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low air wisseldruk matras 

HIGH FLO

IST17 MATRAS



Het IST17 is speciaal ontworpen ter voorkoming 

van doorligwonden. Het matras zorgt door de 

luchtcirculatie van de luchtcellen (deze worden 

wisselend opgeblazen en leeggelaten) voor een 

continue veranderende drukverdeling op het 

weefsel van de patiënt. Met als resultaat een betere 

bloedcirculatie ter voorkoming en/of genezing van 

doorligwonden.

MATRAS

  Wisseldruk systeem voor optimale doorbloeding.

  Uit Polyurethane vervaardigd lage druk matras.

  Optimale hygiëne door vocht en bacterie 

    afstotende eigenschappen.

  Plooiloze stretch inco-hoes.

  Ingebouwd 2 cm hoog veiligheidsmatras en een 

    totale hoogte van 18 cm.

  20 luchtkamers per matras met dubbel   

    gecombineerde luchtcellen.

  Direct klaar voor gebruik (terugslagkleppen). 

    De lucht blijft in het systeem om gemakkelijk te 

    installeren.

  Snelkoppelingen voor het gemakkelijk ontkoppelen 

    van de pomp.

  Verbeterd comfort door rechtopstaande cellen, 

    waarbij schuifkrachten worden uitgesloten.

  Draagvermogen tot 300 kg.

LUCHTPOMP

  Intelligente processor om alle functies te 

    controleren en te bewaken.

  Precisie druksensor voor continue bewaking van 

    de luchtdruk per luchtcel.

  Elke verplaatsing van de patiënt wordt  

    geregistreerd en indien nodig wordt de luchtdruk 

    gecorrigeerd.

  Display met uitgebreide functies en controle-leds.

  Universele bevestigingshaken voor een 

    eenvoudige plaatsing op een bed.

  Draadloze afstandbediening voor de patiënt.

  Interne accucapaciteit voor 24 uur gebruik.

  Registratie van drukgegevens en instellingen.

FUNCTIES & INSTELLINGEN

  Digitale gewichtsinstelling.

  Statische of dynamische stand.

  Verpleegstand voor verzorging op bed.

  Zit-stand.

  Vergrendelingsfunctie voor de instellingen.

ALARMERINGEN

  Lage druk alarm.

  Hoge druk alarm.

  Lekkage alarm.

  Stroomstoring alarm.

DIGITALE COMMUNICATIE

Via een wifi verbinding heeft u de mogelijkheid om, 

via uw computer, tablet of smartphone, op ieder 

gewenst moment de drukgegevens, instellingen of 

storingen te bekijken.

VAN DER MARK  AD SYSTEMEN

Van der Mark AD Systemen is een bedrijf met 

jarenlange ervaring op het gebied van research en 

development van anti-decubitus producten.

HUREN & KOPEN VOOR INSTELLINGEN?

Voor huren en kopen kunt u terecht bij Van der 

Mark Zorghulpmiddelen.
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