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PĚNOVÉ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

stupeň
rizika

škála
Norton

stupeň
rizika

vysoký

vysoký

střední

střední

nízký

20–16

nízký
PUR pěna

doporučené použití
Matra 13 13/0062684
■
■
■
■

příčné a podélné průřezy

oboustranné průřezy

Casacare 13/0062692
■
■
■
■
■
■
■

stupeň
rizika

vysoký

vysoký
střední
20–16

PLNĚ HRAZENO

PUR pěna
oboustranné příčné i podélné průřezy
pasivní cirkulace vzduchu
snímatelný, antibakteriální a pružný potah
omyvatelný a paroprodyšný povrch potahu
rozměry: ×× cm
nosnost:  kg

střední
nízký
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PLNĚ HRAZENO

škála
Norton

doporučené použití

20–16

doporučené použití

PUR pěna
snímatelný bavlněný potah
rozměry: ×× cm
nosnost:  kg

stupeň
rizika

škála
Norton

škála
Norton

16–14

nízký
příčné a podélné průřezy

oboustranné průřezy

doporučené použití

Casacare 1 13/0062685

Polymulti 13/0063714

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■

PUR pěna
oboustranné příčné i podélné průřezy
pasivní cirkulace vzduchu
snímatelný, antibakteriální a pružný potah
omyvatelný a paroprodyšný povrch potahu
rozměry: ×× cm
nosnost:  kg

■
■
■
■

vyměkčená část

přizpůsobení dle výšky

PUR pěna
vyměkčené části v ohrožených oblastech
tři samostatné vyměnitelné bloky
možnost přizpůsobení dle výšky pacienta:
do  cm, – cm, nad  cm (viz obrázek),
snímatelný, antibakteriální a pružný potah
omyvatelný, paroprodyšný a protiskluzový povrch potahu
rozměry: ×× cm
nosnost:  kg
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PĚNOVÉ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

stupeň
rizika
vysoký

škála
Norton

stupeň
rizika

16–12

vysoký

střední

škála
Norton
14–12

střední

nízký

nízký

doporučené použití

vyměkčená část

funkční vrstva

doporučené použití

zesílená středová část

funkční vrstva

Visco 1 13/0093296

Visco 2 13/0093297

■
■
■
■
■
■
■

■ dva typy PUR pěny s paměťovým efektem
■ zesílená středová část
(vhodné při častém polohování zádového dílu roštu)
■ snímatelný, antibakteriální a pružný potah
■ omyvatelný, paroprodyšný a protiskluzový povrch potahu
■ standardní rozměr: ,×,× cm (pro ložnou plochu × cm)
volitelný rozměr: ×, ×, .×, ×.,
×., ×., .×., ×.,
.×., .×. cm
■ nosnost:  kg

PUR pěna s paměťovým efektem
vyměkčená spodní část pod patami
snímatelný, antibakteriální a pružný potah
omyvatelný, paroprodyšný a protiskluzový povrch potahu
rozměry: ,×,× cm (pro ložnou plochu × cm)
nosnost:  kg
pouze svrchní díl - nutno používat společně s pěnovou matrací

stupeň
rizika
vysoký

stupeň
rizika

škála
Norton
14–12

vysoký

střední

<14

střední

nízký
doporučené použití

škála
Norton

nízký
vyměkčená část

funkční vrstva

doporučené použití

možnost záměny dílů

pumpička s manometrem

Viscoﬂex 13/0063715

Combiﬂex Air 13/0093332

■ dva typy PUR pěny s paměťovým efektem
■ zesílená středová část
(vhodné při častém polohování zádového dílu roštu)
■ vyměkčená spodní část pod patami
■ snímatelný, antibakteriální a pružný potah
■ omyvatelný, paroprodyšný a protiskluzový povrch potahu
■ rozměry: ,×,× cm (pro ložnou plochu × cm)
■ nosnost:  kg

