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Zibo Combi Active

Komfort og fleksibilitet –
med eller uden pumpe
Madrassen er skrabt til at hjælpe den bredest mulige målgruppe, med funktioner og komponenter af
højeste kvalitet med fokus på genanvendelighed og en bedre økonomi for kommuner og hospitaler.
Til mere immobile eller udsatte brugere, kan pumpen tilsluttes for ekstra trykaflastning
med vekseltryk.

Kliniske egenskaber:
Optimal trykfordeling og trykaflastning med flere behandlingsvalg. Reducerer varme og fugt. Indbygget
hælfunktion. Tværgående luftceller yder maksimal stabilitet og komfort.

Combi Active er ideel til bla.: Behandling af grad 1-4 trykskader, Forebyggelse til højrisiko brugere, Brugere
der ikke kan/vil repositionere sig selv, Smerteplagede brugere, Sensitive brugere, Mennesker med demens.

Kontakt vores specialister i tryksårsforbyggelse for at høre
nærmere om mulighederne, brugen og effekten af Combi Active Hybridmadrassen.

ZiboCare A/S | (+45) 76 900 407 | post@zibocare.dk | www.zibocare.dk | Følg os på facebook, linkedin og instagram

Zibo Combi Active

Komfort og fleksibilitet – med
eller uden pumpe
ZiboCare har udviklet en ny madras som er resultatet af 12 års erfaring.
Vi introducerer Combi Active hybridmadrassen.

Vaskbart betræk
Betrækket er vask- bart
ved max 95 grader.

Automatisk tilpasning
Tilpasser sig automatisk det optimale terapeutiske niveau for den enkelte bruger.

Maksimal komfort
Maksimal komfort med viskoelastisk toplag
oven på luftcellerne.

Sikkerhedskant
Specialdesignet fast sikkerhedskant der
minimerer fastklemning og reducerer
fald ved udstigning.

1 knap - 2 behandlingsmuligheder
Uden pumpe – selvjusterende trykfordeling.
Med pumpe – vekseltryk.

Lydsvag
Lydsvag pumpe, der er
nem at bruge og tilkoble.

Information:
Zibo Combi Active fåes i flere udgaver:

80x200x18 cm
HMI-nr.: 115478

85x200x18 cm
HMI-nr.: 115475

83x200x18 cm
HMI-nr.: 119659

88x200x18 cm
HMI-nr.: 119662

Madras

Pumpe

Brugervægt
0-250 Kg

Pumpevægt
1.7 Kg

Madrasvægt
13 Kg

Dimensioner
23 x 18 x 8 cm

Sammensætning
14 luftceller + skum på toppen

Indstillinger
1-2 cyklus

Betræk Materiale
PU inkontinensbetræk

Rengøring
Desinficeres med gængse rengøringsog desinfektionsmidler på en klud.

Rengøring
Sæbevand & desingfektionsmidler

Se mere og bestil på ZiboCare.dk eller ring til os på 76 900 407

