USŁUGI DODATKOWE

SPECJALISTYCZNE ROZWIĄZANIA

SPRZĘT MEDYCZNY
1

MATERACE I PODUSZKI
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Podpórka do unoszenia stopy ALOVATM

Ułożenie pacjenta w łóżku przy pomocy poduszek pozycjonujących

2
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SPIS TREŚCI
MATERACE

PODUSZKI

PODUSZK I

Materac
APLOT®
4

6

4

Materac
ALOVA®
Z PODPRACIEM
STÓP

5

Materac
ALOVATM
ZE STABILIZACJĄ
BRZEGÓW

7

Materac
AXTAIR
AUTOMORPHO®
AXENSOR®
Poduszka
ALOVATM

8

Poduszka
KINERIS®

Materac
ALOVATM XL
5

8

Materac
ALOVATM XXL

Podpórki
ALOVATM

5

9

Materac
AXTAIR ONE® PLUS
6

Szpital

Materac
AXTAIR
AUTOMORPHO®
PLUS

POZYCJONERY
10

Dom opieki

Opieka domowa

Kod QR:
Karta produktu
Instrukcja obsługi
Deklaracja zgodności

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:
• materac Aplot® ma budowę gofrową i wykonany jest z pianki
• materac Aplot® przeznaczony jest dla pacjentów o ryzyku odleżyn: niskim
i średnim, którzy pozostają w łóżku do 15 godzin na dobę
• materac posiada ścięte rogi i zaokrąglone kształty komórek
• dostępne pokrowce: Promust PU i Promust PU HD
Dane techniczne:
• waga pacjenta od 40 do 120 kg
• wymiary 195x85x14 cm
• twardość 4,5 kPa
• gęstość ≥ 34 kg/m3

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

• waga materaca 8,5 kg
Gwarancja: 2 lata
Struktura materaca Aplot®

Producent: Winncare France (SA)

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:
• materace Alova® wykonane są z pianki wiskoelastycznej
• materace Alova® przeznaczone są dla pacjentów z ryzykiem odleżyn:
średnim i wysokim, którzy przebywają w łóżku dłużej niż 15 godzin
na dobę
• materac Alova występuje w wersjach:
• Alova® z podparciem stóp
• AlovaTM ze stabilizacją brzegów
• AlovaTM XL
• AlovaTM XXL

Struktura materaca Alova®

Gwarancja: 2 lata
Producent: Winncare France (SA)

Alova® z pianki z pamięcią
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Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

Dane techniczne:
• waga pacjenta od 20 do 180 kg (3 wersje: do 120 kg,
do 150 kg, do 180 kg)
• wymiary 195x88x14 cm
• gęstość warstwy wierzchniej 6 cm ≥ 75 kg/m3
• gęstość warstwy dolnej 8 cm od 18 do ≥ 34 kg/m3
• pokrowce Promust PU, Promust PU HD i CiC
• waga materaca do 16 kg

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

Dane techniczne:
• waga pacjenta od 30 do 135 kg
• wymiary 195x88x14 cm
• gęstość warstwy wierzchniej ≥ 75 kg/m3
• gęstość warstwy dolnej ≥ 34 kg/m3 o twardości 3,5 kPa
• pokrowce Promust PU, Promust PU HD

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

Dane techniczne:
• waga pacjenta od 30 do 150 kg
• wymiary 196x117x17 cm i 196x137x17 cm
• gęstość warstwy wierzchniej 7 cm ≥ 75 kg/m3 i twardość 1,7 kPa
• gęstość warstwy dolnej 10 cm 28 kg/m3 o twardości 3,6 kPa
• waga materaca do 28 kg
• pokrowce Promust PU

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

Dane techniczne:
• waga pacjenta od 135 do 270 kg
• wymiary 195x117x17 cm i 198x137x17 cm
• gęstość warstwy wierzchniej 7 cm ≥ 75 kg/m3 i twardość 1,7 kPa
• gęstość warstwy dolnej 10 cm 42 kg/m3 o twardości 4,5 kPa
• waga materaca do 38,9 kg
• pokrowce Promust PU, Promust PU HD.
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Rekomendowane dla

OPIS 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 panki o wysokości 5 cm (w oddzielnym
zintegrowanym pokrowcu)
• pompy oraz pokrowca
• pompa ma tryb: dynamiczny (terapeutyczny) i pielęgnacyjny
• 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)
Dane techniczne:
• waga pacjenta od 30 do 150 kg
• wymiary 195x87x17 cm
• waga materaca 8 kg
• wymiary pompy 22x25x11,5 cm
• waga pompy 2,7 kg

