
Domus Auto - Helmadras

Dynamisk trykaflastende 
helmadras
Domus Auto er en fleksibel, trykaflastende luftmadras med mange indstillingsmuligheder, som også 
giver mulighed for at aflaste tryk ved hælene med indstilling af O-tryk.

Egenskaber
Domus Auto topmadras består af 17 enkelte luft-
celler, der hver er 20 cm høje. Alle celler kan udskift-
es enkeltvis.  

Brugertilpasset tryk
Madrassen indstiller automatisk trykket i madrassen 
efter brugerens vægt, og pumpen kører i en cyklus 
med et tidsinterval på 10 min., som skiftevis øger 
og letter trykket. Pumpen kan også indstille trykket 
til at være statisk, og det er muligt at indstille sidd-
efunktion.

Hælfunktion
Madrassens nederste 5 celler kan kobles fra slang-
esystemet, så der dannes O-tryk under hælene. Der 
er kontraventiler i slangesystemet, så der skal ikke 
bruges propper, snore eller andet for at frakoble 
cellerne. Madrassen har CPR-funktion. 

Autofirmfunktion
Autofirmfunktionen gør madrassen helt fast ved 
fxpleje og forflytninger. Autofirm slår automatisk-
fra efter 20 min. Ved for lavt tryk, strømsvigt eller 
behovfor service går en alarm i gang.

Åndbart og strækbart betræk
Betrækket er strækbart og åndbart. Det fastgøres 
med lynlås på alle 4 sider af madrassen. Alle syninger 
i betrækket er svejsede for at sikre optimal hygiejne.
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Udfordring: For både patienter og plejepersonale er vendinger og forflytninger en udfordring, som kræver ekstra tid 

og går ud over velvære og arbejdsmiljø. En topmadras fra Domus Auto er en del af løsningen.

Kontakt vores produktspecialister i tryksårsforbyggelse for at høre nærmere om produktet.



Dynamisk trykaflastende
helmadras
Domus Auto er en innovativ luftmadras med mange specialfunktioner, fx CPR-funktion, som sikrer, at 
madrassen tømmes hurtigt for luft i akutte situationer.

Brugertilpasset tryk
Trykket i madrassen indstilles 
automatisk efter brugerens vægt, 
og pumpen kører i en cyklus med 
et tidsinterval på 10 min., som 
skiftevis øger og letter trykket.

Domus Auto - Helmadras

80x200x20 cm 
HMI nr.: 119740

85x200x20 cm 
HMI nr.: 119743

90x200x20 cm 
HMI nr.: 119746 

Tekniske data

Terapi: Dynamisk, Statisk, Maxfirm, Seat inflate.

Lydsvag – under 28 dB(a)6 komfortniveauer

Audio og visuel alarm ved for lavt tryk og strømud-
fald.

Elektricitet: AC230V, 50/60 Hz, 0,07A

Cyklustid: 10 min.

Dimensioner: H: 29 cm/B: 20 cm/D: 11 cm 

Pumpevægt: 2,3 kg

Rengøring: Desinficeres med alminde-lige 
rengørings- og desinfektionsmidler på en opvredet 
klud.

Autofirmfunktion
Autofirm slår automatisk fra efter 
20 min. Ved for lavt tryk, strømsvigt 
eller behov for service går en alarm 
i gang.

Helmadras
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Kontakt vores produktspecialister i tryksårsforbyggelse for at høre nærmere om produktet.

Betræk
Betrækket er strækbart og fast-
gøres med lynlås på alle 4 sider af 
madrassen. Materialet er semiper-
meabelt, så huden kan ånde.

CPR-funktion
Madrassen har CPR-funktion.

20 stk. 20 cm høje celler.Individuelle celler som kan 
udskiftes.Åndbart, inkontinens- og brandhæm-
mende PU-betræk der er strækbart i alle retninger.
Integreret ledningsophæng.Dækker til og med 
sårkategori 4 og forebyggelse af meget høj risiko. 

Sårkategori og risikovurdering: Behandling til og 
med stadie 4 samt forebyggelse til høj risiko.

Brugervægt: Ca. 0-250 kg

Madrasvægt: 5,6 kg 

Sammensætning: 20 celler

Materiale: Betræk: Nylon/PU, lilla Celler: Nylon/PU, 
lilla Bundstykke: PU/nylon, mørkegråt

Rengøring: Betrækket kan vaskes ved max. 90° C.

Topbetejnt pumpe