■ dva typy PUR pěny s paměťovým efektem
■ vzduchová podložka Polyair ve spodní části pod patami
■ vyměkčená středová část
(vhodné při častém polohování zádového dílu roštu)
■ snímatelný, antibakteriální a pružný potah
■ omyvatelný, paroprodyšný a protiskluzový povrch potahu
■ rozměry: ,×,× cm (pro ložnou plochu × cm)
■ nosnost:  kg
■ středový a spodní díl lze vzájemně zaměnit (viz obr.)
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AKTIVNÍ VZDUCHOVÉ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

stupeň
rizika

škála
Norton

stupeň
rizika

vysoký
střední

vysoký
16–14

doporučené použití

přefukování komor

PA 1500 13/0093484
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

nízký
kompresor
PLNĚ HRAZENO

škála
Norton

vysoký

<12

střední
nízký
doporučené použití

1 2 3 1 2 3 1

přefukování komor

PA 5500 13/0093387
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

44

textilem potažené vyměnitelné příčné PVC komory
individuální nastavení tlaku
CPR systém pro rychlé vypuštění
ventilační mikrootvory
střídavé přefukování komor:  zóny
tři statické komory pod hlavou
kompresor – cyklus: , ,  nebo  minut
možnost statického módu
snímatelný, antibakteriální, pružný potah
omyvatelný a paroprodyšný povrch potahu
rozměry: ×× cm
nosnost:  kg

doporučené použití

kompresor

1 2 1 2 1 2 1

přefukování komor

PA 3500 13/0078988
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

textilem potažené vyměnitelné příčné PVC komory
individuální nastavení tlaku
CPR systém pro rychlé vypuštění
ventilační mikrootvory
kompresor – cyklus:  min
střídavé přefukování komor:  zóny
snímatelný, antibakteriální, pružný potah
omyvatelný a paroprodyšný povrch potahu
rozměry: ×× cm
nosnost:  kg

stupeň
rizika

16–12

střední
1 2 1 2 1 2 1

nízký

škála
Norton

vyměnitelné příčné TPU komory
individuální nastavení tlaku
CPR systém pro rychlé vypuštění
ventilační mikrootvory
střídavé přefukování komor:  zóny
tři statické komory pod hlavou
kompresor – cyklus: , ,  nebo  min
možnost statického módu
snímatelný, antibakteriální, pružný potah
omyvatelný a paroprodyšný povrch potahu
rozměry: ×× cm
nosnost:  kg

kompresor
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ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY PRO POLOHOVÁNÍ

poloha na zádech

poloha na boku

poloha na zádech
Podkova P9704
■
■
■
■
■

Polštář Uni Small P9700
Polštář Uni Standard P9701

polystyrenové mikrokuličky
pro polohování krční páteře a hlavy
vnitřní bavlněný potah
snímatelný omyvatelný potah
průměr:  cm

■
■
■
■

polystyrenové mikrokuličky
universální polštář pro polohování
vnitřní bavlněný potah
snímatelný omyvatelný potah

■ rozměr: × cm
P rozměr: × cm

poloha na boku

poloha na zádech
Cylindrický válec P9702
Abdukční polštář P9703
■
■
■
■

■ délka:  cm
■ průměr:  cm
P doplněk válce na suchý zip

30° poloha

Podložka P9707
■
■
■
■
■

poloha na zádech

Bumerang P9705
Podhlavník P9706

polystyrenové mikrokuličky
pro polohování dolních končetin
vnitřní bavlněný potah
snímatelný omyvatelný potah

30° poloha

poloha na zádech

polystyrenové mikrokuličky
pro polohování trupu a dolních končetin
vnitřní bavlněný potah
snímatelný omyvatelný potah
délka:  cm

■ polystyrenové mikrokuličky
■ pro polohování trupu, pánve
a horních končetin
■ vnitřní bavlněný potah

■ snímatelný omyvatelný potah
■ délka:  cm
P doplněk pro Bumerang

poloha na boku
Polštář pod záda PC6
Univerzální polštář PC7
■ polyesterová dutá vlákna
■ rozměr: × cm

PC rozměr: × cm
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ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY PRO POLOHOVÁNÍ

textilní potah

textilní potah

anatomický tvar

anatomický tvar

Zdravotní polštář C 120
■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ textilní potah

Zdravotní polštář C 150
■ rozměry: ×× cm

Abdukční klín P 910 07/0019492
■ PUR pěna
■ anatomický tvar
■ ﬁxační pás na suchý zip

46

■ anatomický tvar
■ textilní potah
■ rozměry: ××/ cm

textilní potah

omyvatelný potah

anatomický tvar

30° poloha

Zdravotní polštář C 100
■ dva typy PUR pěny s paměťovým
efektem
■ anatomický tvar

■ oboustrané použití - dvě výšky
■ dva typy PUR pěny s paměťovým
efektem

Podložka pro polohování trupu P 911
■ textilní potah
■ rozměry: ×× cm

■ pro polohování do °pozice
■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar