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

Gwarancja: 2 lata
Producent: Winncare France (SA)

OPIS PRODUKTU:
• materac zmiennociśnieniowy o działaniu przeciwodleżynowym oraz
wspierający proces leczenia już powstałych odleżyn
• materac Axtair Automorpho® 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, w tym
2 komory statyczne pod głową, przykryte poduszką oraz 4 komory
pozwalające na odciążenie stóp
• bazy z pianki o wysokości 5 cm (w oddzielnym zintegrowanym pokrowcu)
• pompy oraz pokrowca
• 3 tryby pompy: dynamiczny, statyczny (nisko-ciśnieniowy), pielęgnacyjny
• pompa ma system automatycznej i ciągłej kalkulacji ciśnienia dopasowujący
się do wagi pacjenta
• materac jest dostępny w 3 rozmiarach do łóżek
Zeskanuj kod
o szerokościach 90, 100 i 120 cm, posiada zawór CPR
i dowiedz się
więcej:
• dostępne pokrowce: Promust PU HD i CIC (z jonami srebra)

Gwarancja: 2 lata
Producent: Winncare France (SA)
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Dane techniczne:
• waga pacjenta od 30 do 165 kg
• wymiary 195x87x17 cm lub 195x97x17 cm
• waga materaca do 10 kg
• wymiary pompy 22x25x11,5 cm
• waga pompy 2,7 kg
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Rekomendowane dla

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:
• materac zmiennociśnieniowy o działaniu przeciwodleżynowym oraz
wspierający proces leczenia już powstałych odleżyn
• materac Axtair Automorpho® Axensor® przeznaczony jest dla pacjentów
o ryzyku odleżyn: średnim i wysokim, którzy pozostają w łóżku ponad
15 godzin na dobę
• 3 tryby pompy: dynamiczny, statyczny (nisko-ciśnieniowy), pielęgnacyjny
• pompa ma system automatycznego i stałego obliczania ciśnienia
pompowania zgodnie z budową ciała i pozycji pacjenta w łóżku
• materac posiada zawór CPR
• rodzaje materaca Axtair Automorpho® Axensor®:
• 18 komorowy, dla pacjentów 30-165 kg, wys. 12 cm
+ baza z pianki 5 cm (w oddzielnym zintegrowanym pokrowcu)
• 18 komorowy, dla pacjentów 30-180 kg, wys. 15,5 cm
+ baza z pianki 5 cm (w oddzielnym zintegrowanym pokrowcu)
występuje w wersji do pozycji na brzuchu
• 21 komorowy, dla pacjentów 30-200 kg, wys. 20cm
• 21 komorowy, dla pacjentów do 270 kg, wys. 20 cm w wersji XXL
o szerokości 117 cm
• materac posiada pokrowiec CIC (z jonami srebra)
Dane techniczne:
• waga pacjenta od 30 do 165 kg
• wymiary 195x87x17 cm lub 195x97x17 cm
• waga materaca do 10 kg
• wymiary pompy 22x25x11,5 cm
• waga pompy 2,7 kg

3 strefy terapeutyczne:
• 2 statyczne komory umiejscowione
w okolicach głowy
• 12 zmiennych komór umiejscowionych
w części sacrum
• 4 niezależne komory w okolicach stóp

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

Gwarancja: 2 lata
Producent: Winncare France (SA)

Konserwacja i czyszczenie pokrowców:

Pokrowiec Promust PU

Pokrowiec Promust PU HD

Pokrowiec Promust CIC
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Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:
• pneumatyczna poduszka Kineris® przeznaczona jest dla pacjentów,
którzy przebywają na wózku inwalidzkim od 8 do 10 godzin dziennie,
u których występuje ryzyko powstania odleżyn
• posiada pokrowiec z materiału TREVIRA CS
• poduszka Kineris® występuje w dwóch wersjach:
• 1 – komorowa, 7 cm wysokości, dla pacjentów bez problemów
z utrzymaniem równowagi
• 2 – komorowa, 10 cm wysokości, dla pacjentów z problemem
utrzymania równowagi
• w zestawie z poduszką jest pompka z manomentrem

•
•
•
•

Dane techniczne:
waga pacjenta od 40 do 120 kg
wysokość poduszki 7 i 10 cm
szerokość poduszki od 28,5 do 46,5 cm
głębokość poduszki od 28,5 do 46,5 cm
Gwarancja: 3 lata

