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Norma łatwopalności EN 597 
część 1 i 2 GPEM/CP D1-90 
Klasa D

DANE TECHNICZNEOPIS PRODUKTU

• materac zmiennociśnieniowy o działaniu 
przeciwodleżynowym oraz wspierający proces leczenia 
już powstałych odleżyn

• materac Axtair One® Plus przeznaczony jest dla 
pacjentów o ryzyku odleżyn: średnim i wysokim, którzy 
pozostają w łóżku ponad 15h na dobę

• materac składa się z: 
• 18 niezależnych i wyjmowanych komór o wysokości 
  12 cm 
• bazy z pianki o wysokości 5 cm 
• pompy oraz pokrowca

• pompa ma tryb: dynamiczny (terapeutyczny) 
i siedziący

• pompa ma system automatycznej i ciągłej kalkulacji 
ciśnienia dopasowujący się do wagi pacjenta 

• materac posiada zawór CPR

• dostępne pokrowce: Promust PU i Promust CIC 
(z jonami srebra) 

Materac

Waga pacjenta 30 do 165 kg 

Wymiary materaca (całość) 195x87x17 cm

Waga materaca 8 kg

 Wysokość komór z powietrzem terapeutycznym 12 cm

Wysokość bazy z pianki 5 cm

Gęstość pianki polieterowej 18 kg/m3

Twardość pianki polieterowej 3,5 kPa

Pompa

Wymiary pompy 22x25x11,5 cm

Waga pompy 2,7 kg

Czas pełnego cyklu 10 do 11 min.

Czas napełnienia materaca do 20 min.

Wydajność pompy > 7 litrów / min. 

Ciśnienie akustyczne
Zgodnie z NF EN3744 < 35 dBA

Zasilanie 220-240 V -  50 Hz

Stwierdzony średni pobór mocy 5 Wh

Dane techniczne inne

Spełnia obowiązujące normy dotyczące kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC) - IEC 60601-1 ; IEC 60601-1-2  
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Pompa
• tryb terapeutyczny dynamiczny

• tryb siedzenia - ustawienie pozwalające na komfort pacjenta w pozycji siedzącej

• system automatycznej i ciągłej kalkulacji ciśnienia dopasowujący się do wagi pacjenta

• alarmy wizualne i dźwiękowe

• numer seryjny na boku pompy

• na przodzie pompy kod QR z instrukcją

• wskazania do serwisowania

KIT COMMERCIAL COMPLET AXTAIR AUTOMORPHO PLUS (INSCRIT Ë LA LPPR) RŽfŽrence - Ancienne version RŽfŽrence - Nouvelle version

Surmatelas (90 cm) + base mousse + compresseur + housse Promust PU HD   VAXT4/AUTO-P InchangŽ

Surmatelas (90 cm) + base mousse + compresseur + housse Promust CIC   VAXT4/CIC-P InchangŽ

Surmatelas (100 cm) + base mousse + compresseur + housse Promust PU HD   VAXT4/AUTO100-P InchangŽ

Surmatelas (100 cm) + base mousse + compresseur + housse Promust CIC   VAXT4/CIC100-P InchangŽ

Surmatelas (120 cm) + base mousse + compresseur + housse Promust PU HD   VAXT4/AUTO120-P InchangŽ

Surmatelas (120 cm) + base mousse + compresseur + housse Promust CIC    VAXT4/CIC120-P InchangŽ
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Les nouvelles rŽfŽrences commandes

Un logiciel de maintenance simple dÕutilisation

Cožt de rŽvision basŽ sur un parc de 50 matelas
DurŽe dÕexploitation 6 ans Q2 rŽvisionsDES COó TS DE MAINTENANCE MAëTRISƒ S

� 70% de rŽduction des cožts avec Aircare

Avantages

QTemps dÕintervention rŽduit

QRŽactivitŽ et autonomie du personnel technique 

QRŽduction des cožts logistiques et gain de temps 

QUne totale autonomie sur les maintenances

QUne tra�abilitŽ intŽgrŽe dans le respect de 
la  rŽglementation

ƒ co-conception 
QMoins de dŽchets

Q
QOptimisation des pi�ces dŽtachŽes

QRŽduction de la consommation 
dÕŽnergie

Outil fabricant Tra�abilitŽ optimisŽe et sŽcurisŽe
une rŽponse clŽ en main aux exigences rŽglementaires

Gain de temps

Dispositifs mŽdicaux de classe 1 

Un logiciel commun ˆ lÕensemble des dispositifs AXTAIR¨ versions PLUS ou AXENSOR

QReconnaissance automatique 
du support  ˆ maintenir 

QTŽlŽchargement gratuit

QLogiciel Live Update
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Plateforme sŽcurisŽe pour la tra�abilitŽ de votre parc et des interventions de maintenance prŽventives et curatives

 30  165kg

CPR – zawór bezpieczeństwa
•  wtyczka transportowa (działanie do 8 godzin)

    deflacja materaca w mniej niż 15 sekund* 
 

*Dla pacjenta leżącego o wadze 80 kg

Pokrowiec
• strona wierzchnia: rozciągliwa, 

oddychająca, nieprzepuszczalna dla 
cieczy, przepuszczalna dla pary, niepalna

• spód: powierzchnia antypoślizgowa

• 2 dostępne wersje: Promust PU i 
CIC (z jonami srebra o działaniu 
antybakteryjnym, antygrzybicznym)

Baza pod materac
• 5 cm baza z pianki polieterowej

Torba transportowa 

Konserwacja: Pokrowiec Promoust PU i CIC

Rodzaj materaca Numer produktu

Materaca 90 cm + baza piankowa + pompa + pokrowiec Promust PU

Materaca 90 cm + baza piankowa + pompa + pokrowiec CIC

VKONEP-090G1G-PL

VKONEP-090G3G-PL

Komórki
• 18 wyjmowanych i niezależnych komór poliuretanowych 

o wysokości 12 cm, wypełnione powietrzem 

Producent: Winncare France  www.winncare.fr
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