Den næste generation af tryksårsbehandling
og med I-mmersion™ terapi

ClinActiv™
ClinActiv™ MCM™
Madrassystemer til forebyggelse og behandling af tryksår

ClinActiv™ beskytter patientens hud ved g

Tryk =

Vaegt

Område

Det er meget vigtigt at vælge den rigtige madras for at undgå tryksår.
Hill-Rom® ClinActiv madras er baseret på en række nyskabelser, der gør
den unikt på markedet.
TM

• Fem individuelle lavtryksområder, herunder et særligt
hælområde.
• Real-time trykjustering med Vario Advanced™
trykreguleringssystemet.

Alle hospitalspatienter har risiko for at udvikle tryksår.
Hill-Rom er specialiseret i at udvikle madrasser,
der forhindrer de væsentligste årsager til nedbrydning
af huden:

• Maksimal understøttelse gennem I-mmersion terapi
• Fleksibilitet takket være muligheden for at vælge
mellem konstant eller alternerende lavtryksterapi.
• MicroClimate Management giver en optimal
mikroklimastyring, justeres automatisk efter
patientens behov.

2

Tryk

Forskydning

Friktion

Varme &
vanddampe

ed genem optimal I-mmersion™ terapi.

Den seneste udvikling i en lang række af succeser.
Efter succcesen med Clinitron™ terapi, har Hill-Roms
filosofi altid været at producere højteknologiske
madrasser med lavt tryk der forebygger kompresseion
af sårbart væv. Hill-Rom undgår bevidst enhver form
for områder med højt tryk.

I dag

Primo med Vario™
trykkontrolsystem.

1976
Clinitron

ClinActiv™ med
Vario Advanced™
trykkontrolsystem.

Duo™ 2 med De-Teq™
sensorteknologi
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Funktionalitet via innovation.
Baseret på flere års erfaring med udvikling af effektive antidecubitussystemer.
Innovativt design optimerer trykudjævningen
af de mest sårbare områder
Fem individuelle lavtryksområder, inklusiv et særligt
hælområde med konstant lavt tryk.
Nyudviklet bækkenområde med mikropuder og
flerelagsdesign.
Særligt hælområde med ultralavt tryk der giver
optimal beskyttelse af det sårbare hælområde samt en
forbedret benstøtte.

Real-tids trykjustering

Til forskel fra andre traditionelle dynamiske
madrassystemer, hvor trykket kan være op
til 20 minutter om at tilpasse sig patienten,
har ClinActiv™ madrassen følgende fordele:

• En øjeblikkelig justering af det interne tryk,
uanset patientens højde, kropsbygning, vægt
og liggeposition.
• Giver altid en optimal trykfordeling.

Mulighed for valg af terapiindstilling
Vælg mellem kontinuerligt lavtryk eller alternerende lavtryk. Hill-Rom® ClinActiv
trykfordeling ved begge indstillinger.
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TM

madrassen giver optimal

Kontinuerligt lavt tryk.

Alternerende lavt tryks

I denne terapiindstilling forbliver madrassen
med vedvarende lavt tryk, hvor alle luftpuderne
pustes op og giver en optimal støtte omslutning
af patienten.

I terapiindstillingen alternerende vil den
midterste del af madrassen skifte i en “1 i
2”-cyklus med lavt tryk.

Innovative sikkerhedsfunktioner.
Sikkerhed har altid højeste prioritet hos Hill-Roms® Adskillige specifikke
funktioner i ClinActiv™ madrassen bidrager med at sikre maksimal sikkerhed.

Hurtig CPR-indstilling

Hill-Rom No Falls™ filosofi.

Patient udstigningsalarm

Den specielle hurtig-tømningsventil,
tømmer hurtigt madrassen for luft ved
behov.

Den18 cm høje madras opfylder
kravene i forhold til sengehestene.

Et lydsignal advarer plejepersonalet,
hvis patienten stigninger ud af sengen.

Maks. tryk: Øjeblikkelig maksimal
fyldning.

Aflåseligt betjeningspanel.

Forbedret ledningssystem

Betjeningspanellet kan låses for
at undgå uønsket aktivering/
deaktivering af terapiindstillingerne.

Ledningssystemet fører alle ledninger
langs madrassen, hvilket letter
rengøring og mindsker risikoen for,
at brugerne falder i ledningerne.

Fylder hurtigt madrassen til det
maksimale tryk for at lette forflytning
og pleje.

Miljøbevidsthed.
Vores bekymring om velbefindende stopper ikke ved patienten
og plejepersonalet. Faktisk er miljøbevidsthed en integreret
del af hele vores forretning – fra produktudvikling til distribution.
Miljøvenlig transport

Støjsvag drift

Lavt energiforbrug

Madrassens lette vægt og minimale
størrelse når den er rullet sammen
samt valget af transportmetode,
er med til at minimere de
miljømæssige påvirkninger.

