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Den bedste kombination af komfort og teknologi 
MicroAIR MA50CE er en teknisk innovativ og klinisk effektiv madras med mange funktionaliteter, der 
tilbyder optimal komfort og enkelhed i anvendelsen. MicroAIR MA50CE yder fortræffelig trykaflastning. 

MicroAIR MA50CE er en trykaflastende topmadras med 4 alternerende cyklusser der er designet til bor-
gere med middel og høj risiko for at udvikle tryksår.



Dynamisk/alternerende tryk

MicroAIR MA50CE består af 16 
alternerende luftfyldte celler som 
tilsammen sikrer en komfortabel lig-
geflade for brugeren. Cellerne er 
udført i PU behandlet nylon af høj 
kvalitet. Cyklus kan valgfrit indstilles 
til alternering med enten 5, 10, 15 
eller 20 min. interval. Aflastningen 
foregår ud fra pricippet en op en 
ned. Betrækket er fremstillet uden 
brug af Bromin og Halogen stoffer 
og er vanddampgennemtrængeligt. 
Betrækket er derudover forsynet 
med lynlås på alle fire sider mhp at 
sikre enkel aftagning i forbindelse 
med rengøring under hensyntagen 
til optimal hygiejne.

MicroAIR MA50CE pumpen 

MicroAIR MA50CE pumpen er 
forsynet med enkle trykknapper som 
kan anvendes til at indstille trykket 
samt oppustning til maksimum tryk 
til anvendelse i forbindelse med 
pleje og transport. Pumpen har 
flere sikkerhedsfunktioner: audio 
og visuel alarm ved lavt tryk og 
strømsvigt samt en panellåsfunktion, 

Egenskaber og fordele

Manuel sid op funktion
Når den manuelle „sid op“ 
funktion aktiveres tilføres 
automatisk 25% mere luft 
mhp at forhindre at borgeren 
„sidder madrassen igennem“ 
når hovedgærdet eleveres.

Kabel håndteringssytem 
Kabelhåndteringssystemet 
leder kabler langs madras-
sens side mhp at øge sik-
kerheden for patient og 
personale. 

Valg mellem fire tidssyklus-
ser
Pumpen kan valgfrit indstil-
les i fire tidscyklusser (5, 10 
15 og 20 min.) mhp at øge 
patient komforten og sikre 
optimal trykaflastning for 
den enkelte. Det er muligt at 
vælge mellem dynamisk og 
statisk funktion, sidstnævnte 
for en begrænset periode.

HLR (CPR)
HLR funktion er placeret i 
fodenden af madrassen. I 
nødsituationer kan luften 
tømmes fra madrassens 
bryst og torso regioner på 15 
sek.
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der forebygger utilsigtet ændring 
af indstillingerne. Tryktransduseren 
måler trykket automatisk og indstiller 
dette i overensstemmelse med 
patientens vægt. I statisk funktion 
forbliver MicroAIR MA50CE luftfyldt 
og i dynamisk funktion veksler dette 
for hver anden celle.



Egenskaber og fordele

Individuelt udskiftelige celler
Trykaflastningen sker ved at cellerne alternerer udfra et en op 
en ned mønster, som således medfører, at cellernes blodfor-
syning opretholdes. Cellerne udskiftes enkelt og hurtigt indivi-
duelt. Cellerne er udført i materiale af meget høj kvalitet med 
henblik på blandt andet at forhindre at disse tørrer ud.

Transport funktion
MicroAIR MA50CE ’s kompressor har solonoid ventil (magnet 
ventil) teknologi der forsejler luften indeni topmadrassen i 
forbindelse med strømsvigt; dette sikrer at patienten ikke 
”sidder madrassen igennem” så længe luftslangen er tilsluttet 
pumpen. Pumpens batteri back-up lagrer pumpens indstillin-
ger indtil strømmen vender tilbage. Dette medvirker til at opti-
mere sikkerheden for både patient og plejepersonale.

Bromin og Halogenstof fri
Dartex betrækket som er udført i tovejs strækbart polyurethan 
materiale (reducerer shear og friktion) indeholder ingen Bromin 
eller Halogene stoffer. Den nye tekologi medfører tillige at 
materialet har en længere holdbarhed mht rengøring. Betræk-
ket som kan fjernes helt er vanddampgennemtrængeliigt og 
kan vaskes ved 95 grader C.

Fastholdelsesstropper 
Elastiske stropper i hoved- og benende sikrer at topmadras-
sen bliver på plads over skummadrassen. For yderligere sik-
kerhed kan anvendes to sikkerhedsstropper som desuden kan 
anvendes til at vikle om madrassen i forindelse med transport.
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Bariatrisk

Tekniske data

Blå

Farve

I overensstemmelse med hensigten om fortsat videreudvikling af vore 
produkter, forbeholder vi vi os ret til at ændre produktdesign uden 
forudgående information. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne 
publikation må ikke, i nogen form, reproduceres, uden Invacares samtykke. 
Invacares registrerede varemærke: MicroAir
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MicroAIR 
50CE 

Bredde:  
830 mm / 880 mm

Længde:  
2000 mm

Højde:  
130 mm

Vægt: 
Madras: 9 kg / 
Pumpe: 2.2 kg

kggkgkg

Min. Brugervægt: 
15 kg

Max. Brugervægt: 
180 kg

Rengøring: 95°

Garanti: 
Topmadras og pumpe - 2 år
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