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

Producent: Winncare France (SA)

Manometr

Kineris® 2 - komorowa

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:
• poduszka AlovaTM przeznaczona jest dla pacjentów, u których
• występuje ryzyko wystąpienia odleżyn od średniego do wysokiego
• wykonana jest z pianki wiskoelastycznej
• posiada pokrowiec Promust PU z podłożem antypoślizgowym
• poduszka AlovaTM występuje w dwóch wersjach: z wycięciem
na kość guziczną oraz z podparciem miednicy
• poduszka AlovaTM jest dostępna w 16 rozmiarach

AlovaTM z podparciem miednicy

AlovaTM z wycięciem na kość
guziczną

Dane techniczne:
• waga pacjenta od 30 do 200 kg
• wysokość poduszki od 6 do 12 cm
• szerokość poduszki od 36 do 60 cm
• głębokość poduszki od 36 do 50 cm

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

Gwarancja: 3 lata
Producent: Winncare France (SA)
AlovaTM z pianki z pamięcią
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Rekomendowane dla

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

OPIS PRODUKTU:
Podpórki pozycjonujące zmniejszają i łagodzą nacisk na obszary ciała obarczone ryzykiem odleżyn.
Gwarancja: 2 lata

Podpórka do unoszenia stopy
• pomoc w zapobieganiu i leczeniu
odleżyn pięty
• całkowite odciążenie pięty
• ortopedyczne ustawienie kończyny
dolnej
• wielokrotnego użytku, pokrowiec CIC

Stabilizator pięty
• pomaga w zapobieganiu i leczeniu
odleżyn pięty
• całkowite odciążenie pięty
• wielokrotnego użytku, pokrowiec CIC

Duża podpórka pod piętę
• pozwala na odciążenie pięty zgodnie
z osią ﬁzjologiczną kończyny dolnej
• noga spoczywa równomiernie na łydce,
zmniejszając podparcie na ścięgnie
Achillesa i kostce
• wielokrotnego użytku, pokrowiec
Promust HD

Podpórka pod pięty w nogach łóżka
• pozwala na odciążenie pięty zgodnie
z osią ﬁzjologiczną kończyny dolnej
• wielokrotnego użytku, pokrowiec
Promust HD

Podpórka do pozycji leżącej
pół-bocznej
• odciąża punkty nacisku w okolicy
krętarza i kości krzyżowej w pozycji
pół-bocznej pod kątem 30°
• wielokrotnego użytku, pokrowiec
Promust HD

Mała podpórka pod piętę
• całkowite odciążenie pięty
• zastosowanie tylko dla jednego
pacjenta, bez pokrowca

Rekomendowane dla

OPIS PRODUKTU:
• poduszki pozycjonujące umożliwiają szybką i łatwą zmianę
pozycji pacjenta
• różne wielkości i kształty poduszek pozycjonujących pozwalają
na ułożenie pacjenta w różnych pozycjach
• poduszki wypełnione są mikrogranulkami ze styropianu
samogasnącego
• zgrzewane są ultradźwiękowo, tworząc nieprzemakalną zaporę
dla cieczy
• pokrowce CIC z jonami srebra, zapobiegają rozwojowi
mikroorganizmów i są dopuszczone do bezpośredniego
kontaktu ze skórą

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

Gwarancja: 2 lata
Producent: Winncare France (SA)
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Rekomendowane dla

Poduszka w kształcie półkoła
60x35 cm

Poduszka uniwersalna średnia
56x40 cm

Poduszka pod łokieć
39x21 cm

Poduszka pod piętę
39x21 cm

Poduszka w kształcie półksiężyca
137x80 cm

Zeskanuj kod
i dowiedz się
więcej:

Poduszka cylindryczna
21x60 cm

Poduszka do pozycji leżącej półbocznej
182x54 cm

Poduszka odwodząca
170x74 cm

Poduszka okrągła
46x46 cm

Poduszka uniwersalna mała
37x26 cm

Przykładowe zastosowanie poduszek pozycjonujących w układaniu pacjenta

10

www.winncare.pl

|

sales@winncare.pl

|

68 371 10 45

11

www.winncare.pl

|

sales@winncare.pl

|

68 371 10 45

www.winncare.pl
12

www.winncare.pl

|

sales@winncare.pl

|

68 371 10 45