Det lave lydeniveau fra ClinActiv
madrassen giver et sundt miljø
for patienterne og plejepersonale.
Støjniveauet kan sammenlignes med
en standard stationær pc(38 dBA).
TM

Strømforbruget er blot 50 VA,
hvilket også kan sammenlignes
med en almindelig pc. Produktet
er designet til at være
omkostningseﬀektivt og miljøvenligt.
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ClinActiv™ MCM™ – den næste generation
af systemer med Low Air Loss System med
luftstrømsteknologi
Varme og efterfølgende fugtophobning er de
vigtigste ikke-trykrelaterede risikofaktorer.
Traditionelle systemer med lavt lufttab har små huller
i underlaget, som nemt bliver blokeret af patienten, hvilket
reducerer eﬀektiviteten. Med ClinActiv
MCM madrassen
opnås en eﬀektiv mikroklimastyring ved hjælp af innovative
metoder:
TM

• Overskydende varme og fugtdampe trækkes ind i luftstrømmen
under MCM-betrækket, inden det sendes videre ud i luften.
• Højteknologisk materiale i MCM betrækket sikrer,
at luftstrømmen er konstant og jævnt fordelt.
• Hudens temperatur holdes på et lavt, men alligevel behageligt
niveau, hvilket forhindrer sved og opblødning.
• Luftstrømmen er næsten lydløs og kan tændes og slukkes efter
ønske med fjernbetjeningen.
• MCM-systemet regulerer automatisk og skånsomt hudens
temperatur efter patientens behov.

Begrænset
luftstrøm

Blokering af luft
TIDLIGERE TEKNOLOGI. I traditionelle
systemer med lavt lufttab har patienten
tendens til at blokere de små huller i underlaget, hvilket reducerer effektiviteten.

NY TEKNOLOGI
Den avancerede luftstrømsteknologi
i ClinActivTM MCM madrassen sikrer
at varme og fugtdampe fjernes effektivt
fra hud og madras og bidrager derved
til at reducerer varmeudvikling ved kilden.
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Mikroklimastyringen
forebygger tryksår ved:
• At afbalancere hudens
temperatur og fugtniveau.
• At reducere sved.
• At reducere opblødning
• Ved at begrænse
friktionspåvirkningerne
• At reducere vævets sårbarhed
over for forskydning.
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Forskellige modeller af ClinActiv™

madrassen

Alternerende lavt tryk
ClinActiv
ClinActiv

+

+

+

+

MCM™

Kontinuerligt lavt tryk
ClinActiv
ClinActiv

MCM™

Kontakt en Hill-Rom-repræsentant for yderligere oplysninger om de forskellige modeller og muligheder.

ClinActiv støtteunderlaget er især udviklet med henblik på behandling og
forebyggelse af tryksår, som en integreret del af Hill-Roms® Safe Skin™ filosofi.

Tekniske specifikationer
Madras

Elektriske krav:

Længde:............................................................................................................................................................203 cm
Bredde: .................................................................................................................................................................85 cm
Højde:....................................................................................................................................................................18 cm
Vægt: ......................................................................................................................................................................16 kg

Spænding ................................................................................................................................230 VAC, 50-60 Hz

Terapeutisk maks. vægt: ..........................................................................................................................160 kg
(patientens vægt garanterer klinisk effekt i alle sædvanlige hovedgærdeindstillinger,
ekskl. sengetøj og sengeudstyr).
Maks. statisk belastning: ...........................................................................................................................350 kg
(maksimalt tilladte belastning med sengen i vandret position).
Min. patientvægt: .........................................................................................................................................30 kg
Kontrolenhed:
Højde:....................................................................................................................................................................31 cm
Bredde .................................................................................................................................................................28 cm
Dybde: .................................................................................................................................................................22 cm
Vægt: .....................................................................................................................................................................4,9 kg

Støjniveau: .............................................. 38 dBA @ 1 meter med en baggrundsstøj på 35 dBA.
Klasse IIa medicinteknisk direktiv iht. 93/42/EEC senest ændret ved direktiv 2007/47/EC.
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ClinActiv™

MCM™ betræk
Materiale: Polyamid overtrukket med polyuretan med lav friktion, som er åndbart,
bakteriostatisk, fungistatisk, antimikrobielt og vandtæt. Betrækket kan aftørres og tillader
overfladedesinfektion og maskinvask.

Hill-Rom design og Hill-Rom logo er varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører Hill-Rom Services, Inc. ClinActiv, MCM, Clinitron, Duo, I-mmersion, Vario,
Vario Advanced, De-Teq, Safe Skin og No Falls er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Hill-Rom Services, Inc eller Hill-Rom SARL.

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.
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www.hill-rom.com
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Hill-Rom® forbeholder sig retten til at foretage ændringer
af design, specifikationer og modeller uden forudgående
varsel. Den eneste garanti, Hill-Rom® stiller, er den
udtrykkelige skriftlige garanti, der er gældende ved salg
eller leje af vores produkter.
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Design: Hill-Rom International Communications, 01-2013.

Maks. patientvægt:

Nominel: ..............................................................................................................................................................0,25 A
Normal drift: ...........................................................................................................................................0,2 A maks.
Strømforbrug: ...................................................................................................................................................50 VA

o n :

Betræk:...................................................................................... Polyamid overtrukket med polyuretan.

Strøm:
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