
Air2Care
Aktivní alternující matrace se systémem 2 cel 

Komfort a prevence dekubitů



Účinná prevence dekubitů

Aktivní alternující systém 
Air2Care byl navržen tak, aby 
splňoval nároky na vysokou 
efektivitu v prevenci 
dekubitů až po střední riziko 
jejich vzniku. Alternující 
tlaková terapie je založena 
na 2celové technologii 
s délkou cyklu 12 minut.

Efektivní prevence dekubitů 
díky alternujícímu systému 
a střídání tlaku v sousedních 
celách

Výkonný a tichý kompresor

Intuitivní a rychlé CPR
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Moderní konstrukce
— Matrace splňuje vysoké nároky na bezpečnost systému. Spojené cely zamezují 

propadnutí pacienta a usnadňují čištění. 

— Boční vzduchové válce a 3 hlavové cely jsou statické pro stabilitu a vyšší komfort 
pacienta. 

— Pro optimální ochranu rizikových míst jsou cely v oblasti pat o 25 % menší než 
ve středu matrace. 

Variabilita podle individuálních potřeb
— Matrace je k dispozici ve třech variantách: model air+air, moder air+foam 

a overlay.

— Pro všechny 3 varianty jsou dostupné 2 modely centrální řídicí jednotky – digitální 
Model 20 a analogový Model 10.

Hygiena a bezpečnost
— Kvalitní oboustranně pružný potah chrání systém matrace před proniknutím 

tekutin. Zároveň díky paropropustnosti materiálu odvádí nežádoucí vlhkost.  
Zipy usnadňují přístup k matraci a jejímu čištění – lze zcela oddělit horní a spodní, 
pevnější potah matrace. Zip je chráněn po celé délce klopou.

Technologie a funkce

Všechny prvky antidekubitního systému Air2Care maximálně 
usnadňují dlouhodobou péči. Zařízení je snadno ovladatelné, 
praktické a vysoce funkční.
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24hodinová péče
Matrace Air2Care může být doplněna o vzduchový dynamický polštář, který poskytuje pacientovi aktivní 
prevenci dekubitů i během sezení v křesle. Připojení vzduchové podušky je rychlé a snadné.

Jednoduché a rychlé CPR
Intuitivní použití funkce CPR umožňuje rychlé 
vypuštění matrace a okamžité zahájení resuscitace.

Transportní režim
Transportní režim udrží vzduch v systému až 12 hodin 
po odpojení ze sítě nebo kontrolní jednotky.
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Technické specifikace

Air2Care model 10 Air2Care model 20

Air2Care 10 kontrolní jednotka

Rozměry 12 × 26 × 21,5 cm

Hmotnost 2,5 kg

Časový interval 12 minut

Alarm vizuální

Elektrická bezpečnost v souladu s EN 60601-1
Třída II s aplikovanými částmi 
typu B

Specifikace matrace

Matrace replacement systém

Rozměry 200 × 86 ×17 cm

Maximální nosnost 
matrace

200 kg (vzduchová a pěnová vrstva)

Matrace overlay systém

Rozměry 200 × 86 × 9,3 cm

Maximální nosnost 
matrace

180 kg

Dynamický sedák

Rozměry 45 × 50 × 12,5 cm

Maximální nosnost 
sedáku

127 kg

Air2Care 20 kontrolní jednotka

Rozměry 12 × 26 × 21,5 cm

Hmotnost 2,5 kg

Časový interval 12 minut

Alarm vizuální a zvukový

Elektrická bezpečnost v souladu s EN 60601-1
Třída II s aplikovanými částmi 
typu B

Specifikace matrace

Matrace replacement systém

Rozměry 200 × 86 × 17 cm

Maximální nosnost 
matrace

210 kg (dvojitá vzduchová vrstva) 
200 kg (vzduchová a pěnová vrstva)

Dynamický sedák

Rozměry 45 × 50 × 12,5 cm

Maximální nosnost 
sedáku

127 kg

Model 10
— Pracovní režimy: alternující tlaková terapie (APT) 

a statický režim.

Model 20
— Pracovní režimy: alternující tlaková terapie (APT), 

režim s konstantně nízkým tlakem (CLP) a režim 
s maximálním tlakem (MAX).
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Variabilní řešení 

Air2Care model 10 
Overlay 

(vzduchová aktivní vrstva se 
používá na stávající matraci)

Air2Care model 10 
Replacement

(komplet = vzduchová 
vrstva + pěnová vrstva)

Air2Care model 20 
Replacement

(komplet = 2 vzduchové 
vrstvy)

Air2Care model 20 
Replacement 

(komplet = vzduchová 
vrstva + pěnová vrstva)

Variabilní řešení 
Pro všechny typy matrací jsou dostupné obě varianty kompresorů (10 a 20), včetně funkčního 
podsedáku.
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