapewniający profesjonalną terapię w każdych warunkach. System Nimbus Professional zapewnia
sprawdzone rozwiązania oraz możliwość dostosowania do konkretnych potrzeb różnych pacjentów we
wszelkiego rodzaju placówkach — intensywnej terapii, leczenia oparzeń, chirurgii, opieki długoterminowej.

NIMBUS PROFESSIONAL
DODATKOWE FUNKCJE
System Nimbus Professional poza cechami modelu Nimbus 4 posiada następujące funkcje dodatkowe:

Odpompowanie sekcji głowy
Z 3 komór w sekcji głowy można spuścić powietrze,
aby zmniejszyć nacisk na głowę lub zapewnić
dostęp do głowy i szyi podczas specjalnych
procedur (np. intubacji, kaniulacji czy mycia).

Strefowa technologia
Wound Valve

Funkcja Wound Valve obejmuje 19 komór
wyposażonych w specjalne zawory, które
personel może pojedynczo wyłączać z pracy
spuszczając z nich powietrze. Funkcja ta umożliwia
dostosowanie materaca do prowadzenia pacjentów
z wysoce wrażliwymi obszarami ciałami (oparzenia,
przeszczepy, rany, pięty, niedokrwione kończyny).

Zawory Wound Valves umożliwiają spuszczenie
powietrza z komór w sekcji krzyżowej materaca, co
ułatwia przeprowadzenie procedur pielęgnacyjnych,
transferu pacjenta z łóżka na krzesło, fizjoterapię,
zejście pacjenta o niskim wzroście z materaca
oraz wykonanie specjalistycznych badań jak
obrazowanie.

Odpompowanie komór w sekcji
krzyżowej

Zastosowanie kliniczne

Brak odleżyn
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2
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Niesklasyfikowana
martwica i/lub
podejrzenie głębokiego uszkodzenia
tkanek

1. Międzynarodowe wytyczne w zakresie profilaktyki i leczenia odleżyn 2009. www.epuap.org

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Materac

(Poniższe specyfikacje odnoszą się zarówno do systemu Nimbus 4, jak i Nimbus Professional)

		Standardowy

Wąski

Długość		

2085 mm (82”)

2085 mm (82”)

Szerokość		

890 mm (35”)

800 mm (31½”)

Maksymalna wysokość (na końcach)		

215 mm (8½”)

215 mm (8½”)

Wysokość komory		 203 mm (8”) — napompowana

203 mm (8”) — napompowana

Waga1		
15,5 kg (34 funty)
14,3 kg (31½ funta)
Materiał pokrowca górnego		
Tkanina powlekana PU
		lub Advantex lub tkanina eVENT

Tkanina powlekana PU
lub Advantex lub tkanina eVENT

Materiał komór		

Poliuretan

Poliuretan

Maksymalna waga pacjenta		

250 kg (550 funtów)

250 kg (550 funtów)

1) Nimbus 4: Standardowa wersja — 11,5 kg (25½ funta) Wąska wersja — 10,3 kg (22¾ funta)

Pompa

Zestaw rurek

Długość

508 mm (20”)

Długość

Wysokość

220 mm (8¾”)

Materiał rurek

Głębokość

100 mm (4”)

Złączki rurek	  profilowany nylon

5,7 kg (12½ funta)

Napięcie, częstotliwość (UK)

230 V AC, 50 Hz

Prąd znamionowy

35 VA

Prąd znamionowy bezpiecznika
Filtry

5 drożne profilowane PVC

2 x F500 mA L 250 V

Wymieniane tylko przez serwis

Cykl pracy

ArjoHuntleigh jest oddziałem spółki Arjo Ltd. Med AB.
W urządzeniach i produktach dostarczanych przez ArjoHuntleigh można używać wyłącznie części
zaprojektowanych przez ArjoHuntleigh, zgodnie z ich przeznaczeniem.
Stosujemy zasadę ciągłego doskonalenia, dlatego zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji projektów i danych technicznych produktu bez uprzedzenia.
® i ™ są znakami towarowymi należącymi do grupy firm ArjoHuntleigh.
© ArjoHuntleigh, 2011
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Waga

1000 mm (39½”)

10 minut

Standardy bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych		
Zgodność z normami
Stopień ochrony
Przed porażeniem

EN 60601-1:1990/A13:1996
IEC 60601-1:1988/A2:1995
Klasa I, typ BF

Stopień ochrony przed wnikaniem płynów	  IPx0
Tryb działania	  Ciągły

www.ArjoHuntleigh.com

ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.
ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 2
62-052 Komorniki
Polska
tel. + 48 61 664 54 11
fax + 48 61 662 15 90
arjo@arjohuntleigh.com

GETINGE GROUP to wiodący na świecie dostawca produktów i systemów zapewniających poprawę jakości i efektywności ekonomicznej
w służbie zdrowia i branżach pokrewnych. Działamy posługując się trzema markami, są to: ArjoHuntleigh, GETINGE i MAQUET. ArjoHuntleigh
oferuje rozwiązania w zakresie opieki nad osobami o ograniczonej sprawności ruchowej i stanach z tym związanych oraz leczenia ran. GETINGE
dostarcza rozwiązania w zakresie systemów sterylizacji wymaganych
w służbie zdrowia i dezynfekcji w branżach pokrewnych. MAQUET specjalizuje się w rozwiązaniach, metodach leczenia a także produktach dla
bloków operacyjnych, kardiologii interwencyjnej i oddziałów intensywnej
opieki medycznej.

