Eazyflow 934

Vervangmatras

ref. ECM934...

De totaalverzorging voor decubitus (graad 3-4)

• Innovatief alternerend systeem
• Overzichtelijke display
• Kwalitatieve PU-cellen voorzien van 			
quick-release connectoren met een luchtklep
• Brandveilige, bi-elastische PU-hoes
Technische data
Max. gewicht patiënt max. 200 kg (Agua / Supreme)
Totaal gewicht matras matras: 10,5 kg
Pomp: 2 kg (Agua), 3 kg (Supreme)
Afmetingen matras ref. ECM934ST: 200 x 83 x 20 cm
matras ref. ECM934OT: 200 x 90 x 20 cm
Materiaal De matras bestaat uit een nylon/PU-basis met
4 hoekelastieken, met erin 20 (cell-in-cell) PU-cellen
en erop een brandveilige, waterbestendige,
bi-elastische PU-hoes
Garantie 24 maanden (pomp en matras)
Certificaten CE en TÜV gekeurd
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Eazyflow 934

Vervangmatras

De totaalverzorging voor decubitus (graad 3-4)
Specifieke
kenmerken

De Eazyflow alternerende systemen beschikken over de nieuwste technieken om
doorligwonden te voorkomen en genezen.
• Brandveilige, bi-elastische PU-hoes
• De matras beschikt over een handige CPR-knop aan het hoofdeinde,
die ervoor zorgt dat de matras zeer snel kan leeglopen in het geval van
een hartmassage. (foto 1)
• Alle cellen zijn voorzien van Quick-Release connectoren met een luchtklep,
die het mogelijk maken om iedere cel afzonderlijk te verwijderen en/of
te vervangen. (foto 2)
• De matras kan zonder pomp verplaatst worden dankzij de transportknop. (foto 3)
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Agua, Supreme

Pomp

• De pomp is gemakkelijk hanteerbaar dankzij de overzichtelijke display.
Eazyflow Agua
•
•
•
•
•
•
•

volautomatische, digitale alternerende pomp (10 l/min)
drukregeling in lig- en zitpositie
statische en dynamische functie
verpleegfunctie
alarm bij lagedruk (optisch en auditief)
alarm bij stroompanne (optisch en auditief)
ref. ECP831.39

Eazyflow Supreme
•
•
•
•
•
•
•

volautomatische, digitale alternerende pomp (20 l/min)
drukregeling in lig- en zitpositie
statische en dynamische functie
verpleegfunctie
alarm bij lagedruk (optisch en auditief)
alarm bij stroompanne (optisch en auditief)
ref. ECP832.3

vrs. 03-2014