■ oboustranné použití
■ omyvatelný a paroprodyšný potah
■ možnost objednat půlenou verzi

omyvatelný potah

omyvatelný potah

poloha na zádech

poloha na zádech

PLNĚ HRAZENO
■ omyvatelný a paroprodyšný potah

Podložka pro polohování horní končetiny P 912
■ pro polohování horní končetiny
■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar

■ oboustranné použití
■ omyvatelný a paroprodyšný potah
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ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY POD PATY

626 13/0039580

PLNĚ HRAZENO

PC 1 13/0039584
■ PES dutá vlákna
■ ﬁxační pásky na suchý zip
■ při nízkém riziku dekubitů

■ vlna
■ ﬁxační pásek na suchý zip
■ při nízkém riziku dekubitů

omyvatelný potah

příklad použití
P 901 13/0093298

příklad použití

příklad použití

příklad použití

P 904

■ PUR pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ ﬁxační pásky na suchý zip

■ omyvatelný potah
■ při středním riziku dekubitů

■ dva typy PUR pěny s paměťovým
efektem
■ anatomický tvar

■ možnost dvou poloh
■ omyvatelný potah
■ při vysokém riziku dekubitů

omyvatelný potah

omyvatelný potah

příklad použití

příklad použití

P 902 13/0093299
■ dva typy PUR pěny s paměťovým
efektem
■ anatomický tvar

příklad použití
P 903 13/0093300

■ možnost dvou poloh
■ omyvatelný potah
■ při vysokém riziku dekubitů

■ PU pěna s paměťovým efektem
■ anatomický tvar
■ otvor pro patu

■ omyvatelný potah
■ při vysokém riziku dekubitů
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ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY

Podložka pod loket 627 13/0039581
■ vlna
■ ﬁxační pásky na suchý zip

Lůžková podložka 625 A 13/0039578
Lůžková podložka 625 B 13/0039579
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PLNĚ HRAZENO
■ při nízkém riziku dekubitů

PLNĚ HRAZENO
PLNĚ HRAZENO

Podložka pod loket PC 2 13/0039585
■ PES dutá vlákna
■ ﬁxační pásky na suchý zip

Podložní kruh PC 4 13/0039586

■ vlna
 A rozměry: × cm
 B rozměry: × cm

■
■
■
■

Podložní kruh 631 13/0039583

Podložní kruh 632


■ latexová pěna
■ vnější průměr:  cm
■ vnitřní průměr:  cm


■ PUR pěna
■ snímatelný potah
■ rozměry: ×× cm

PES dutá vlákna
omyvatelná
vnější průměr:  cm
vnitřní průměr:  cm

■ při nízkém riziku dekubitů
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ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY DO VOZÍKŮ

stupeň
rizika

škála
Norton

stupeň
rizika

vysoký

vysoký

střední
nízký

střední
20–16

doporučené použití

nízký
rozložení tlaku

PC 12 13/0039590
PC 9 13/0039589

PC 9 bočnice s opěrkou zad
PLNĚ HRAZENO
PLNĚ HRAZENO

■ PES dutá vlákna
■ rozměry: ××, cm

■
■
■
■

škála
Norton

latexová pěna
PLNĚ HRAZENO

latexová pěna
elastický textilní potah (barva viz vzorník)
výška:  cm
rozměry (cm)/nosnost (kg): ×/, ×/, ×/,
×/, ×/, ×/,
×/, ×/

stupeň
rizika

škála
Norton

vysoký

střední

střední
20–16

doporučené použití

16–14

nízký
rozložení tlaku

Gel
13/0078990
Gel Percé 13/0078991
■
■
■
■
■

rozložení tlaku

Latex 13/0093911

vysoký

nízký

20–16

doporučené použití

PC  + odnímací zádová opěrka a bočnice

stupeň
rizika

škála
Norton

viskoelastický gel
elastický potah z mikrovláken
možnost omyvatelného potahu
výška: , cm
rozměry (cm)/nosnost (kg):
×/, ×/

Gel Percé odnímatelná část
PLNĚ HRAZENO
PLNĚ HRAZENO

Gel Percé + odnímatelná centrální
část
■ rozměry (cm)/nosnost (kg):
×/

doporučené použití

rozložení tlaku

Mixte 13/0078993
■
■
■
■
■

elastický potah
PLNĚ HRAZENO

viskoelastický gel s PUR pěnou
elastický potah z mikrovláken
možnost omyvatelného potahu
výška:  cm
rozměry (cm)/nosnost (kg):
×/,
×/
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